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SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

DRŽAVNEGA ZBORA 

SKLEPI 
Državnega zbora ob obravnavi zahteve Državnega zbora na osnovi 16. člena 
Zakona o referendumu in ljudski iniciativi  

Državni zbor Republike Slovenije je na 33. izredni seji dne 27. 
oktobra 1995 na podlagi 173. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednje 

SKLEPE 

1. Državni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis pred- 
hodnega zakonodajnega referenduma v pobudi, ki sta io v 
podpis volivcem predložila pobudnika Marjan Poljšak in Šte- 
fan Matuš in ki zadeva vprašanja, katera naj bi uredil zakon o 
odvzemu državljanstev Republike Slovenije, pridobljenih na 
osnovi 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije, 
v nasprotju z ustavo. 

2. Državni zbor predlaga Ustavnemu sodišču Republike Slo- 
venije, da zaradi kršitve temeljnih ustavnih načel ter temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin in za preprečitev možnosti 
nastanka širših negativnih družbenih posledic ter za prepreči- 

) tev morebitnega protiustavnega spodbujanja k neenakoprav- 

nosti in nestrpnosti, da ob smiselni uporabi 16. člena zakona 
o referendumu in o ljudski iniciativi odloči, ali je vsebina 
zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo Republike 
Slovenije. 

V primeru, da bi Ustavno sodišče menilo, da zaradi tega, ker 
zahteva za razpis referenduma še nima podpore 40.000 voliv- 
cev o zahtevi Državnega zbora vsebinsko (meritorno) še ne 
odloči, Državni zbor pooblašča predsednika Državnega 
zbora, da v primeru, če pobuda z opredeljeno zahtevo za 
razpis referenduma dobi podporo 40.000 volivcev, vloži zah- 
tevo, da o tem odloči Ustavno sodišče, v skladu s 16. členom 
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. 

3. Predlagatelji sprememb in dopolnitev zakona o referen- 
dumu pa in o ljudski iniciativi naj v čimkrajšem času pripravijo 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o refe- 
rendumu in o ljudski iniciativi za drugo obravnavo, ki bo 
ustrezno spremenil oziroma dopolnil veljavni zakon. 

SKLEP IN DODATNA SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 
1996 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
proračuna Republike Slovenije za leto 1996, na 34. izredni 
seji, dne 14.11.1995, na podlagi 173. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije sprejel naslednja 

SKLEP 
1. Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 216. a člena 
poslovnika Državnega zbora, nadaljuje postopek sprejemanja 
predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1996, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila Vlada Repu- 
blike Slovenije dne 17. oktobra 1995, pod številko 411-01/95- 
44/1 EPA 1266. 
Zbor je sprejel še naslednja 

DODATNA SKLEPA 
1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavaro- 
vanje Slovenije in Zavodom za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, predloži Državnemu zboru predlog zakona o 
spremembah zakona o prispevkih za socialno varnost za leto 
1996. Hkrati s tem Državni zbor poziva Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, da sočasno predložita tudi finančni načrt za leto 
1996, ki bo usklajen s predlogom prispevnih stopenj. Predlog 
je potrebno posredovati Državnemu zboru Republike Slove- 
nije v najkrajšem možnem času, vsekakor pa pred iztekom 
roka za vlaganje amandmajev na proračun Republike Slove- 
nije za leto 1996. 

2. Vlada naj Državnemu zboru Republike Slovenije predloži 
natančen in ažuriran organogram vseh ministrstev in sestavo 
le teh, z navedbo uradov, inšpekcij, skladov, agencij, fundacij 
in društev, ki so porabniki proračunskega denarja. 

Rok: en teden. 
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SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o izvajanju 
Dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu In 
Socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski plači 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o spremembah zakona o Izvajanju Dogovora o poli- 
tiki plač In drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu In 
Socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji In najvišji 
dejanski plači - prva obravnava, na 36. seji, dne 21.11.1995, 
na podlagi 173. in 186. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah zakona o izvajanju Dogovora 
o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu 
in Socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji 
dejanski plači - prva obravnava, se ne sprejme. 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Državnega zbora ob obravnavi problematike izklopitve oddajnikov na Belem Križu 
in Nemčevcih 

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji, dne 11.1. 
1996, ob obravnavi problematike Izklopitve oddajnikov na 
Belem Križu In Nemčevcih na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 

Državni zbor ponovno poudarja, da je osnovno izhodišče za 
obravnavo položaja in pravic narodnih skupnosti že dejansko 
uveljavljena raven pravic in položaja narodnih skupnosti. 
Ukrep izklopitve srednjevalovnih oddajnikov je po metodi in 
vsebini posegel v že doseženo raven pravic narodnih skupno- 
sti ter s tem povzročil politično škodo in tako obšel vse 
ustavne in zakonske mehanizme, ki narodnima skupnostima 
zgotavljajo soodločanje o vseh vprašanjih, ki zadevajo le-te. 

Državni zbor predlaga Vladi RS, da ta v proračunu Republike 
Slovenije, v skladu z zakonom o RTV Slovenija, zagotovi 
potrebna sredstva za sofinanciranje narodnostnih programov 
ter za posodobitev, vzdrževanje in obratovanje RTV infra- 
strukture, ki je potrebna za oddajanje teh programov. Nujno je 
namreč zagotoviti čimprejšnjo vzpostavitev prejšnjega stanja 
za oddajanje programov madžarske skupnosti, Murskega 
vala, italijanskega programa radia Koper - Capodistria ter 
programov za Slovence v zamejstvu na srednjem valu. 

Državni zbor podpira prizadevanja vlade, da ta v sodelovanju 
z RTV Slovenija sklene ustrezne meddržavne sporazume z 
Italijo, Madžarsko in Hrvaško za pokrivanje ozemlja z radij- 
skimi in TV signali RTV Slovenija, še posebej s programi, 
namenjenimi Slovencem v zamejstvu. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Vladi Republike Slovenije  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o Vladi Repu- 
blike Slovenije - druga obravnava, na 36. seji, dne 22. 11. 
1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi 
Republike Slovenije za tretjo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

SKLEP IN DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lastninskem preoblikovanju 
zavarovalnic 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic - druga 
obravnava, na 36. seji, dne 23.11.1995, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic za 

tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

Zbor je sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj predvidi možnost podaljšanja 
rokov za vlaganje lastninskih certifikatov v skladu z zakonom 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o omejevanju uporabe tobačnih 
izdelkov 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - druga 
obravnava, na 36. seji, dne 22.11.1995, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov za 
tretjo obravnavo pripravita Tone Anderlič in dr. Janez Zupa- 
nec, poslanca Državnega zbora. 
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SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o 
zdravstvenem varstvu rastlin 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o spremembah zakona o zdravstvenem varstvu rast- 
lin - prva obravnava (ZZVR-A) na 36. seji, dne 20.12.1995, na 
podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah zakona o zdravstvenem var- 
stvu rastlin - prva obravnava se ne sprejme. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage prvega 
odstavka 23. člena zakona o političnih strankah 

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji, dne 11/1-1996, 
ob obravnavi predloga za spre|em obvezne razlage prvega 
odstavka 23. člena zakona o političnih strankah, na podlagi 
tretjega odstavka 210. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog za sprejem obvezne razlage prvega odstavka 23. 
člena zakona o političnih strankah se zavrne. 

DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z 
energijo   

DODATNI SKLEP 
Vlada Republike Slovenije naj v šestih mesecih pripravi pred- 
log zakona o oskrbi z energijo in ga skupaj z nacionalnim 
programom predloži Državnemu zboru. 

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji, dne 11/1-1996, 
ob obravnavi resolucije o strategiji rabe In oskrbe Sloveni|e 
z energijo na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije sprejel naslednji 

STALIŠČA IN SKLEPI 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o priznanju Republike Slovenije za 
kakovost 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o priznanju Republike Slovenije za kakovost - prva 
obravnava, na 36. seji, dne 13. 12. 1995, na podlagi 173. in 
185. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA IN SKLEPE 
1. Predlog zakona o priznanju Republike Slovenije za kako- 
vost - prva obravnava je primerna podlaga za pripravo pred- 
loga zakona za drugo obravnavo. 
2. Predlagatelj naj prouči in smiselno upošteva pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in razpravo na 
seji Odbora za znanost, tehnologijo in razvoj. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o šolski inšpekciji  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga SKLEP 
zakona o šolski Inšpekciji - druga obravnava, na 36. seji, 
dne 28.11.1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega Predlog zakona o šolski inšpekciji za tretjo obravnavo pripravi 
zbora Republike Slovenije sprejel naslednji' Vlada Republike Slovenije. 

DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dedovanju kmetijskih 
gospodarstev  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev - hitri posto- 
pek, na 36. seji, dne 29. 11. 1995, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da prouči vse možnosti vspodbud za pravočasno 
izročitev zaščitenih kmetijskih gospodarstev naslednikom. 
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SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodnih taksah 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o sodnih tak- 
sah - druga obravnava, na 36. seji, dne 28. 11. 1995, na 
podlagi 173 člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sod- 
nih taksah za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slo- 
venije. 

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o organizaciji in financiranju na 
področju znanosti in tehnologije  

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji, dne 11/1-1996, 
ob obravnavi predloga zakona o organizaciji In financiranju 
na področju znanosti in tehnologije - prva obravnava na 
podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o organizaciji in financiranju na področju 
znanosti in tehnologije je ustrezna podlaga za pripravo 
zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo upošteva mnenje Sekretariata Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve ter naslednja 

STALIŠČA 

- Prouči in smiselno naj upošteva vse predloge, mnenja in 
stališča, ki so ob obravnavi predloga zakona nastali v stro- 
kovni in politični javnosti oziroma so jih prispevali posamez- 
niki, organi, organizacije ter institucije. 

- Uravnoteži naj podrobnost obravnavanja posameznih vse- 
binskih sklopov in jo prilagodi sodobni tuji zakonodaji. 

- Zagotovi naj bolj aktivno vlogo Državnega zbora pri vse- 
binskem in procesnem določanju znanstveno tehnoloških 
politik države. 

- Bolj jasno naj opredeli podporo države (ministrstva) pri 
uveljavljanju avtonomije znanosti. 

- Zagotovi, možnosti in pogoje za ustvarjanje in vodenje 
celostne in sinergistične znanstveno-tehnoioške politike. 

- Med cilje raziskovalne dejavnosti naj uvrsti tudi dviganje 
tehnološke in inovacijske ravni države za doseganje praga 
drugih držav članic Evropske zveze ter integriranje strateških 
vizij gospodarstva v usmerjanju politike raziskovalne dejavno- 
sti in razvoja. 

- Dopolni naj načela v 7. členu tako, da bo bolj poudarjeno, 
da gre za avtonomnost raziskovalcev pri raziskovanju v smislu 
strokovnosti, pri načelu etičnosti pa naj bo izrecno poudar- 
jena odgovornost raziskovalcev in inovatorjev do živalskega 
in rastlinskega sveta ter ekosistema. 

- Izrecno naj definira »pretežnost raziskovalne dejavnosti«, 
upoštevaje delež prihodkov, ustvarjen od raziskovalne dejav- 
nosti. 

- V 63. členu naj se doda, da je glede javnosti raziskovalnih 
organizacij treba upoštevati tudi določbe o poslovni skrivno- 
sti v zakonu o gospodarskih družbah. 

- Opredeli naj nacionalne raziskovalne inštitute, s čimer naj 
zajame dosedanje javne raziskovalne zavode. Ustanovitelj teh 
inštitutov naj bo država, predvideno pa naj bo tudi ustanovi- 

tejstvo drugih oseb. Predlagatelj naj nacionalnim raziskoval- 
nim inštitutom izrecno določi ustanoviteljsko financiranje. 

- V zvezi z nazivi naj predvidi minimalne pogoje za posa- 
mezne nazive že v zakonu. 

- V X. poglavju naj dodatno pravno uredi tudi status znan- 
stvenih in tehničnih prevajalcev ter predvidi poseben register, 
vzpostavi pa naj se tudi evidenca infrastrukturnih centrov ter 
nacionanih zbirk. 

- Zagotovi naj avtonomnost izbora nacionalnih koordinator- 
jev, prouči naj se predlog, da naj jih imenuje Svet za znanost 
in tehnologijo RS. 

- Ponovno naj prouči ustreznost predlagane sestave Sveta 
za znanost in tehnologijo RS, zlasti vključevanje nekaterih 
članov po položaju. Prouči naj se predlog, da bi vsakokratni 
predsednik Vlade RS bil predsednik Sveta za znanost in 
tehnologijo RS, pristojnosti sveta pa naj bodo večje. 

- Določi naj se podeljevanje raziskovalnih nazivov tako, da 
bodo nazive sicer podeljevali pristojni organi raziskovalnih 
organizacij, potrjuje pa naj jih posebna habilitacijska komisija 
pri Svetu za znanost in tehnologijo RS. 

- Predlog zakona naj se dopolni z določitvijo pojma in struk- 
ture organiziranosti na področju tehnologije ter opredelitvijo 
organizacije, ki naj poveže uporabne raziskave s tehnološko 
razvojno dejavnostjo. 

- Vgradi naj sistem vrednotenja rezultatov na področju razi- 
skovalne dejavnosti in razvoja ter način nadzora nad učinko- 
vito porabo proračunskih sredstev. 

- Predlog zakona naj dopolni tako, da se predvidijo načini 
sodelovanja, koordinacije in načrtovanja med vsemi subjekti s 
področja znanosti in tehnologije ter gospodarstva. 

- Ponovno naj prouči možnost, da bi praviloma razpisovali 
natečaje za izvajanje raziskovalnih del (programov, projektov 
itd.), na katerih bi lahko za točno definirane naloge oziroma 
teme, - za državo zanimive in potrebne - konkuriralo več 
ponudnikov in da bi se izbralo najsposobnejšega in tudi 
izvedbeno najugodnejšega ponudnika. 

- Predlog zakona naj pripravi tako, da se ne bo ob zamisli o 
agencijah za posamezna raziskovalna področja že do sedaj 
preobširna administrativna zasedenost ministrstva še pove- 
čala in z njo tudi finančni izdatki, ki so že sedaj za administra- 
cijo previsoki. 

- Predlog zakona naj bo napisan tako, da bo popolnoma 
jasno urejeno razmerje med državo in stroko, upoštevaje 
njeno avtonomijo. 

- Predvidena naj bo možnost prenosa javnih pooblastil in 
koncesij na javne institucije izven državne uprave. 

- V predlogu zakona naj se predvidi, da je agencija pravna 
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oseba ter izrecno določi možnost prenosa javnih pooblastil 
na agencijo s tem, da svet agencije dokončno odloča o izboru 
projektov za financiranje. Natančneje naj se določijo naloge 
agencije ter obveznosti letnega poročanja o njenem delu 
Državnemu zboru RS, Vladi RS in Svetu za znanost in tehno- 
logijo RS kot tudi vloga tega organa kot predlagatelja ustano- 
vitve agencij. 

- Prouči naj se rešitev, po kateri naj bi sestava organov 
izražala čim širše družbene interese. 

- Podrobneje naj se definira »infrastrukture za prenos zna- 
nja« (člen 47). 

- Prouči naj določila, s katerimi bi vgradil v zakon institucijo, 
ki bi omogočala učinkovite možnosti pritožbe: komisijo za 
pritožbe nad odločitvami dejavnikov ekspertnega sistema in 
častno razsodišče (ter morda tudi večjo polnomočje za 
tovrstno ukrepanje ministra, ob njegovi visoki moralni odgo- 
vornosti). 

- Vključi naj določila, s katerimi bi se v evidenco raziskoval- 
cev, raziskovalnih skupin in institucij vključil tudi vsebinski 
del o raziskovalni dejavnosti. 

- število agencij, njihovo poimenovanje in področje dela naj 
bo določeno z zakonom. Zakon naj določi vsebino in okvir 
strokovne avtonomije agencij in njihove povezave tako z 
organi države kot z raziskovalno in »porabniško« sfero. 

- Univerza naj bo vključena v zakon pod enakimi vsebin- 
skimi pogoji kot ostale javne raziskovalne organizacije na ta 
način, da zakon ne posega v njeno avtonomijo, upoštevaje 
zakon o visokem šolstvu. Posebej naj bo opredeljen način 
financiranja raziskovalne dejavnosti na univerzah. Zakonske 
opredelitve morajo preprečiti dvojno financiranje istih razi- 
skovalnih programov in podvajanje raziskav. 

- Bolj jasno naj opredeli podporo pri uveljavljanju avtono- 

mije univerze, pri čemer ima ključno vlogo tudi njeno celovito 
in enotno financiranje. 

- Bolj jasno naj zagotovi stabilno delovanje kakovostnih 
raziskovalnih skupin. 

- Opredeli naj možnost raziskav in vzgoje kadrov za defici- 
tarna področja (opozarjamo, da določilo, da sta za usposab- 
ljanje raziskovalcev potrebna vsaj dva raziskovalca v skupini, 
lahko docela ohromi razvoj novih področij). 

- Bolj jasno naj opredeli razmerjained raziskovalnimi skupi- 
nami in institucijami v katerih delujejo. 

- Natančneje naj opredeli financiranje raziskovalne dejavno- 
sti ter prouči možnost, da bi k sistemizaciji delovnih mest 
raziskovalcev, ki so financirani iz državnega proračuna, dajal 
soglasje minister, pristojen za znanost in tehnologijo. 

- Vloga in funkcija Slovenske znanstvene fundacije in tehno- 
loškega razvojnega sklada sta urejeni z drugo zakonodajo in 
njuna problematika ne spada v okvir tega zakona (člen 58). 

- Podrobno naj opredeli načine in pogoje financiranja pri- 
vatne raziskovalne dejavnosti iz proračunskih sredstev. 

- V poglavju financiranje naj zakon opredeli način sodelova- 
nja ostalih ministrstev pri financiranju raziskovalnih pro- 
jektov. 

DODATNI SKLEP 

Predlagatelj naj do druge obravnave predloga zakona o orga- 
nizaciji in financiranju na področju znanosti in tehnologije 
predloži Državnemu zboru organizacijsko shemo ustvarjanja 
oziroma pretvorbe in delovanja novega sistema državne 
uprave, agencij in organov na področju znanosti in tehnolo- 
gije. 

SKLEPA IN STALIŠČI 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o overitvi listin v mednarodnem 
prometu  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu - prva 
obravnava, na 36. seji, dne 22. 11. 1995, na podlagi 173. in 
165. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu - 
prva obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo. 

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za 
drugo obravnavo v skladu z naslednjimi 

STALIŠČI 

1. Ponovno naj se prouči ter natančneje uredi in doreče 
učinkovanje ter medsebojno razmerje med predloženim zako- 
nom in zakonom o notariatu. 

2. Uoštevajoč pogoje za uporabo tujih listin v Republiki Slo- 
veniji naj se ponovno prouči določba 1. člena. 

3. Proučijo in ustrezno naj se upoštevajo pripombe Sekretari- 
ata za zakonodajo in pravne zadeve. 

SKLEPI IN DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi problematike vključevanja Republike Slovenije v 
CEFTO 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi Problema- 
tike vključevanja Republike Slovenije v CEFTO, na 36. seji, 
dne 21.11.1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednje 

SKLEPE 
1. Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil z zaključ- 
nim poročilom pogajalske delegacije za sklenitev Sporazuma 
o pristopu Republike Slovenije k CEFTI, s samim sporazu- 
mom in sklepi Vlade RS z dne 2. 11., 9. 11. in 16. 11. 1995. 

2. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike 
Slovenije naj najkasneje do uveljavitve novih protokolov na 
področju trgovine s kmetijskimi proizvodi s posameznimi 
državami članicami CEFTE, če bodo ti pomenili nadaljnje 
odpiranje trga s kmetijskimi proizvodi in živili, sprejme 
ukrepe, s katerimi bo mogoče zagotoviti izvajanje sprejete 
Strategije razvoja slovenskega kmetijstva. V ta namen naj za 
vse pomembnejše kmetijske proizvode, ki bodo predmet pro- 
tokolov, sprejme sistem ciljnih in interventnih cen (tržni redi) 
in sprejme druge ukrepe, ki bodo omogočali njihovo učinko- 
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vito izvedbo. Vlada naj ob sprejemanju zaščitnih ukrepov v 
skladu s sprejeto Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva 
vgradi merila za zagotavljanje povečanja produktivnosti in 
učinkovitosti slovenskega kmetijstva. 

3. Vlada Republike Slovenije naj pripravi platformo za poga- 
janja za nove bilateralne protokole s področja trgovine s 
kmetijskimi proizvodi s posameznimi članicami CEFTE. 

4. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da tekoče 

obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o pripravi 
platforme in poteku navedenih pogajanj. 

* * * 

Državni zbor je sprejel tudi naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da do aprila 
1996 pripravi predlog zakona o kmetijstvu. 

SKLEPA, STALIŠČE IN DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o načinu in pogojih izpolnjevanja 
obveznosti izdvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz 
dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše SFRJ, SKLENJENIH MED 
SFRJ in državami članicami Pariškega kluba v obdobju 1984—1988  

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije in pri tem upošteva naslednje 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o načinu In pogojih Izpolnjevanja obveznosti Iz dvo- 
stranskih sporazumov za prevzem slovenskega dolga, ki 
izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga 
bivše SFRJ, sklen|enlh med SFRJ in državnimi članicami 
Pariškega kljuba v obdobju 1984-1988 - prva obravnava, 
na 36. seji, dne 16. 11. 1995, na podlagi 173. in 185. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel na- 
slednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o načinih in pogojih izpolnjevanja obvez- 
nosti iz dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega 
dela dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolida- 
cijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državnimi 
članicami Pariškega kluba v obdobju 1984-1988 - prva 
obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga zakona 
za drugo obravnavo. 

STALIŠČE 

1. Predlagatelj naj prouči in ustrezno upošteva pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj do druge obravnave predloga 
zakona o načinih 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 SFRJ in državami članicami Pari- 
škega kluba v obdobju 1984-1988 prouči posledice izvajanja 
določbe 6. člena predloga zakona in predlaga morebitne 
ukrepe za reševanje hujših posledic, ki bi utegnile nastati pri 
izvajanju te določbe. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o začasnem delnem zadržanju 
vračanja premoženja cerkvam in drugim verskim skupnostim oziroma redovom, 
razen vračanja sakralnih objektov  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o začasnem delnem zadržanju vračanja premoženja 
cerkvam In drugim verskim skupnostim oziroma redovom, 
razen vračanja sakralnih ob|ektov — hitri postopek, na 36. 
seji, dne 15.12.1995, na podlagi 173. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da pojasni, na 
podlagi katerega člena zakona o državljanstvu tujci - grofje, 
dobivajo ali so pridobili državljanstvo Republike Slovenije in 
na kakšen način je bil pri takih osebah izkazan nacionalni 
interes države. Vlada Republike Slovenije pa naj to sporoči 
Državnemu zboru v roku sedmih dni. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o začasnem zatočišču 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga SKLEP 
zakona o začasnem zatočišču - druga obravnava, na 36. 
seji. dne 20.12.1995, na podlagi 173. člena poslovnika Držav- Predlog zakona o začasnem zatočišču za tretjo obravnavo 
nega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji pripravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga SKLEP 
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju — druga obravnava, na 36. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
seji, dne 13.12.1995, na podlagi 173. člena poslovnika Držav- pokojninskem in invalidskem zavarovanju za tretjo obravnavo 
nega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji pripravi Vlada Republike Slovenije. 
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SKLEPA IN DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o carinski tarifi 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o carinski tarifi - druga obravnava, na 36. seji, dne 
21. novembra 1995, na podlagi 173. in 195. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o carinski tarifi za tretjo obravnavo pri- 
pravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Državni zbor bo predlog zakona o carinski tarifi - tretja 

obravnava obravnaval na podlagi drugega odstavka 194. 
člena poslovnika Državnega zbora. 

Državni zbor je sprejel tudi naslednji 

DODATNI SKLEP 

Vlada naj pripravi predlog rešitev, ki bo zajemal tudi druge 
možne oblike spodbud oziroma olajšav pri uvozu repromate- 
riala v odvisnosti od velikosti izvoza in bo veljal za pretežne 
izvoznike. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Skladu Republike Slovenije za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o Skladu Republike Slovenije za l|ublteliske kulturne 
dejavnosti - druga obravnava, na 36. seji, dne 16. 11.1995, 
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti za tretjo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

DODATNA SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o začasnem, delnem zadržanju 
vračanja premoženja  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o začasnem, delnem zadržanju vračanju premože- 
nja (ZZDZVP) na 36. seji, dne 19. 12. 1995, na podlagi 173. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da takoj 
pripravi analizo izvajanja zakona o denacionalizaciji ter pred- 

loge sprememb in dopolnitev zakona, ki bodo zagotovili, da 
se onemogoči vračanje zemlje in gozdov veleposestnikom in 
osebam, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji 
ter da se zagotovi realno vrednotenje in upoštevanje vlaganj v 
nepremične, ki se vračajo denacionalizacijskim upravi- 
čencem. 

2. Vlada Republike Slovenije naj v roku enega meseca pri- 
pravi predlog zakona, s katerim bo določila pogoje, kriterije in 
postopek za revizijo do sedaj opravljenih denacionalizacijskih 
postopkov. 

SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaški dolžnosti  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški 
dolžnosti — druga obravnava, na 36. seji, dne 16.11.1995, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije sprejel naslednja 

SKLEPA 
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

vojaški dolžnosti za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije. 

2. Državni zbor bo predlog zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o vojaški dolžnosti - tretja obravnava, opravil na 
podlagi drugega odstavka 194. člena poslovnika Državnega 
zbora na 37. seji zbora. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prenosu sredstev družbene 
lastnine, ki je v uporabi Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v 
deželah v razvoju v lastnino Republike Slovenije  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o prenosu sredstev družbene lastnine, ki je v upo- 
rabi Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v 
deželah v razvoju v lastnino Republike Slovenije - prva 
obravnava, na 36. seji, dne 13. 12. 1995, na podlagi 173. in 
185. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o prenosu sredstev družbene lastnine, ki je v 
uporabi Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini 
v deželah v razvoju v lastnino Republike Slovenije - prva 
obravnava se ne sprejme. 
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SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
nacionalnega programa Izgradnje avtocest v Republiki Slo- 
veniji - tretja obravnava na 36. seji, dne 15. 11. 1995, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da ne objavi 
razpisa del za predor Golovec, dokler ni dosežen sporazum 
med Vlado Republiko Slovenijo in Mestno občino Ljubljana, o 
sofinanciranju obvoznice. 

SKLEP IN STALIŠČI 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o zemljiški 
knjigi   

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o spremembi zakona o zemljiški knjigi - prva obrav- 
nava, na 36. seji, dne 28. 11. 1995, na podlagi 173. in 185. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije spre- 
jel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah zakona o zemljiški knjigi je 
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo. 

Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z naslednjimi 

STALIŠČI 
1. Upoštevajoč omejitve, ki veljajo za tujce glede pridobivanja 
lastninske pravice na nepremičninah, naj se prouči ustreznost 
črtanja zadnjega dela drugega stavka drugega odstavka 15. 
člena, ki zadeva register tujcev. 
2. Prouči naj se ustreznost določbe tretjega odstavka 15. 
člena v odnosu do predložene spremembe, ker se ta sklicuje 
na določbo prejšnjega odstavka. 
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Predlog zakona o 

STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH 

NASLOVIH (ZSZN) 

- EPA 1365 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 177. seji dne 11. januarja 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O STROKOVNIH IN ZNANSTVE- 
NIH NASLOVIH, 

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

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

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za 
šolstvo in šport. 

UVOD 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

1.1. Uvod. Zakonska ureditev podeljevanja naslovov, ki se 
pridobijo po končanem študiju na univerzah oziroma drugih 
visokošolskih ustanovah, je pomembna tako z nacionalnega 
kot z mednarodnega vidika. Na nacionalni ravni se s tem 
zagotavlja enak oziroma prevedljiv sistem naslovov, ki v jav- 
nosti predstavlja njihove nosilce oziroma njihovo pridobljeno 
izobrazbo, ter je zlasti pomemben pri pooblastilih za opravlja- 
nje določenih strokovnih dejavnosti, pri nekaterih vprašanjih 
na področju zaposlovanja, pri delovanju strokovnih organiza- 
cij ipd. V mednarodnem pogledu pa daje eno izmed podlag za 
vzpostavljanje ekvivalenc med javno veljavnimi domačimi in 
tujimi naslovi. 

Naslove, ki se pridobijo po visokošolskem študiju, tradici- 
onalno podeljujejo univerze in druge visokošolske ustanove. 
Med različnimi državami, ponekod pa celo med različnimi 
univerzami znotraj iste države lahko obstojijo precejšnje 
razlike v načinu tvorjenja naslovov. Te razlike so praviloma 
posledica različnih tradicij in akademskih kultur, to je tako 
razlik med izobraževalnimi sistemi kot tudi med simbolnimi 
razsežnostmi podeljevanih naslovov, ki so se izoblikovali v 
daljših obdobjih. V sodobnem času evropske države upošte- 
vajo nujnost bolj kompatibilnoga urejanja tega področja, ven- 
dar prav zaradi omenjenih različnih tradicij zaenkrat ni 
mogoče pričakovati izenačevanja v tej smeri. Bolj smiselna in 
uresničljiva so prizadevanja po skupnih izhodiščih na 
področju ekvivalenc in medsebojnega priznavanja akadem- 
skih kvalifikacij, ki potekajo zlasti v okviru Sveta Evrope in 
UNESCO (na mednarodni konferenci, katere gostitelj je bila 
junija 1995 Slovenija, je že bila obravnavana delovna verzija 
nove skupne konvencije). Videti je, da novejše zakonodajne 
pobude tudi drugod po svetu iščejo ravnotežje med spoštova- 
njem nacionalnih tradicij in prilagajanjem mednarodnemu 
sodelovanju. 

1.2. Ureditev v času bivše SFRJ. Strokovni naslovi so bili v 
zakonodaji bivše skupne države prvič urejeni z zveznim zako- 
nom o pridobitvi znanstvene stopnje doktorja znanosti (Ur. I. 
FLRJ, št. 89/48), vendar le toliko, da so bili t. i. znanstveni 
naslovi ločeni od t. i. akademskih naslovov. Podrobneje je to 
področje uredil Zakon o doktoratu znanosti (Ur. I. FLRJ, št. 29/ 
55), ki je določil upravičenost do ohranitve naziva doktor za 
tiste, ki so si ga pridobili na podlagi disertacije. Sicer je 
problematiko strokovnih naslovov vsaj načelno urejal splošni 
zakon o univerzah (Ur. I. FLRJ, št. 27/54, 58/55,26/58 in 29/60). 
Po tem predpisu je imel tedanji Zvezni izvršni svet pooblastilo, 
da uredi akademske stopnje s posebnim predpisom. Ker ga 
nikoli ni izdal, so si univerze pomagale same, tako da je vsaka 
zase določala obrazec diplome, ki je vseboval tudi strokovni 
naslov, bolj ali manj oprt na akademsko izročilo. 

Znatne razlike, do katerih je prihajalo med univerzami, naj bi 
odpravil zvezni zakon o strokovnih naslovih in akademskih 
stopnjah (Ur. I. FLRJ, št. 13/63), ki je prvič zajel celovito 
problematiko strokovnih naslovov. Med drugim je med stro- 
kovnimi naslovi odpravil naslov doktor, kar je pomenilo za 
nekatere fakultete (zlasti za medicinsko) omejitev. Po zak- 
ljučku ustavnega spora v zvezi s tem je leta 1971 področje 
strokovnih naslovov prešlo v republiško zakonodajno pristoj- 
nost. 

Republike v takratni skupni državi so se urejanja strokovnih 
naslovov lotile tako, da so preprosto prevzele prejšnji zvezni 
predpis, nekatere - med njimi tudi Slovenija - pa so sprejele 
.le dodatne republiške predpise o strokovnih naslovih, s kate- 
rimi so določile tiste naslove, ki jih zvezni zakon ni vseboval. V 
Sloveniji je bil tak dopolnilni predpis sprejet leta 1971 (Zakon 
o strokovnih naslovih, Ur. I. SRS, št. 21/71). Ker je šlo za 
začasno kompromisno ureditev, je Skupščina SRS ob tem 
določila tudi rok (do konca leta 1973, ki ga je nato podaljšala 
še do junija 1977), ko bi moral biti sprejet celovit republiški 
predpis o strokovnih naslovih, usklajen v okviru takratne 
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skupne države. Čeprav je Slovenija sprožila već pobud, do 
postavljenega roka ni bilo mogoče uskladiti enotnih izhodišč 
za določanje strokovnih naslovov med republikami in pokraji- 
nama. Razen tega je pripravljajoča se reforma šolstva v tistem 
obdobju že napovedovala korenite spremembe tudi na 
področju strokovnih naslovov, zaradi česar je veljalo njihovo 
zakonsko urejanje povezati s potekom programske preo- 
brazbe visokega šolstva. Novi visokošolski študijski programi 
(vzgojnoizobraževalni programi v tedanji terminologiji) so bili 
v Sloveniji uveljavljeni s študijskim letom 1985/86. 

Neusklajeni pristopi pri izvajanju usmerjenega izobraževanja 
so še dodatno poglobili razlike pri strokovnih naslovih med 
bivšimi republikami in pokrajinama. Neenotno urejanje teh 
vprašanj v okviru ene države je postalo pravno nevzdržno, 
zato je bilo več kot potrebno dogovoriti se za enotna načela in 
izhodišča pri določanju strokovnih naslovov na vseh področ- 
jih visokošolskega izobraževanja, kar pa zaradi prevlade 
različnih interesov sistemsko nikoli ni bilo uresničeno. 

Na poseben način je bilo npr. izvedeno usklajevanje strokov- 
nega naslova za diplomante medicinskih fakultet. Tako je SR 
Srbija v letu 1983 sprožila pobudo za sklenitev dogovora o 
enotni ureditvi strokovnega naslova po končanem študiju na 
medicinski in stomatološki fakulteti, ki pa jo je Skupščina SR 
Slovenije iz načelnih razlogov zavrnila z obrazložitvijo, da je 
mogoče o njej razpravljati le v okviru celovite ureditve vseh 
strokovnih naslovov na območju takratne SFRJ. Ne glede na 
takšno stališče so vse druge republike in pokrajini tak dogo- 
vor sprejele in do junija 1985 tudi zakonsko uredile strokovna 
naslova doktor medicine in doktor stomatologije za diplo- 
mante medicinskih fakultet. Po načelu skladnega urejanja 
tega področja je tudi Republika Slovenija leta 1986 sprejela 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih 
naslovih, s katerim je uveljavila navedena strokovna naslova 
tudi pri nas. 

1.3. Obstoječe stanje in nujnost nove ureditve. Danes torej 
urejata strokovne naslove in znanstveni naziv zastarela ter 
preživela predpisa izpred dvajsetih in več let, ki nista sledila 
razvojnim trendom v izobraževanju, znanosti in tehnolo- 
škemu razvoju, kot tudi ne potrebam po razvoju novih študij- 
skih področij. Podeljevanje zlasti strokovnih naslovov je v tem 
sistemu pogojeno izključno z visokošolsko organizacijo, ki jo 
študent obiskuje in ne s študijskim programom, ki ga je 
uspešno zaključil. Tako zakona določata, da se na posamez- 
nih visokošolskih zavodih (opredeljenih po pri nas že razve- 
ljavljenih prejšnjih predpisih kot fakultete, visoke in višje šole 
ter umetniške akademije) pridobijo takšni ali drugačni stro- 
kovni naslovi, s tem pa jih bistveno omejujejo v bolj fleksibilni 
ponudbi in organizaciji študija, pa tudi pri procesih reintegra- 
cije univerze kot celote. 

Takšna toga zakonska ureditev pri določanju strokovnih 
naslovov ni upoštevala razvoja posameznih študijskih podro- 
čij, preoblikovanja višjih šol v visoke oziroma fakultete (do 
česar je prihajalo zlasti od druge polovice osemdesetih) ali 
nastajanja novih visokošolskih zavodov. Zaradi tega je priha- 
jalo do primerov, ko so bili nekateri strokovni naslovi obliko- 
vani v nasprotju z zakonom, ali pa v neskladju z ustanovitve- 
nim aktom visokošolskega zavoda; pogosto so bili preveč 
podrobni oziroma preobširni, pa čeprav so bili naslonjeni na 
ta zakon. To stanje je porajalo tudi neskladja in nedoslednosti 
med samimi predpisi. Čeprav je strokovne naslove urejal 
poseben zakon, jih je na podlagi Zakona o usmerjenem izo- 
braževanju za posamezen vzgojnoizobraževalni program 
določala tudi t. i. programska zasnova. Medtem ko je 59. člen 
Zakona o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/80, 6/ 
83, 25/89 in 35/89) predvideval podelitev strokovnega naslova 
specialist po končanih programih izpopolnjevanja na vseh 
stopnjah strokovne izobrazbe, pa predpis o strokovnih naslo- 
vih kaj takega omogoča le za specializacije po pridobljeni 
visokošolski izobrazbi. Znani so tudi primeri, ko so strokovni 
naslovi tvorjeni nestrokovno, nerodno oziroma celo nelo- 
gično. 

Na neustrezno in nedosledno reševanje vprašanj strokovnih 

naslovov je opozorila že vrsta konkretnih poslanskih pobud 
ter pobud drugih zainteresiranih organov, organizacij in dru- 
štev (npr. glede neustreznega strokovnega naslova višjih sani- 
tarnih tehnikov, višjih rentgenskih tehnikov, diplomiranih 
pravnikov, diplomiranih farmacevtov ipd.). Leta 1992 je bila 
realizirana poslanska pobuda, ki je izenačila diplomante vete- 
rine z diplomanti medicine in stomatologije tako, da jim je bil 
z zakonom priznan strokovni naslov doktor veterinarske 
medicine. Druge pomanjkljivosti oziroma še nerealizirane 
pobude bodo po mnenju predlagatelja lahko uresničene s 
sprejetjem novega zakona in ponujenimi sistemskimi reši- 
tvami. 

Z uveljavitvijo Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93), 
odlokov o preoblikovanju obeh slovenskih univerz (Ur. I. RS, 
št. 82/94) in njunih novih statutov (sprejetih junija oziroma 
julija 1995) so podane vse formalne predpostavke, da se na 
celovit in posodobljen način zakonodajno razreši dolga leta 
odlagana problematika strokovnih in znanstvenih naslovov. S 
sprejemom prvih povsem novih študijskih programov in s 
prilagoditvijo dosedanjih programov novemu konceptu viso- 
kega šolstva (predvsem glede na razliko med študijskimi 
programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe oziroma 
univerzitetne izobrazbe, ki so se v študijskem letu 1995/96 že 
pričeli izvajati), je sprejem novega zakona nujen tudi v 
povsem vsebinskem pogledu. 

Delovni osnutek tega zakonskega predloga je bil oblikovan že 
v času sprejemanja Zakona o visokem šolstvu; o njem sta 
večkrat razpravljali obe univerzi (dopisi Univerze v Ljubljani 
29. 10.1992, 23.11.1993, 17.11.1994 in 13.12.1995 oziroma 
Univerze v Mariboru 23.3.1993). Svet za visoko šolstvo RS je 
predlog obravnaval na 16. seji 3.11.1995 in na 18. seji 
22.12.1995 ter ob podanih konkretnih pripombah podprl nje- 
gov čimprejšnji sprejem. 

2. MEDNARODNA PRIMERJAVA 

Že povsem kratek pregled sorodnih ureditev v drugih evrop- 
skih državah bi pokazal precejšnje razlike v podeljevanju 
strokovnih in znanstvenih naslovov, ki so posledica različnih 
nacionalnih tradicij, pa tudi relativno dolgih tradicij posamez- 
nih univerz, ki so se razvijale v različnih okoliščinah. Ne glede 
na nekatere poskuse, ki naj bi vodili k enotnim strokovnim in 
znanstvenim naslovom v mednarodnem prostoru, je danes 
lažje pritrditi tezi, da je mogoče urediti mednarodni sistem 
vzpostavljanja njihove ekvivalence ter medsebojnega prizna- 
vanja, nacionalne posebnosti pa se bodo pri tem ohranile, še 
več - niti ni posebnega razloga, da bi jih odpravljali. 

Med splošne skupne značilnosti podeljevanja strokovnih in 
znanstvenih naslovov sodi, da jih podeljujejo univerze ozi- 
roma druge visokošolske ustanove. Podeljeni naslovi so 
odvisni od izobraževalnih sistemov (status ustanove, trajanje 
in stopnja študija ipd.). V državah, ki poznajo binarni sistem 
visokega šolstva, se naslovi, pridobljeni v univerzitetnem ozi- 
roma v strokovnem študiju, medsebojno razlikujejo. Pravi- 
loma povsod je javna veljavnost podeljenih naslovov pove- 
zana z zakonsko regulacijo statusa visokošolskih ustanov ter 
oblik in načinov študija oziroma študijskih programov. Te 
opredelitve so največkrat že vsebina splošnih zakonskih ure- 
ditev visokega šolstva; urejevanje podeljevanja naslovov zato 
največkrat obsega sistemsko opredelitev naslovov glede na 
študijske programe oziroma stopnje, opredelitev kratic, upo- 
rabo tradicionalnih akademskih izrazov ipd. Obenem se sko- 
raj v vsaki državi urejajo tudi nekatere izjeme, ki jih ni mogoče 
vključiti v sistem in so posledica nacionalnih tradicij oziroma 
posebnosti določenih akademskih stanov. 

Najpogostejša pot k podelitvi strokovnega naslova v Avstriji 
so dodiplomski študijski programi (Diplomstudien), ki sesto- 
jijo iz dveh stopenj, pri čemer se prva zaključi z uspešno 
opravljenim izpitom, ki pa ne daje pravice do podelitve 
naslova. Druga stopnja se konča s pisno nalogo in izpitom, na 
tej podlagi pa kandidat pridobi naslov na enem izmed enajstih 
področij: dva naslova se oblikujeta z uporabo izraza »diplomi- 
rani« (t. j. inženir in veterinar), ostali pa z »magister« (arhitek- 
ture, filozofije, naravoslovja, farmacije, umetnosti, družbenih 
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znanosti in ekonomije, prava, teologije ter filozofije na teolo- 
ški fakulteti). V primeru interdisciplinarnega študija so možne 
kombinacije, pri čemer se upošteva pretežna smer študija. 
Poleg teh se podeljujejo tudi strokovni naslovi na podlagi 
krajših programov (Kurzstudien), ki jih izvajajo bodisi uni- 
verze, bodisi šole za umetnost. Doktorski študij (Doktoratstu- 
dien), z izjemo medicine, kjer tristopenjski študij vodi nepo- 
sredno k doktoratu iz medicine, se zaključi s pridobitvijo 
naslova na enem od navedenih enajstih področij. Poleg tega 
obstojijo tudi t. i. nediplomski programi, ki so namenjeni 
širšemu krogu slušateljev in so usmerjeni v poglabljanje 
poklicnih znanj; pridobljena spričevala pa niso istega ranga 
kot diploma. 

V Italiji se ob zaključku štiriletnega (ponekod tudi petletnega, 
v medicini šestletnega) dodiplomskoga študija na univerzah 
pridobi akademska stopnja (laurea) in enoten naslov (dottore, 
dottoressa). Po končanem študiju v strokovnih programih, ki 
jih šele uvajajo, se pridobi naslov, ki ga kombinirajo z izrazom 
diploma di... z oznako stroke (npr. diploma di turismo). Po 
podiplomskem študiju se pridobi naslov diploma di perfezi- 
onamento in... oziroma diploma di specialista in... Naslov 
dottore de ricerca je najvišji naslov po raziskovalno usmerje- 
nem podiplomskem študiju. Učitelji srednjih šol morajo ob 
naslovu opraviti državni izpit pod nadzorstvom pristojnega 
ministrstva in pridobiti diploma di abilitazione ali insegna- 
mento. 

V Nemčiji se strokovni in znanstveni naslovi pridobijo na 
podlagi uspešno opravljenih izpitov, ki so lahko akademski 
(Hochschulpruefungen), državni (Staatspruefungen) in red- 
keje cerkveni (Kirchliche Pruefungen). Akademski izpiti so 
diplomski, magistrski, licenčni in doktorski izpit. Pridobitev 
naslova je povezana s pravico do uporabe v družbenem življe- 
nju, njegova zloraba pa je kazniva. Naslov izraža podeljeno 
akademsko stopnjo izobrazbe in hkrati nosilcu omogoča 
opravljanje poklica v stroki, v kateri je diplomiral. Izraz »diplo- 
mirani« (ki se uporablja skupaj z oznako področja: Di- 
plom-lngenieur, Diplom-Mathematiker) se uporablja na 
področju tehniških znanosti, naravoslovja, ekonomije in druž- 
benih znanosti, humanistike in umetnosti. Ta naslov se pri- 
dobi po koncu dodiplomskoga študija na različnih visokošol- 
skih ustanovah (univerzah, tehniških univerzah, visokih stro- 
kovnih šolah, pedagoških ter umetniških akademijah). Kdor je 
študij končal na visoki strokovni šoli, uporablja ob strokov- 
nem naslovu še okrajšavo »FH« (Fachhochschule) v oklepaju, 
npr. Diplom-lngenieur (FH). Licenciat se pridobi na nekaterih 
področjih (npr. Lizentiaten der Internationalen VVirtschaftsbe- 
ziehungen, lic. rer. pol.) po dvo- do štirisemestrskem podi- 
plomskem študiju, ki vsebuje obvezne in izbirne kurze. Magi- 
strski naslov (npr. Magister Legum; Magister scientiarum 
forestiae tropicae) se pridobi po koncu podiplomskega pro- 
grama, ki nadgrajuje dodiplomski študij. Doktorski naslov (na 
sedmih tradicionalnih področjih: Philosophie, Naturwis- 
senschaften, Rechte, Staatsvvissenschaften, lngenieurwis- 
senschaften, Medizin, Theologie) podeljujejo univerze, tehni- 
ške univerze in pedagoške akademije na podlagi objavljene 
teze, ki temelji na predhodnem raziskovalnem študiju. 

Velika Britanija (v precejšnji meri anglosaksonski svet sploh) 
pozna po triletnem ali tudi štiriletnem dodiplomskom študiju 
naslov Bachelor (diplomant; splošna okrajšava B), ki mu sledi 
širša (npr. BA - Bachelor of Art; BSc - Bachelor of Science) 
oziroma ožja oznaka discipline (BMet - Bachelor of Metal- 
lurgy) ali celo poddiscipline (BCL - Bachelor of Civil Law). 
Izraz Master (magister, splošna okrajšava M) se podeljuje po 
podiplomskem študiju, glede na področje in discipline pa ga 
kombinirajo podobno kot v prejšnjem primeru. Doktorski štu- 
dij po vsaj triletnem izvirnem raziskovanju omogoča naslov 
doctor, najpogosteje ob uporabi kratice PhD ali Dphil. Ome- - 
niti velja, da vlada na področju naslovov precejšnja zmeda, saj 
v Veliki Britaniji ne poznajo pravil za njihovo poenoteno rabo 
>n se zato upoštevajo tradicionalne prakse različnih akadem- 
skih ustanov oziroma akademskih področij. 

3. NAČELA IN CILJI PREDLAGANEGA ZAKONA 

3.1. Predlagani zakon temelji na naslednjih načelih: 

- na načelu, da se po končanem dodiplomskem oz. podi- 
plomskem študiju pridobi ustrezni strokovni ali znanstveni 
naslov; 

- na načelu, da se strokovni in znanstveni naslovi oblikujejo 
po posameznih študijskih, znanstvenih oziroma umetniških in 
strokovnih področjih ali disciplinah, ne pa po ožjih opredeli- 
tvah, saj bi to povzročilo nepreglednost sistema, oteževalo bi 
mednarodno primerljivost, lahko pa bi zmanjševalo tudi zapo- 
slitvene možnosti nosilcev naslovov; 

- na načelu, da je treba opredeliti osnovne tipe oziroma 
vzorce tvorjenja strokovnih naslovov po ali glede na posa- 
mezna študijska področja, pri čemer je mogoče opredeliti tudi 
nekatere izjeme; 

- na načelu akademskega izročila pri tvorjenju strokovnih in 
znanstvenih naslovov na posameznih področjih. 

3.2. Cilji tega zakona so: 

- odprava zastarelih in po vsebini preseženih predpisov na 
področju strokovnih in znanstvenih naslovov; 

- poenotenje izhodišč za tvorjenje in na tej podlagi celovito 
urejanje strokovnih in znanstvenih naslovov na vseh področ- 
jih visokošolskega izobraževanja; 

- oblikovanje izhodišč za določanje izobrazbenih stopenj, ki 
jih je mogoče uporabljati za izobraževalne statistike, statistiko 
delovne sile in druge ekonomske statistike; 

- prilagajanje evropskim izobraževalnim standardom in uve- 
ljavljanje mednarodno kompatibilnega sistema strokovnih in 
znanstvenih naslovov. 

4. PREDLOG REŠITEV 

Zakon ureja področje strokovnih in znanstvenih naslovov, 
pridobljenih po visokošolskih študijskih programih za prido- 
bitev izobrazbe. S temi naslovi se označujeta stopnja dose- 
žene izobrazbe in študijsko ali znanstveno oziroma umetniško 
področje ali disciplina, na katerem so bili pridobljeni. 

4.1. Poimenovanj« področij je povzeto po t. i. Frascatijevi 
klasifikaciji znanstvenih področij. Ta je primerljiva tudi z Med- 
narodno klasifikacijo izobraževanja (ISCED), ki je »primerna 
za zbiranje, sestavljanje in predstavljanje statistik izobraževa- 
nja, tako v posameznih državah kot v mednarodnem merilu«. 
Uporabljati jo je mogoče tudi v povezavi s statistikami na 
področju znanosti, s statistikami delovne sile in drugimi eko- 
nomskimi statistikami. 

4.2. Besedno (in ne številčno) poimenovanje stopenj izo- 
brazbe omogoča povezavo s stopnjami, ki se v Sloveniji še 
vedno uporabljajo po Družbenem dogovoru o enotnih osno- 
vah za razvrščanje poklicev in strokovne izobrazbe v SFRJ iz 
leta 1980, čeprav ta formalno ne velja več. Glede na to klasifi- 
kacijo zakon ureja Vll/I, VII/2. in VIII. stopnjo izobrazbe, glede 
na ISCED klasifikacijo pa 

a. »izobraževanje na III. stopnji, 1. raven, ki vodi k diplomi ali 
ekvivalentu univerzitetne diplome« in 

b. »izobraževanje na III. stopnji, 2. raven, ki vodi k podiplom- 
ski univerzitetni diplomi ali ekvivalentu« (glej priloženo ta- 
belo). 

Razvrščanje izobrazbe po stopenjskih kategorijah je zaradi 
vključevanja v mednarodne statistike nujno potrebno že 
danes zaradi uveljavljanja visokošolskega sistema, določe- 
nega z Zakonom o visokem šolstvu, ob postopnem uveljavlja- 
nju šolskega sistema, kakršnega predvideva nova šolska 
zakonodaja, pa se bo ta potreba pokazala tudi na širši ravni. 
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Besedno poimenovanje stopenj izobrazbe v tem zakonu bo 
torej omogočilo ustrezno »Številčno« razvrščanje v šolskem 
in visokošolskem sistemu pridobljene izobrazbe, uporabno 
pa bo tudi pri pripravi morebitnih drugačnih klasifikacij pokli- 
cev, zahtevnosti dela in drugih statistik s področja dela, zapo- 
slovanja, znanosti, pri popisu prebivalstva, ipd. 

4.3. Za razlikovanje strokovnih naslovov med diplomanti uni- 
verzitetnega in diplomanti visokošolskega strokovnega štu- 
dija se v zakonu pri prvem uporablja pridevnik »univerzitetni 
oziroma univerzitetna«, pri drugem pa se v oklepaju doda 
kratica (VŠ). 

4.4. Predlagani zakon, ki se vsebinsko navezuje na Zakon o 
visokem šolstvu, vsebuje naslednje pogiavitve rešitve: 

* Strokovne in znanstvene naslove podeljujejo le visokošolski 
zavodi, ustanovljeni po Zakonu o visokem šolstvu. 

* Zagotavlja ustrezen strokovni naslov posameznikom, ki so 
si pridobili diplomo o uspešno končanem 3- do 6-letnem 
dodiplomskom študijskem programu ali 1- do 2-letnem (po 
posebnih predpisih pa tudi več) podiplomskem specialistič- 
nem programu, ter ustrezen znanstveni naslov posamezni- 
kom, ki so si pridobili diplomo o uspešno končanem podi- 
plomskem magistrskem oziroma doktorskem študijskem pro- 
gramu; vse pod pogojem, da so bili študijski programi sprejeti 
v skladu z zakonom. 

* Določa način oblikovanja in uporabo strokovnih In znan- 
stvenih naslovov za vsa področja visokošolskega dodiplom- 
skoga in podiplomskega študija. 

* Ob upoštevanju akademskega izročila določa enotna izho- 
dišča za tvorjenje strokovnih naslovov po osnovnih tipih oz. 
vzorcih na posameznih področjih, in sicer: 

a. na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih tako, 
da se za besedami univerzitetni diplomirani inženir oziroma 
univerzitetna diplomirana inženirka doda poimenovanje, 
izvedeno iz študijskega programa (npr. univerzitetni diplomi- 
rani inženir strojništva, agronomije, živilstva ipd.), oziroma za 
besedama diplomirani Inženir oziroma diplomirana inženirka 
doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, ter 
kratica VŠ (npr. diplomirani inženir lesarstva (VŠ) ipd.); 

b. na družboslovnih, humanističnih In naravoslovnih 
področjih tako, da se za besedama univerzitetni diplomirani 
oziroma univerzitetna diplomirana doda poimenovanje, izve- 
deno iz študijskega programa (npr. univerzitetni diplomirani 
pravnik, univerzitetna diplomirana ekonomistka ipd.), ozi- 
roma za besedo diplomirani oziroma diplomirana doda 
poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, ter kratica 
(Vš) (diplomirani upravni delavec (VS) ipd.); 

c. na medicinskih področjih se v primerih medicinskih tehnik 
tvorijo strokovni naslovi tako kot na tehniških, biotehniških in 
tehnoloških področjih, na drugih medicinskih področjih pa 
tako kot na družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih 
področjih; 

d. na umetniških področjih se tvorijo strokovni naslovi tako, 
da se za besedama univerzitetni diplomirani oziroma univer- 
zitetna diplomirana ali besedo akademski oziroma akadem- 
ska doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa 
(npr. univerzitetni diplomirani igralec, univerzitetna diplomi- 
rana industrijska oblikovalka ipd.; akademski slikar, akadem- 
ska kiparka ipd.), oziroma za besedo diplomirani oziroma 
diplomirana doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega 
programa, ter kratica (VŠ) (npr. diplomirani glasbenik-kita- 
rist (VŠ) ipd.); 

e. Če študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe 
na danem študijskem, znanstvenem oziroma umetniškem 
področju ali disciplini vsebuje tudi standardizirano pedago- 
ško usposabljanje, se lahko pridobi strokovni naslov profesor 
oziroma profesorica. Strokovni naslov se tvori tako, da se za 
besedo profesor oziroma profesorica doda poimenovanje, 

izvedeno iz študijskega programa (npr. profesor slovenskega 
jezika in književnosti, kemije, matematike, filozofije, računal- 
ništva ipd.). 

f. Na področjih (študijski programi za pridobitev univerzitetne 
izobrazbe), kjer so se v preteklosti uveljavili specifični stro- 
kovni naslovi, zakon uveljavlja načelo akademskega izročila. 
V teh izjemnih primerih ne določa pravil za njihovo tvorjenje, 
ampak jih neposredno določi. Gre za strokovne naslove, pri- 
dobljene po študijskih programih za pridobitev univerzitetne 
izobrazbe: 

- po končanem študiju medicine (stomatologije) - doktor 
oziroma doktorica medicine (stomatologije), 
- po končanem študiju veterine - doktor oziroma doktorica 
veterinarske medicine, 
- po končanem študiju farmacije - magister oziroma magi- 
strica farmacije. 

* Strokovni naslov, ki se pridobi po programu za pridobitev 
visoke strokovne izobrazbe (po Zakonu o visokem šolstvu, 
1993), vsebuje besedo »diplomirani oziroma diplomirana« 
zaradi potrebe po jasnem razlikovanju s strokovnim naslo- 
vom, pridobljenem po programih za pridobitev višješolske 
izobrazbe, sprejetih po prejšnjih predpisih. Po teh študijskih 
programih je med študijskim letom 1945/46 in 1994/95 
uspešno končalo študij 91.753 študentov. Znaten del med 
njimi je kasneje zaključil tudi visokošolski študij po prejšnjih 
predpisih, vendar ostaja prav tako znaten del tistih, ki uporab- 
ljajo višješolski naziv. Nekdanji višješolski programi ter novi 
programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe so po 
konceptu, obsegu in vsebini tako različni, da je treba vzposta- 
viti razliko tudi pri določanju strokovnih naslovov. S takšno 
ureditvijo se bomo izognili tudi težavam, ki bi sicer lahko 
nastopile na trgu delovne sile. 

* Predlog zakona določa kot pravilo, da se strokovni naslovi 
tvorijo v skladu s tem zakonom in so sestavni del študijskega 
programa. Za interdisciplinarne in individualne študijske pro- 
grame pa je predvidena izjema, po kateri se strokovni naslov 
tvori ob upoštevanju prevladujočega dela študijskega pro- 
grama oziroma po pravilih kreditnega sistema. 

* Predvideno je, da se lahko pri strokovnem naslovu speci- 
alist oziroma specialistka navede študijsko, znanstveno ozi- 
roma umetniško področje ali disciplina. Strokovni naslov spe- 
cialist se pristavlja ,za strokovnim naslovom, pridobljenim po 
dodiplomskom študijskem programu (npr. univerzitetni diplo- 
mirani inženir strojništva, specialist) in ne samostojno. 

* Znanstvena naslova magister oziroma magistrica znanosti 
in doktor oziroma doktorica znanosti sta enotna. Znanstveno 
področje, na katerem je znanstveni naslov pridobljen, se 
lahko navede v diplomi, vendar ta oznaka ni sestavni del 
naslova. 

* Predlog zakona določa, da se v dodiplomskih oz. podiplom- 
skih študijskih programih poleg polnega strokovnega in znan- 
stvenega naslova določi tudi okrajšava. Takšna rešitev je 
smiselna glede na to, da zakon ne določa strokovnih naslovov 
po posameznih programih, ampak določa le način njihovega 
tvorjenja. 

* Univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom predlog, 
zakona nalaga objavo seznama strokovnih in znanstvenih 
naslovov, ki jih podeljujejo, ter njihovih okrajšav, na enak 
način kot objavljajo študijske programe. 

* Predlog zakona nadalje določa, da se lahko posameznik, ki 
si je pridobil strokovni naslov, z njim predstavlja in ga uporab- 
lja v javnosti tako, da ga pristavlja za osebnim imenom in ne 
pred njim. Znanstvena naslova magister znanosti in doktor 
znanosti se pristavljata pred osebnim imenom, s čimer se 
dodatno omogoča razlikovanje med obema vrstama naslovov. 
Takšna rešitev je povzeta iz dosedanjih predpisov, pozna pa 
jo tudi večina drugih držav. 

* V predlogu zakona je tudi predvideno, da ima tisti, ki je 
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končal študij pred uveljavitvijo tega zakona, pravico do stro- 
kovnega oziroma znanstvenega naslova, ki je po tem zakonu 
določen za študijske programe z ustreznega študijskega, 
znanstvenega oziroma umetniškega področja ali discipline, 
razen v primerih strokovnih naslovov, pridobljenih po višje- 
šolskih študijskih programih po prejšnjih predpisih, ko imet- 
niki te naslove v nespremenjeni obliki uporabljajo še naprej, 
saj takšnih študijskih programov (niti njim ekvivalentnih) ni 
več. Visokošolski zavodi, ki so podeljevali strokovne naslove, 
akademske stopnje in znanstvene naslove pred uveljavitvijo 
tega zakona, bodo le-te v enem letu »prevedli« v skladu z 
zakonom (4. do 9. člen), vzpostavljene ekvivalence pa bodo 
objavili v Uradnem listu Republike Slovenije. V primeru, da je 
visokošolski zavod, ki je pred uveljavitvijo tega zakona pode- 
ljeval naslove, prenehal obstajati, ekvivalence naslovov pri- 
pravi in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije visokošol- 
ski zavod, ki sedaj izvaja študijske programe z ustreznega 
študijskega, znanstvenega oziroma umetniškega področja ali 
discipline. To velja tudi za naslove, za katere je bilo z Zako- 
nom o spremembah in dqpolnitvah zakona o pravnem polo- 
žaju verskih skupnosti v SRS (Ur. I. RS, št. 22/91) določeno, da 
imajo javno veljavnost. 

* Predlog zakona določa, da se strokovni in znanstveni 
naslovi, pridobljeni v tujini, nostrificirajo v skladu z zakonom. 
Določba v predlogu zakona, po kateri so naslovi, pridobljeni 
na območju bivše SFRJ do 25. junija 1991, enakovredni naslo- 
vom, pridobljenim v Republiki Sloveniji, je v skladu z Ustav- 
nim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostoj- 
nosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1-6/ 
91 - I in št. 45/I/94). Visokošolski zavodi v enem letu po uvelja- 
vitvi tega zakona strokovne naslove, akademske stopnje in 
znanstvene naslove, ki jih podeljujejo, uskladijo s tem za- 
konom. 

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE SPREJETJA ZAKONA 

Uveljavitev predlaganega zakona ne bo terjala večjih finanč- 
nih in drugih posledic za državni proračun, razen za objavo 
seznama strokovnih in znanstvenih naslovov, ki jih podelju- 
jejo univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi ter za 
objavo ekvivalenc dosedanjih strokovnih naslovov, akadem- 
skih stopenj in znanstvenih naslovov glede na določila tega 
zakona. 

STOPNJE 
ISCED 

KATEGORIJE ISCED DD 1980 Prehodno pokritje po stari zakonodaji Prehodno pokritje po novi zakonodaji 

0. izobraževanje pred I. stopnjo vrtec (do 6 let) vrtec (do 5 let) 
I. 1. izobraževanje na I. stopnji I OŠ (1-4) (7-10 let) 05(1-6) (6-12 let) 
II. 2. 

n. 3. 

izobraževanje na D. stopnji, l.nivo 

izobraževanje na D. stopnji, 2.nivo 

I 

II 
m,iv 
v 

OŠ (5-8) (10-15 let) 
USOI 

SR - USO II. SKR 
3-letni VIP 
4-letni in 5-letni VIP, 
VIP po modelu 3+2 
4-letni »mnaz. VIP 

OŠ (7-9) (11-15 let) 
10. leto izobraževanja 

programi nižjih poklicnih šol 
programi srednjih poklicnih šol 
programi SR tehniška/strok, tole 

proRram(i) gimnazije 
in. 5. izobraževanje na III. stopnji, 

1 nivo, ki vodi k diplomi, ki ni 
enakovredna univerzitetni 

VI viSjeSolski programi 

višje poklicno izobraževanje 
III. 6. izobraževanje na m. stopnji, 

l.nivo, ki vodi k diplomi ali . 
ekvivalentu univerzitetne diplome 

VII visokošolski programi 
visoko strokovno izobraževnje 
univerzitetno izobraževanje 

ID. 7. izobraževanje na III. stopnji, ki 
vodi k podiplomski univerzitetni 
diplomi ali ekvivalentu 

VII/2 
VII/2 
VIII 

specializacija 
magisterij 
doktorat 

specializacija 
magisterij 
doktorat 

in. 9. izobraževanje nedefinirano po 
stopnji 

IZP, USP IZP za področje predšolske vzgoje 
pedagoška izobrazba 
pedagoško-andragoška 
specialno-pedagoška 
poklicni tečaji, itd. 

PREDLOG MOŽNE USKLADITVE STOPENJSKIH KATEGORIJ IZOBRAŽEVANJA 
Primerljivost stopenjskih kategorij izobraževanja z mednarodno standardno klasifikacijo izobraževanja ISCED 
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BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja strokovne in znanstvene naslove, ki se prido- 
bijo po končanem dodiplomskom ali podiplomskem Studij- 
skem programu z javno veljavnostjo. 

2. člen 
(pridobitev strokovnega in znanstvenega naslova) 

Strokovni in znanstveni naslov označuje doseženo dodiplom- 
sko oziroma podiplomsko stopnjo izobrazbe, pridobljeno po 
dodiplomskom oziroma podiplomskem Studijskem programu 
z javno veljavnostjo. 

Strokovni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča Studij- 
ski program za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne 
izobrazbe oziroma za pridobitev specializacije. 

Znanstveni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča 
Studijski program za pridobitev magisterija oziroma doktorata 
znanosti. 

Strokovni ali znanstveni naslov je sestavni del Studijskega 
programa in se določi za oba spola. 

Strokovne in znanstvene naslove podeljujejo visokoSoiski 
zavodi v skladu z zakonom in statutom visokošolskega za- 
voda. 

3. člen 
(tvorjenje ter uporaba strokovnih In znanstvenih naslovov) 

Strokovni in znanstveni naslovi po tem zakonu se tvorijo in 
uporabljajo za vsa Studijska, znanstvena oziroma umetniška 
področja ali discipline. 

4. člen 
(način tvor)enja strokovnih naslovov) 

Strokovni naslovi na dodiplomski stopnji se na posameznih 
študijskih, znanstvenih oziroma umetniških področjih ali dis- 
ciplinah praviloma tvorijo takole: 

1. na družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih po- 
dročjih 

- končan Studij za pridobitev visoke strokovne izobrazbe: za 
besedo diplomirani oziroma diplomirana se doda poimenova- 
nje, izvedeno iz študijskega programa, ter kratica (VŠ); 

- končan študij za pridobitev univerzitetne izobrazbe: za 
besedama univerzitetni diplomirani oziroma univerzitetna 
diplomirana se doda poimenovanje, izvedeno iz Studijskega 
programa; 

2. na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih 

- končan študij za pridobitev visoke strokovne izobrazbe: za 
besedama diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka 
se doda poimenovanje, izvedeno iz Studijskega programa, ter 
kratica (VŠ); 

- končan študij za pridobitev univerzitetne izobrazbe: za 
besedami univerzitetni diplomirani inženir oziroma univerzi- 
tetna diplomirana inženirka se doda poimenovanje, izvedeno 
iz Studijskega programa; 

3. na medicinskih področjih 

- končan študij za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s 
področja medicinskih tehnik: za besedama diplomirani inže- 
nir oziroma diplomirana inženirka se doda poimenovanje, 
izvedeno iz Studijskega programa, ter kratica (VŠ); 

- končan študij za pridobitev univerzitetne izobrazbe s 
področja medicinskih tehnik: za besedami univerzitetni diplo- 
mirani inženir oziroma univerzitetna diplomirana inženirka se 
doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa; 

- končan študij za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z 
drugih medicinskih področij: za besedo diplomirani oziroma 
diplomirana se doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega 
programa, ter kratica (VŠ); 

- končan študij za pridobitev univerzitetne izobrazbe z dru- 
gih medicinskih področij: za besedama univerzitetni diplomi- 
rani oziroma univerzitetna diplomirana se doda poimenova- 
nje, izvedeno iz Studijskega programa; 

4. na umetniških področjih 

- končan študij za pridobitev visoke strokovne izobrazbe: za 
besedo diplomirani oziroma diplomirana se doda poimenova- 
nje, izvedeno iz študijskega programa, ter kratica (VŠ); 

- končan študij za pridobitev univerzitetne izobrazbe: za 
besedo akademski oziroma akademska oziroma za besedama 
univerzitetni diplomirani oziroma univerzitetna diplomirana 
se doda poimenovanje, izvedeno iz Studijskega programa. 

V diplomi se lahko označi tudi smer študijskega programa, 
vendar ta oznaka ni sestavni del strokovnega naslova. 

5. člen 
(strokovni naslovi, določeni z zakonom) 

Ne glede na določilo druge in tretje točke 4. člena so stro- 
kovni naslovi po študijskih programih medicine, veterinarske 
medicine in farmacije naslednji: 

- končan univerzitetni študijski program medicine: strokovni 
naslov doktor oziroma doktorica medicine; 

- končan univerzitetni Studijski program stomatologije: stro- 
kovni naslov doktor oziroma doktorica stomatologije; 

- končan univerzitetni Studijski program veterine: strokovni 
naslov doktor oziroma doktorica veterinarske medicine; 

- končan univerzitetni študijski program farmacije: strokovni 
naslov magister oziroma magistrica farmacije. 

6. člen 
(naslov profesor oziroma profesorica) 

Po Studijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe 
na kateremkoli študijskem, znanstvenem oziroma umetni- 
škem področju ali disciplini iz 4. člena, ki vsebujejo tudi 
pedagoško usposabljanje, se lahko pridobi strokovni naslov 
profesor oziroma profesorica. 

Merila za določitev obsega in strukture pedagoškega uspo- 
sabljanja v študijskih programih iz prejšnjega odstavka določi 
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo. 

Strokovni naslov se tvori tako, da se za besedo profesor 
oziroma profesorica doda poimenovanje, izvedeno iz Studij- 
skega programa. 

7. člen 
(naslov specialist oziroma specialistka) 

Strokovni naslov po končanem podiplomskem študijskem 
programu za pridobitev specializacije se tvori tako, da se za 
strokovnim naslovom, pridobljenim po dodiplomskom študij- 
skem programu, doda beseda specialist oziroma specialistka, 
lahko pa tudi navedba študijskega, znanstvenega oziroma 
umetniškega področja ali discipline. 

8. člen 
(lz|eme) 

Strokovni naslov po interdisciplinarnem ali individualnem 
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študijskem programu se tvori po načelih tega zakona, ob 
upoštevanju prevladujočega dela študijskega programa ozi- 
roma pravil kreditnega sistema. 

9. člen 
(tvorjenje znanstvenih naslovov) 

Znanstveni naslov po končanem podiplomskem študijskem 
programu za pridobitev magisterija je magister oziroma magi- 
strica znanosti. 

Znanstveni naslov po končanem podiplomskem študijskem 
programu za pridobitev doktorata znanosti je doktor oziroma 
doktorica znanosti. 

V diplomi se lahko označi tudi znanstveno področje, iz kate- 
rega je znanstveni naslov pridobljen, vendar ta oznaka ni 
sestavni del naslova. 

10. člen 
(okrajšave) 

V študijskih programih se poleg polnega strokovnega in znan- 
stvenega naslova določi tudi njihova okrajšava. 

Pri strokovnih naslovih, ki vključujejo izraz: 

- univerzitetni diplomirani oziroma univerzitetna diplomi- 
rana..., se uporablja okrajšava univ. dipl. 
- diplomirani oziroma diplomirana... (VŠ), se uporablja okraj- 
šava dipl. ... (VŠ); 
- univerzitetni diplomirani inženir oziroma univerzitetna 
diplomirana inženirka..., se uporablja okrajšava univ. dipl. inž. 

- diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka... (VŠ), 
se uporablja okrajšava dipl. inž. ... (VŠ); 
- profesor oziroma profesorica..., se uporablja okrajšava 
prof....; 
- akademski oziroma akademska..., se uporablja okrajšava 
akad....; 
- doktor oziroma doktorica medicine, se uporablja okrajšava 
dr. med.; 
- doktor oziroma doktorica stomatologije, se uporablja okraj- 
šava dr. stom.; 
- doktor oziroma doktorica veterinarske medicine, se upo- 
rablja okrajšava dr. vet. med.; 
- magister oziroma magistrica farmacije, se uporablja okraj- 
šava mag. farm.; 
- specialist oziroma specialistka..., se uporablja okrajšava 
spec  

Za znanstveni naslov magister oziroma magistrica znanosti se 
uporablja okrajšava mag.. 

Za znanstveni naslov doktor oziroma doktorica znanosti se 
uporablja okrajšava dr.. 

11. člen 
(seznami) 

Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod objavi sez- 
nam strokovnih in znanstvenih naslovov, ki jih podeljuje, ter 
njihovih okrajšav na enak način kot objavlja študijske pro- 
grame. 

12. člen 
(pristavljanje naslovov) 

Strokovni in znanstveni naslovi se vpišejo v diplomo. 

Strokovni naslov se pristavlja za osebnim imenom. 

Znanstveni naslov se pristavlja pred osebnim imenom. 

13. člen 
(nostrifikacija v tujini pridobljenih diplom) 

V tujini pridobljeni strokovni in znanstveni naslov velja, če je 
diploma, s katero se izkazuje pridobitev naslova, nostrifici- 
rana v Republiki Sloveniji. 

Način in postopek nostrifikacije določa zakon. 

14. člen 
(uskladitev z zakonom) 

Visokošolski zavodi morajo najkasneje v enem letu od uvelja- 
vitve tega zakona uskladiti strokovne naslove, akademske 
stopnje in znanstvene naslove, ki jih podeljujejo. 

15. člen 
(prenehanje veljavnosti dosedan|lh predpisov) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Zakon 
o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah (Uradni list 
FLRJ, št. 13/63) in preneha veljati Zakon o strokovnih naslovih 
(Uradni list SRS, št. 21/71 in 7/86 ter Uradni list RS št. 37/92). 

16. člen 
(pravica do naslova) 

Kdor je končal študij v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo 
tega zakona, ima pravico do strokovnega oziroma znanstve- 
nega naslova v skladu s 4., 5., 6., 7., 8. in 9. členom tega 
zakona. 

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se strokovni 
naslov pridobljen po višješolskem študijskem programu, raz- 
pisanem najkasneje v študijskem letu 1995/96 uporablja v 
nespremenjeni obliki tudi po uveljavitvi tega zakona. 

Visokošolski zavodi morajo najkasneje v enem letu po uvelja- 
vitvi tega zakona strokovne naslove, akademske stopnje in 
znanstvene naslove, ki so jih doslej podeljevali, uskladiti s 4., 
5., 6., 7., 8. in 9. členom ter jih objaviti v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Če je visokošolski zavod prenehal obstajati, uskladitev naslo- 
vov iz predhodnega odstavka in objavo v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije opravi visokošolski zavod, ki sedaj izvaja štu- 
dijske programe z njegovega študijskega, znanstvenega ozi- 
roma umetniškega področja ali discipline. 

17. člen 
(priznavanje enakovrednosti naslovov) 

Ne glede na določilo 13. člena tega zakona so naslovi, pridob- 
ljeni na območju bivše SFRJ do 25. junija 1991, enakovredni 
naslovom, pridobljenim v Republiki Sloveniji. 

18. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

S predlaganim zakonom se preurejajo dosedanje normativne 
podlage za podeljevanje strokovnih in znanstvenih naslovov, 
ki se na visokošolskih zavodih pridobijo po končanih dodi- 
plomskih in podiplomskih študijskih programih z javno veljav- 
nostjo na visokošolskih zavodih, tako da bodo ustrezale spre- 
membam v visokošolskem izobraževalnem sistemu, ki so 
nastale s sprejemom Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 
67/93). 

Te spremembe so takšne narave, da na podlagi dosedanjih 
normativnih podlag za podeljevanje strokovnih naslovov ni 
možno podeliti strokovnega naslova tistim, ki bodo končali 
študijske programe za pridobitev visoke strokovne izobrazbe. 
Poleg tega so bile dosedanje toge normativne podlage za 
podeljevanje strokovnih naslovov ovira za uveljavitev interdis- 
ciplinarnih in individualnih študijskih programov oziroma kre- 
ditnega sistema študija. 

V 2. členu je določeno, da strokovne in znanstvene naslove 
lahko podeljujejo le visokošolski zavodi, ustanovljeni v skladu 
z Zakonom o visokem šolstvu. Strokovni naslovi se po predla- 
gani ureditvi pridobijo po dodiplomskih in po specialističnih 
podiplomskih študijskih programih, po končanem magistr- 
skem ali doktorskem študiju pa se pridobi znanstveni naslov. 

V zakonu ni več t. i. akademskih stopenj, ki so se po doseda- 
njih normativnih podlagah podeljevale po končanem študij- 
skem programu za pridobitev magisterija oziroma specializa- 
cije. Tako so odpravljene pojmovne nedoslednosti, saj se 

, pridevnik »akademski« oziroma »akademska« uporablja v 
mnogih drugih pomenih. 

Besedno poimenovanje stopenj izobrazbe (dodiplomska, 
podiplomska) v 2. členu zakona omogoča razvrščanje izo- 
brazbe oziroma naslovov tako po klasifikaciji, ki jo še vedno 
uporabljamo v Republiki Sloveniji, kot tudi po mednarodni 
klasifikaciji izobraževanja (ISCED). 

V 4.-10. členu zakona so določena načela za tvorjenje stro- 
kovnih in znanstvenih naslovov. Poimenovanje področij v 4. 
členu je povzeto po t. i. Frascatijevi klasifikaciji znanstvenih 
področij, ki je primerljiva z ISCED klasifikacijo. 

Načelo za tvorjenje strokovnega naslova za pridobitev visoke 
strokovne izobrazbe vsebuje besedo »diplomirani« oziroma 
»diplomirana« in v oklepaju kratico (VŠ), zaradi potrebe po 
jasnem razlikovanju od strokovnega naslova pridobljenega 
po programih za pridobitev višješolske izobrazbe, sprejetih 
po prejšnjih predpisih. Hkrati pa je z dodanim pridevnikom 
»univerzitetni« oziroma »univerzitetna« v strokovnem 
naslovu, ki se pridobi po dodiplomskom študijskem programu 
za pridobitev univerzitetne izobrazbe, zagotavljano razlikova- 
nje strokovnih naslovov med diplomanti univerzitetnega in 
diplomanti visokošolskega strokovnega študija. 

Strokovni naslovi po študijskih programih medicine, veteri- 
narske medicine in farmacije, določeni v 5. členu zakona, so 
oblikovani v skladu z načelom akademskega izročila. 

Strokovni naslov profesor oziroma profesorica, opredeljen v 
6. členu, si je možno pridobiti po študijskih programih za 
pridobitev univerzitetne izobrazbe, ki vsebujejo standardizi- 
rano pedagoško usposabljanje. Tudi pri oblikovanju tega 
strokovnega naslova je spoštovano akademsko izročilo. 

Strokovni naslov specialist oziroma specialistka, določen v 7. 
členu, je uvrščen med strokovne naslove zato, ker se študijski 

program za pridobitev specializacije od magistrskega študij- 
skega programa praviloma razlikuje po trajanju, ker je možen 
tudi po končanem študijskem programu za pridobitev visoke 
strokovne izobrazbe in zato, ker se iz študijskega programa za 
pridobitev specializacije ni možno na enak način kot iz študij- 
skega programa za pridobitev magisterija vključiti v študijski 
program za pridobitev doktorata znanosti. 

Uvrstitev magisterija med znanstvene naslove v 9. členu je 
utemeljena z določbo iz drugega odstavka 36. člena Zakona o 
visokem šolstvu, po katerem visokošolski zavodi lahko na 
podlagi pogojev, določenih v statutu, tistemu, ki je vpisan v 
študijski program za pridobitev magisterija, dovolijo, da študij 
dokonča z doktoratom znanosti in obratno. 

V 8. členu zakona je določeno tvorjenje strokovnih naslovov 
po interdisciplinarnih ali individualnih študijskih programih, 
in sicer tako, da je uveljavljeno pretežnostno načelo oziroma 
pravilo kreditnega sistema študija. 

V10. členu zakona so določene okrajšave strokovnih in znan- 
stvenih naslovov. Te okrajšave so sestavina študijskih pro- 
gramov. 

Z objavo seznama (11. člen) strokovnih in znanstvenih naslo- 
vov, ki jih podeljujejo univerze in samostojni visokošolski 
zavodi, ki so sicer v skladu z 2. členom zakona sestavina 
študijskih programov, bo javnost na najkrajši možen način 
obveščena o tem, katere strokovne in znanstvene naslove je 
možno pridobiti na visokošolskih zavodih v Republiki Slove- 
niji. 

Pristavljanje strokovnih in znanstvenih naslovov, opredeljeno 
v 12. členu zakona, je enako kot je bilo določeno v prejšnjih 
normativnih podlagah. 

Zato, da bi ta zakon v celoti čimprej uveljavili, je v 14. členu 
določen enoletni rok za uskladitev strokovnih In znanstvenih 
naslovov, ki jih visokošolski zavodi podeljujejo, z zakonom. 

V16. členu zakona je določeno, da ima tisti, ki je končal študij 
pred uveljavitvijo zakona pravico do strokovnega oziroma 
znanstvenega naslova, ki je po tem zakonu določen za študij- 
ske programe z ustreznega študijskega, znanstvenega ozi- 
roma umetniškega področja ali discipline, razen imetnika 
strokovnega naslova pridobljenega po višješolskem študij- 
skem programu, razpisanem najkasneje v študijskem letu 
1995/96, ki ta strokovni naslov uporablja v nespremenjeni 
obliki tudi po uveljavitvi zakona. 

V tem členu je določeno tudi, da morajo visokošolski zavodi, 
ki so doslej podeljevali strokovne naslove, akademske stopnje 
in znanstvene naslove le-te uskladiti s tem zakonom najkas- 
neje v enem letu od njegove uveljavitve ter jih objaviti v 
Uradnem listu Republike Slovenije. S tem, ko bo ekvivalenca 
strokovnih naslovov, akademskih stopenj in znanstvenih 
naslovov, podeljenih po prejšnjih normativnih podlagah, s 
strokovnimi oziroma znanstvenimi naslovi, določenimi po tem 
zakonu, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, viso- 
košolskim zavodom ne bo treba izdajati dosedanjim diplo- 
mantom dokazil iz katerih je razvidna ta ekvivalenca. 

Priznavanje enakovrednosti naslovov, ki so bili pridobljeni na 
območju bivše SFRJ do 25. junija 1991, naslovom pridoblje- 
nim v skladu s tem zakonom, je v skladu z Ustavnim zakonom 
za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neod- 
visnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1 -6/91-1 In 45/1/94). 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM 

SODELOVANJU MED VLADO 

REPURLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPURLIKE INDIJE (BINZTS) 

- EPA 1366 

Vlada Republike Slovenije je na 177. seji dne 11. januarja 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
INDIJE, 

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 ?bora 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. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo, 
- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za 
znanost in tehnologijo, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in 
vodja Službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sode- 
lovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Indije, podpisan 31. januarja 1995 v New Delhiju. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku 
glasi:* 

SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 
VLADO REPUBLIKE INDIJE 

O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Indije (v nadalj- 
njem besedilu: pogodbenici) sta se, 

ker se zavedata pomembnosti uporabe visokih tehnologij, 
kakor tudi raziskovalnih, razvojnih in znanstvenih dosežkov 
kot odločujočih dejavnikov za gospodarski razvoj, napredek 
In blaginjo človeštva, 
v prizadevanjih, da bi zato spodbujali sodelovanje med drža- 
vama v znanosti in tehnologiji na osnovi medsebojne izme- 

' Besedilo sporazuma v indijskem jeziku je na vpogled v Službi za 
Mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

njave in uporabe znanstvenih in tehnoloških znanj in izkušenj 
ter 

v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in 
tehnologiji krepilo prijateljske vezi in razumevanje med drža- 
vama, 

dogovorili o naslednjem: 

1.£l«n 

Pogodbenici bosta razvijali in podpirali znanstveno in tehno- 
loško sodelovanje v okviru neposrednih stikov med sodelujo- 
čimi organizacijami obeh držav, ki lahko vključujejo: akade- 
mije znanosti, raziskovalne inštitute, univerze, znanstvena 
združenja, podjetja in druge raziskovalne in razvojne organi- 
zacije. 

2. člen 

Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje 
potekalo v okviru: 

a) znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvoja na skupno 
dogovorjenih področjih; 

b) izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev, uni- 
verzitetnih učiteljev in tehničnega osebja; 

c) izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in doku- 
mentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja; 
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d) izmenjav ali souporabe opreme, instrumentov, materialnih 
pripomočkov, ki so potrebni za izvajanje tega sporazuma; 

e) skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, delavnic in 
drugih srečanj; 

f) drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o 
katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita. 

Poleg navedenega bosta pogodbenici čimbolj spodbujali 
izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno z dogovori o 
tehničnem sodelovanju. 

3. člen 

Sodelovanje po tem sporazumu bo potekalo v skladu z veljav- 
nimi zakoni in predpisi obeh držav. 

4. člen 

Dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu bodo potekale na 
podlagi izvedbenih dogovorov o soglasju ali drugih dogovo- 
rov, ki jih sklenejo pravne osebe pogodbenic obeh strani ali 
pogodbenici neposredno. 

5. člen 

Z namenom proučevanja in odločanja o zadevah, ki se nana- 
šajo na uporabo rezultatov, tehnologij in proizvodov, itd., 
pridobljenih v času skupnega dela, ki bo potekalo po tem 
sporazumu, bo ustanovljena Skupna delovna skupina (z 
enako udeležbo obeh pogodbenic). 

6. člen 

Znanstveniki, strokovnjaki in institucije tretjih držav ali med- 
narodnih organizacij so lahko na podlagi soglasja obeh 
pogodbenic na svoje stroške, če ni drugače dogovorjeno, 
povabljeni k sodelovanju pri dejavnostih po tem sporazumu. 

7. člen 

Določila tega sporazuma se lahko spremenijo ali dopolnijo s 
privolitvijo obeh pogodbenic. 

8. člen 

Za izvajanje tega sporazuma imenuje Vlada Republike Slove- 
nije Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 
in Vlada Republike Indije imenuje Oddelek za znanost in 
tehnologijo republike Indije. 

9. člen 

Ta sporazum prične veljati, ko pogodbenici izmenjata obve- 
stili o izpolnitvi zahtev notranjega postopka za njegovo uvelja- 
vitev. 

Ta sporazum bo v veljavi pet let in se lahko njegova veljavnost 
podaljšuje za nadaljna petletna obdobja, če katera od pogod- 
benic šest mesecev pred njegovim iztekom ne sporoči svoje 
namere o prenehanju sporazuma pred datumom njegovega 
poteka. 

Sestavljeno v New Delhiju dne 31. januarja 95 v dveh izvirni- 
kih, vsak v slovenskem, hindujskem in angleškem jeziku. Vsa 
besedila so enako verodostojna. V primeru dvoma je mero- 
dajno angleško besedilo. 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehno- 
logijo. 

4. člen 

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

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
indije sta 31. januarja 1995 podpisala v New Delhiju ministra 
za znanost in tehnologijo obeh držav, prof. dr. Rado Bohinc in 
g. Bhuvanesh Chaturvedi. Indijska stran je že obvestila slo- 
vensko stran o izpolnitvi zahtev notranjega postopka za uve- 
ljavitev sporazuma. 

Sporazum je splošne narave in opredeljuje sodelovanje med 
državama v znanosti in tehnologiji v okviru naslednjih oblik: 
znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvoja in skupno 
dogovorjenih področjih, izmenjav znanstvenikov, strokovnja- 
kov, raziskovalcev, univerzitetnih učiteljev in tehničnega 
osebja, izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in 
dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja, izmenjav ali 
souporabe opreme, instrumentov, materialnih pripomočkov, 
skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, delavnic in dru- 
gih srečanj ter drugih oblik sodelovanja po dogovoru. 

Sporazum predvideva tudi sklepanje izvedbenih dogovorov 
med pogodbenicama ali pravnimi osebami pogodbenic. 

S slovenske strani naj bi sredstva za izvajanje aktivnosti iz 
tega sporazuma zagotovilo Ministrstvo za znanost in tehnolo- 
gijo Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno dejav- 
nost. 

Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih oz. spremembe 
veljavnih predpisov. 

Podpisani sporazum bo veljal pet let. Njegova veljavnost se 
podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, če katera od pod- 
pisnic pisno ne sporoči svoje namere o prenehanju spora- 
zuma. 
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Poročilo o 

IZVAJANJU PROGRAMA DELA DRUŽBE 

ZA AVTOCESTE V REPURLIKI 

SLOVENIJI, DARS, d.d., ZA ORDORJE 

JANUAR - SEPTEMBER 1095 

Vlada Republike Slovenije je na 174. seji dne 21/12-1995 
sprejela: 

- POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DELA DRUŽBE 
ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, DARS D.D., ZA 
OBDOBJE JANUAR-SEPTEMBER 1995, 

ki ga pošilja na podlagi 7. člena zakona o družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93). 

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: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pro- 
met in zveze, 
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS, d.d. 

UVOD 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. je v obdobju od 
januarja do septembra 1995 izvajala naloge v skladu z Zako- 
nom 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 septembra 
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 
upravljanje od Republike Slovenije, je družba organizirala in 
vodila izvajanje rednega vzdrževanja ter obnavljanje vozišč, 
objektov in opreme v takem obsegu in kvaliteti, da je bil 
uporabnikom avtocest v največji možni meri zagotovljen 
tekoč in varen promet. 
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Zato je DARS d. d.: 

- organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja avto- 
cest; 
- razpisovala in oddajala dela obnavljanja vozišč, objektov in 
opreme; 
- 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 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. Opravl|an|e finančnega Inženiringa 

Financiranje gradnje in vzdrževanja avtocest je bilo v obdobju 
od januarja do septembra 1995 omogočeno predvsem na 
podlagi Zakona o zagotavljanju namenskih sredstev za 
izgradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. list 
R Slovenije 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 finančnih sredstev za vzdrževanje in upravljanje avtocest. 
Del cestnin in najemnin, 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. Oatale 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 SEPTEMBRA 1995 
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d. d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO 
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

V okviru postopkov pridobitve ustreznih dovoljenj za graditev 
nastopajo pri pripravi ustrezne tehnične in prostorske doku- 
mentacije naslednje potrebne značilne faze: 

- Izdelava študije poteka variant trase avtocest s prometno- 
ekonomskim delom. Študije naroča in vodi DARS d. d.; 

- Priprava lokacijskega načrta (v nadaljevanju LN) z vredno- 
tenjem variant. Izdelavo lokacijskih načrtov na podlagi pred- 
logov Ministrstva za promet in zveze naroča in vodi Ministr- 
stvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Urad RS za 
prostorsko planiranje (v nadaljevanju UPP); 

- Izdelava idejnega projekta in strokovnih podlag za lokacij- 
ski načrt po zaključku vrednotenja variant in pred izdelavo 
osnutka lokacijskega načrta. Naroča in vodi DARS d. d.; 

- Izdelava raznih dodatnih prometno-tehničnih in prometno- 
ekonomskih preverjanj v fazi izdelave osnutka in predloga 
lokacijskega načrta. Naroča in vodi DARS d. d.; 

- Priprava predloga Uredbe o LN - vodi MOP - UPP; 

- Izdelava projektno tehnične dokumentacije za pridobitev 
dovoljenja za gradnjo (v nadaljevanju PGD) - načrte naroča 
in vodi 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 
Državnem zboru ob prvem branju Nacionalnega programa 
izgradnje 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 svet in ostale svete družbe, Skupš- 
čino družbe (Vlado 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 
lokacijskem načrtu. Ti termini so tudi določeni v predlogu 
Programa 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 septembra 1995 že upošte- 
vani novi termini. 

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki ae pričnejo 
graditi po letu 1995 
smer zahod - vzhod 

Odsek Slivnica - Miklavž (medtem preimenovan v odsek 
Slivnica - Fram a hitro cesto Slivnica - BDC) 

Na tem odseku, ki predstavlja del obvoznice Maribora in 
rekonstrukcijo priključne ceste M-10, so se v obravnavanem 
obdobju izvajale naslednje aktivnosti: 

- izdelovale so se geodetske podlage za idejni projekt in 
lokacijski načrt, 
- izvajale so se dodatne študijske obdelave, kot osnova z« 
odločanje o izbiri variante (vodnogospodarske osnove in 
geološke raziskave), 
- proučevale so se možnosti najugodnejših prometno-teh' 
ničnih rešitev razcepa Slivnica in poteka magistralne cest« 
proti Mariboru, 
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- izdeloval se je idejni projekt, ki je bil dokončan v avgustu, 
- izdeloval se je lokacijski načrt (izdelan je osnutek lokacij- 
skega načrta). 

Po programu dela DARS d. d. za lato 1995 bi moral biti 
predlog Uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na Vladi 
pripravljen do novembra 1995. Glede na stanje priprave In 
ob optimalnem nadaljnjem poteku bo to v marcu 1996. Na 
osnovi izdelanih terminskih planov |e koncem septembra 
izkazana 4-mesečna zamuda. 

Kasnitev je delno posledica dodatnih zahtev vodnega 
gospodarstva (obseine regulacije vzhodnopohorsklh poto- 
kov) in s tem povezane razširitve obsega obdelave. Zah- 
tevno in zamudno je bilo tudi usklajevanje z nekaterimi 
pristojnimi službami, kot so službe, pristojne za kmetijstvo, 
varstvo kulturne in naravne dediičine in druge. Zaradi delne 
spremembe oziroma razilrltve območja obdelave ob uskla- 
jevanju zahtev je bilo potrebno izdelati dodatne geodetske 
podlage, kar je Imelaza posledico kasnejti začetek Izdelave 
idejnega projekta in osnutka lokacijskega načrta. 

Odsek Miklavž - Pesnica (medtem preimenovan v odsek 
Pesnica - Slivnica s priključnimi cestami) 

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 podlage za idejni projekt, 
- izdelovale so se dodatne študijske obdelave, kot osnova za 
odločanje o izbiri variante (vodnogospodarske osnove in 
geološke raziskave), 
- izdelovala se je študija odcepa AC Maribor - Lenart, 

: - izdelovala se je študija priključka Pesnica, 
- izdeloval se je idejni projekt in 
- izdeloval se je lokacijski načrt. 

Po programu dela DARS d. d. za leto 1995 bi moral biti 
predlog Uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na Vladi 
pripravl|en do novembra 1995. Glede na stanje priprave in 
ob optimalnem nadaljnjem poteku bo to v juniju 1996. Na 
osnovi izdelanih terminskih planov |e koncem septembra 
Izkazana 7-mesečna zamuda. 

Kasnitev Je posledica dodatnih projektnih preverjanj pote- 
kov trase AC na območju Maribora. Posebno zahteven Je 
odsek med reko Dravo in priključkom Pesnica, kjer bo odcep 
AC proti Lendavi. Zahtevne geološko geomehanske raz- 
mero so pogojevale obsežnejše predhodne preiskave. Pre- 
učevali so se ukrepi za zaščito podtalnice oz. možnosti 
uporabe nadomestnih vodnih virov (velik del trase poteka 
po vodovarstvenem območju). Na zahtevo lokalnih skupno- 
sti je prišlo do bistvenega odmika trase na območju Zrkov- 
cev, kar Je zahtevalo izdelavo dodatnih geodetskih podlag 
in korekcijo idejnega projekta. Vse to Je privedlo do kasnitve 
pri odločanju o optimiziranem poteku trase oziroma pripravi 
osnov za Izdelavo idejnega projekta In osnutka lokacijskega 
načrta. Delno Je kasnitev tudi posledica zamude pri izdelavi 
idejnega projekta. 

Odsek Maribor - Lenart 

Na tem odseku so se v obravnavanem obdobju preverjale 
variante poteka AC po Pesniški dolini ter po Slovenskih gori- 
cah. Izvedeno je bilo aerofotogrametrijsko snemanje terena 
ter pripravljene projektne naloge za presojo vplivov na režim 
reke Pesnice ter geološko-geomehanske raziskave. Izvedena 
sta razpisa za izdelavo podrobnih topografskih načrtov in 
idejnega projekta. 

Po programu dela DARS d.d. za leto 1995 bi moral biti 
predlog Uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na Vladi 
pripravljen do februarja 1996. Glede na stanje priprave in ob 
optimalnem nadaljnjem poteku bo to v oktobru 1996. Na 

osnovi Izdelanih terminskih planov Je koncem septembra 
izkazana 8-mesečna zamuda. 

Kasnitev Je posledica kasnejšega začetka vrednotenja vari- 
ant, ki predstavlja prvo fazo priprave lokacijskega načrta. 

Odsek Lenart - Cogetincl 

Na tem odseku je bilo v obravnavanem obdobju izvršeno 
prometno-tehnično vrednotenje predhodno pripravljenih 
variant. Preverjale so se variante poteka AC po Pesniški dolini 
ter po Slovenskih goricah. Izvedeno je bilo aerofotogrametrij- 
sko snemanje terena ter pripravljene projektne naloge za 
presojo vplivov na režim reke Pesnice ter geološko-geome- 
hanske raziskave. Izveden je razpis za izdelavo podrobnih 
topografskih načrtov. 

Po programu dela DARS d. d. za leto 1995 bi moral biti 
predlog Uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na Vladi 
pripravljen do februar|a 1996. Glede na stanje priprave In ob 
optimalnem nadaljnjem poteku bo to v decembru 1996. Na 
osnovi izdelanih terminskih planov je koncem septembra 
izkazana 10-mesečna zamuda. 

Kasnitev Je posledica kasnejšega začetka vrednotenja vari- 
ant, ki predstavlja prvo fazo priprave lokacijskega načrta. 

Odsek Cogetincl - Beltinci 

Na tem'odseku so bile izdelane študije možnih potekov tras. 
Izvršeno je bilo prometno-tehnično vrednotenje variant. 

Izvedeno je bilo aerofotogrametrijsko snemanje terena ter 
pripravljene projektne naloge za presojo vplivov na režim reke 
Pesnice in Mure ter geološko-geomehanske raziskave. Izve- 
den je razpis za izdelavo podrobnih topografskih načrtov. 

Po programu dela DARS d. d. za leto 1995 bi moral biti 
predlog Uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na Vladi 
pripravljen do avgusta 1996. Glede na stan|e priprave in ob 
optimalnem nadaljnjem poteku bo to v decembru 1996. Na 
osnovi Izdelanih terminskih planov Je koncem septembra 
izkazana 4-mesečna zamuda. / 
Kasnitev je posledica kasne|šega začetka vrednotenja vari- 
ant, ki predstavlja prvo fazo priprave 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 (aerofotogrametrijsko snemanje) ter 
izvršena dela. Izveden je razpis za izdelavo podrobnih topo- 
grafskih načrtov. 

Prehod AC preko meje med Slovenijo in Madžarsko še ni 
usklajen s sosednjo državo. Usklajevanja tečejo na nivoju 
pristojnih ministrstev v obeh državah. Ker usklajevanja pogo- 
jujejo načrtovanje tega odseka, pred tem ni možno pričeti z 
operativno pripravo lokacijskega načrta. 

V izdelavi je predštudija upravičenosti za celoten odsek Mari- 
bor - državna meja z Madžarsko. 

Na osnovi izdelanih terminskih planov je koncem septem- 
bra Izkazana 8-mesečna zamuda, ker Iz zgoraj navedenih 
razlogov ni bilo možno pričeti s pripravo lokacijskega na- 
črta. 

Odseka Slovenska Bistrica - Hajdina in Hajdina - Ormož 

V izdelavi je lokacijski načrt za AC priključek Slovenska 
Bistrica - sever (Devina). V okviru izdelave lokacijskega 
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načrta je bila izbrana varianta, izdelan je idejni projekt in 
pripravljen osnutek lokacijskega načrta. 

Vse priprave za odsek Slovenska Bistrica - Ptuj, razen za 
priključek Slovenska Bistrica, vodi Direkcija Republike Slove- 
nije za ceste, ker bodo ti odseki sofinansirani s pomočjo 
posojila Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). 

Za obvoznico Ormož sta izdelana 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 z zaključkom v letu 1999, ni zamud. 

Odsek Divača - Kozina 

V tem obdobju je potekala priprava strokovnih podlag in 
lokacijskega načrta: 

- zaključena je bila faza vrednotenja variant, 
- izdelani so podrobni topografski načrti, 
- pridobivali so se pogoji na izbrano varianto, 
- izdelan je idejni projekt, 
- v izdelavi je osnutek lokacijskega načrta. 

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 lokacijskega 
načrta se ugotavlja 5-mesečna zamuda. 

Del kasnitve Je posledica usklajevanja Izbora trase, katere 
potek sedaj v celoti ohranja magistralno cesto. V nadaljeva- 
nju postopka Je bila na osnovi pridobljenih pogojev Direkcije 
RS za ceste potrebna delna korekcija poteka magistralne 
ceste in na osnovi pogo|ev Uprave RS za kulturno dediščino 
sprememba oblike priključka Škocjan. Dodatne obdelave so 
sledile tudi na zahtevo pogojev Uprave RS za varstvo 
narave in smernic izdelovalca lokacijskega načrta v zvezi z 
oblikovanjem brežin. Vse to je zahtevalo dopolnitev strokov- 
nih podlag (idejnega projekta) in povzročilo tudi kasnejšo 
izdelavo osnutka lokacijskega načrta. 

Odsek Kozina - Klanec (prej Črni kal) 

V tem obdobju je potekala priprava strokovnih podlag in 
lokacijskega načrta: 

- zaključena je bila faza vrednotenja variant, 
- izdelani so podrobni topografski načrti, 
- pridobivali so se pogoji na izbrano varianto, 
- v izdelavi je 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 lokacijskega 
načrta se ugotavlja 6-mesečna zamuda. 

Kasnitve so posledica zahtevnega in zamudnega usklajeva- 
nja poteka trase predvsem na območju Kozine v povezavi s 
križanjem z magistralno cesto Trst — Reka, obvoznico 
Kozina, cestninsko postajo, priključkom in oskrbnim cen- 
trom. 

Odsek Klanec (prej 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 podlage (topografski 
načrti). Usklajuje se detajlni potek trase znotraj izbranega 
koridorja za obdelavo v idejnem projektu. 

Po programu dela DARS d. d. za leto 1995 bi moral biti 
predlog Uredbe o lokacijskem načrtu pripravljen za obrav- 
navo na Vladi RS v decembru 1995. Glede na stanje priprave 
LN se ugotavlja 7-mesečna zamuda. 

Kasnitve so posledica dolgotrajnega usklajevanja izbora vari- 
ante in poteka trase avtoceste na reliefno zahtevnem in krajin- 
sko občutljivem terenu. Prilagajanje poteka trase v postopkih 
usklajevanja in prilagajanja zahtevam pogojedajalcev In lokal- 
nih skupnosti je zahtevalo številna dodatna projektna prever- 
janja. Najzahtevnejše je bilo iskanje ustreznih rešitev v 
območju prečkanja Kraškega robu, navezave AC proti Istri, 
zaščite naselja Dekani in oljčnih nasadov v okolici, oblikova- 
nja razcepa in priključka v Srminu ter niveletnega poteka 
trase. Potek trase še ni usklajen do stopnje, ko bi lahko začeli 
z izdelavo idejnega projekta. 

Odsek Razdrto - Vipava 
Zaključena je generalna študija variant (Colska, Vipavska, 
Kraška). Študija je bila obravnavana na različnih forumih. 
Rezultat vseh obravnav je bil izbor Vipavske variante. 

Za to varianto se izdeluje lokacijski načrt. V zvezi s tem: 

- je bila zaključena študija variant v koridorju vipavske trase 
kot prva faza izdelave lokacijskega načrta, 
- so izdelani podrobni topografski načrti, 
- so se pridobivali pogoji na izbrano varianto, 
- je v izdelavi idejni projekt s strokovnimi podlagami za 
lokacijski načrt. 

Po programu dela DARS d. d. za leto 1995 bi moral biti 
predlog Uredbe pripravljen za obravnavo na Vladi RS v 
oktobru 1995. Glede na stanje priprave lokacijskega načrta 
se ugotavlja 10-mesečna zamuda. 

Kasnitve so delno posledica zahtevnega in zamudnega 
Izbora variante. Kasnitve so tudi posledica dodatnih projek- 
tantskih preverjanj, ki so bila potrebna zaradi pobud nevlad- 
nih organizacij, saj so oporekale predlaganemu koridorju, ki 
je Izhajal Iz zaključkov strateške študije, In tudi varianti 
znotra| koridorja. Kasnilo je pridobivanje vodnogospodar- 
skih pogojev Uprave RS za varstvo narave. Pogoji Ministr- 
stva za obrambo so zahtevali dodatna obsežna preverjanja 
in prilagajanje poteka trase, enako tudi pogoji Uprave RS za 
kulturno dediščino v zvezi z arheološkim kulturnim spomeni- 
kom Gradišče pri Hraščah. Vse spremembe območja obde- 
lave so zahtevale še Izdelavo dodatnih geodetskih podlag 
(topografskih načrtov) pred obdelavo v Idejnem projektu. 

Odsek Vipava - Selo 

V pripravi je lokacijski načrt. S tem v zvezi: 

- je bila zaključena študija variant v koridorju vipavske trase 
kot prva faza izdelave lokacijskega načrta, 
- so izdelani podrobni topografski načrti, 
- so se pridobivali pogoji na izbrano varianto, 
- je izdelan idejni projekt s strokovnimi podlagami za LN, 
- je v zaključni fazi izdelava osnutka LN. 

Po programu dela DARS d. d. za leto 1995 bi moral biti 
predlog Uredbe pripravljen za obravnavo na Vladi RS v 
oktobru 1995. Glede na stan|e priprave LN se ugotavl|a 8 
mesečna zamuda. 

Kasnitve so posledica dolgotrajnega usklajevanja poteka 
trase avtoceste v prostoru ter obdelave ustreznejših rešitev 
znotraj predlaganega koridorja, glede na dodatne ugotovi- 
tve in zahteve podane v pogojih za izdelavo LN. Zahtevno in 
zamudno je bilo usklajevanje poteka trase pri Vipavskem 
križu glede na pogoje Uprave RS za kulturno dediščino in 
lokalne skupnosti. Kasnila je priprava vodnogospodarskih 
pogojev Uprave RS za varstvo narave. 

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 
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rezultirala v predlog variante mimo Radovljice. Rezultat štu- 
dije bo osnova za predlog ministra Ministrstva za promet in 
zveze za pripravo lokacijskega načrta. 

Odsek Podtabor - Naklo 

Za ta odsek 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 za 
dograditev manjkajočih pasov. 

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 predloga ministra Ministrstva za promet in zveze za 
izdelavo lokacijskega načrta. 

Odsek Višnja Gora - Bič 

Dopolnjeval se je lokacijski načrt za posredovanje na Vlado 
Republike Slovenije za sprejem. Dopolnitve so zaključene. 

Odseka Bič - Trebnje - Hrastje 

V okviru prve faze priprave lokacijskega načrta se je izdelo- 
vala študija vrednotenja variant, ki je podala predlog najspre- 
jemljivejšega poteka trase. 

Odsek Hrastje - Kronovo 

V okviru prve faze priprave lokacijskega načrta se je izdelo- 
vala študija vrednotenja variant, ki je podala predlog najspre- 
jemljivejšega poteka trase. 

Odsek Kronovo - Smednlk - Krika vas 

Izdelovale so se reambulirane geodetske podlage v merilu 
1:1000 za izdelavo lokacijskega načrta. 

Odsek Krška vas - Obrežje 

Ministrstvo za promet in zveze je podalo predlog za pripravo 
lokacijskega načrta za ta AC odsek. 

2.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN 

V obdobju od januarja do septembra 1995 so se za razreševa- 
nje 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 
odsekih, ki so se pričeli graditi v letu 1995: 

- Arja vas - Vransko 
- Malence - Šentjakob 
- Tomačevo - Zadobrova 
- Dane - Fernetiči 

V obdobju od januarja do septembra 1995 je bilo sklenjenih 
963 odškodninskih pogodb, podanih 42 zahtevkov za dovoli- 
tev pripravljalnih del in vloženih 27 predlogov za razlastitve. 

Za odškodnine na odsekih, ki so se začeli graditi v letu 1994: 

- Selo - Šempeter 
- Šentilj - Pesnica, 

- Čebulovica - Divača, 
- Divača - Dane 
- Hoče - Arja vas 

je bilo v obdobju januar - september 1995 sklenjenih 17 
odškodninskih pogodb. 

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 septembra 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 350 pogodb. 

Za odkup zemljišč in nepremičnin ter plačilo odškodnine 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in goz- 
dov za AC odseke, ki se bodo gradili po letu 1995 je bilo 
porabljenih 16,9 mio SIT. 

Za odkup zemljišč in nepremičnin ter plačilo odškodnine 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in goz- 
dov za AC odseke, ki so že v gradnji je bilo porabljenih 1.887,3 
mio SIT (poraba na posameznih odsekih je predstavljena v 
tabelah finančne realizacije v nadaljevanju). 

Za dokončno premoženjsko pravno ureditev na že zgrajenih 
AC odsekih pa je bilo v obdobju januar - september 1995 
porabljenih 35,3 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 

* \ 
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 
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Skupno je bilo v obdobju od januarja do september 1995 v 
gradnji 73,1 km novih štiripasovnih avtocest, 46,9 km dodat- 
nih dveh pasov na 2e zgrajeni dvopasovni avtocesti ter grad- 
nja dveh manjkajočih viaduktov na odseku Razdrto - Cebu- 
lovica. 

V letu 1995 so predvidena sredstva za pričetek gradnje dveh 
odsekov in sicer: 

1. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, doliina 14,1 
km in 
2. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, doliina 
21,4 km. 

Tako bi bilo koncem leta 1995 v gradnji ali pripravljeno za 
gradnjo 108,6 km novih štiripasovnih avtocest in 46,9 dodat- 
nih dveh pasov na že zgrajeni dvopasovni avtocesti ali 
skupaj 155,5 km gradbišč ter gradnja dveh manjkajočih 
viaduktov na odseku Razdrto - Cebulovica. 

2.3.1.2. REALIZACIJA GRADENJ V LETU 1995 

PROJEKT 1 - ŠTAJERSKA 

2.3.1.2.1.ŠENTILJ - PESNICA, doliina 9,3 km 

Priprave na gradnjo 

Dopolnjeval se je projekt za izvedbo glede na nekatere spre- 
membe v zvezi z geološkimi podatki in spremembo lokacije 
cestninske postaje. V izdelavi je izsek iz LN za cestninsko 
postajo in priključek Pesnica, prav tako PGD-PZI za priklju- 
ček. Izdelan je bil PGD-PZI za plato cestninske postaje. 
Izdelana je projektna naloga za izdelavo PGD-PZI objektov 
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 mlo SIT (trasa AC, premostitveni objekti, viadukt) in 
prestavitev elektrovodov 43,120 mlo 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 septembra 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. Povečal se je obseg zemeljskih 
del. Zimska prekinitev, ki je bila predvidena do marca 1995 se 
je zaradi slabih vremenskih razmer zavlekla do sredine 
meseca aprila. Težave je imel tudi izvajalec Gradiš s kadrov- 
sko zasedbo na gradnji premostitvenih objektov, vendar pa je 
stanje v tretjem tromesečju delno saniral. 
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Pregled fizične realizacije pomembnejših postavk 

opis postavke enota 
mere 

plan 
januar 

september 
1995 

realizacija 
januar 

september 
1995 

% 
realiz. 

v obdobju 
jan. - sept. 

1995 

kolifina 
celotne 
gradnje 

vrednost 
celotne 

gradnje v 
000 SIT 

% 
realizacije 

celotne 
gradnje v 
letu 1995 

% 
realizacije 

celotne 
gradnje 

od zaCetka 
/ 2 3 4 5 6 7 8 9 

AC trasa 
Izkop humusa 
Izkop 
Zemljine 
Nasipi 
Posteljica iz 
gramoza 
Ostala dela 

m3 
m3 

m3 
m2 

000 SIT 

70.101 
680.806 

675.990 
51.200 

596.100 

75.051 
521 984 

488 158 
43.080 

558.900 

107 
77 

72 
84 

94 

161.469 
1 261 868 

1 292.353 
214 382 

1.241.418 

47 204 
321 069 

98.348 
136.512 

1 241 418 

46 
41 

38 
20 

45 

102 
66 * 
63 
20 

52 

Dev. in 
priključki 

000 SIT 223.400 140877 63 100 356.335 40 47 

Regulacije 000 SIT 62.884 41 524 66 « 100 112.235 37 96 

Viadukt 
Kresnica 
Temeljenje 
Sp. konstr. 
Zg. konstr 

000 SIT 

% 
% 

• % 

484.907 

25 
84 
67 

374 588 

13 
83 
47 

77 

51 
98 
70 

100 

100 
100 
100 

959.579 

107.219 
169 009 
475.434 

39 

13 
83 
47 

64 

99 
99 
53 

Objekti 
5-50 m 
nadvoz 4-01 
nadvoz 4-02 
nadvoz 4 03 
nadvoz 4-05 
podvoz 3-01 
most 5-01 

000 SIT 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

164.641 

61 
59 
61 
51 
65 
38 

155.967 

55 
65 
61 
21 
83 
46 

95 

90 
III 
100 
42 
129 
121 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

305 489 

47 484 
50 551 
53.959 
64.312 
24 213 
64.970 

51 

55 
65 
61 
21 
83 
46 

83 

84 
76 
82 
87 
93 
80 

SKUPAJ 000 SIT 1.451.900 1.160.500 80 3.726.471 31 56 
Dod. dela 000 SIT 438.700 529 800 83 98 

Podražit. 000 SIT 149 900 191 300 78 

Ostala 
dela 

000 SIT 876 

VSE 
SKUPAJ 

000 SIT 1.451.900 1.749.976 121 4.447.571 

Še 
neoddana 
dela 

000 SIT 850.430 

VREDNOST 
CELOTNE 
GRADNJE 

000 SIT 5.298.000 

Pregled finančne realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - sept. 

Realizirano 

januar - sept. 

% realizacije 

januar - sept. 

Projektiranje 2.000 7.679 384 

Odkupi in odškodnine - 2.434 - 

Gradnja 1.451.900 1.749.976 121 

Ostalo 9.000 10.391 115 

SKUPAJ 1.462.900 1.770.480 121 

Vrednost celotne investicije (v 000 SIT) 
% realizacije v obdobju jan. - sept. 1995 od celotne investicije 

5.928.000 
30 
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Dinamika gradbenih del je bila v času od 1. 1. do 30. 9. 
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. 

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 in projekti za predore - sanacija. 

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 In SGP Primorje. 
Dela na celotnem avtocestnem odseku še niso oddana. 

Pogodbe z izbranimi izvajalci so bile podpisane 22. 4. 1994, 
10. 6. 1994, 9. 9. 1994, 21. 10. 1994 , 4. 4. 1995 in 1. 9. 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 Rudls pa 48 
mio SIT in vrednost del, ki jih izvaja SGP Primorje 941,1 mio 
SIT 

Skupno je vrednost do sedaj oddanih gradbenih del 5,867 mlo 
SIT. 

Rok dokončanja gradbenih del je november 1997. 

Dela so se pričela v maju 1994. 

Uvedena dela 

V obdobju od januarja do 30. septembra 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 ter 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), 
- viadukta 60-21 in 60-28 (dokončana), 
- 20 objektov 5-50 m (dokončanih 9 objektov), 
- deviacija regionalne ceste R-345 (dokončana), 
- viadukt 60-24, 
- viadukt 60-25, 
- viadukt 60-26, 
- zaključena so izkopna in podporna dela na predoru Pleto- 
varje in dokončana obloga predora, 
- začela in končala so se izkopna in podporna dela na 
predoru Golo rebro, 
- viadukt 60-27 in 
- viadukt 60-28 (dokončan). 
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Pregled fizične realizacije pomembnejših postavk 

Opis postavke 
Enota 
mere 

Planirano 
januar - 

september 
I99S 

Realizirano 
januar - 

september 
1995 

% real. 
v obdobju 
jan.-sept. 

1995 

Količina 
celotne 
gradnje 

Vrednost 
celotne 

gradnje v 
000 SIT 

% real. 
celotne 
gradnje 

v letu 1995 

% real. 
celotne 
gradnje 

od začetka 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

trasa Hoče - Slov. 
Bistrica 
prcddela 000 SIT 40.019 20876 52 40.019 40.019 52 52 
zemeljska dela m3 149.077 149.077 100 149.077 231.061 100 100 
voziSčne 
konstrukcije 

m2 128.000 116.800 91 160.000 401.275 73 73 

odvodnjavanje 000 SIT 35.168 16.658 . 47 35.168 35.168 47 47 
oprema cest 000 SIT 175.704 39.435 16 242.959 242.959 16 16 
mali objekti 000 SIT 14.800 13.783 93 14.800 14.800 93 93 
dodatna in več dela 000 SIT 143.226 143 226 - - 
podražitve 000SIT 
viadukt 60-21 % 10 10 100 100 70.122 10 100 
podvoz 30-31 % 100 

O
 

o
 

* 100 100 8.950 100 100 
most 50-33 % 96 96 100 100 14.408 96 100 
most 50-34 % 96 96 100 100 12.033 96 100 
most 50-35 % 90 90 100 100 31.600 90 100 
most 50-36 % 96 96 100 100 24.355 96 100 

trasa SI. Konj. • 
Dramlje 
preddela 000 SIT 16.964 8.092 47 16.964 16.964 47 47 
zemeljska dela m3 49.000 138.343 282 144.108 135.603 96 96 
voziSčne 
konstrukcije 

m2 40.120 43.660 109 118.000 351.319 37 37 

odvodnjavanje 000 SIT 17.777 21.236 119 61.168 61.168 35 35 
oprema cest 000 SIT 49.472 15.406 31 145.926 145.926 II 11 
mali objekti 000 SIT 55.112 55.505 101 80.581 80.581 69 69 
dodatna in več dela 000 SIT 2.574 2.574 - - 
podražitve 000 SIT 64 64 - - 
deviacija R 345 • 

- trasa % 52 52 100 100 107.647 52 100 
- dodatna in več dela 000 SIT 16.564 16.564 100 100 

viadukt 60-24 
- spodnja konstr. % 51 51 100 100 162.807 51 100 
- zgornja konstr % 59 71 120 100 386.062 71 90 
- podražitve 000 SIT 45.000 45.000 - - 
most 50-41 % 15 0 0 100 38.175 0 85 
- podražitve 000 SIT 2.163 2.163 - - 
viadukt 60-25 , 
- spodnja konstr. % 121.550 0 100 
- zgornja konstr. % 65 75 115 100 215.009 65 89 
- podražitve 000 SIT 25.299 25.299 - 

viadukt 60-26 
- spodnja konstr. % 84.653 0 100 
- zgornja konstr. % 58 58 100 100 235.357 58 100 
- podražitve 000SIT 24.715 24.715 - 
podvoz 30-35 % 42 42 100 100 4.955 42 100 

most 50-40 % 31 31 100 100 16.655 31 100 
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Opis postavke 
Knota 
mere 

Planirano 
januar - 

septen« ber 
1995 

Realizirano 
januar • 

september 
1995 

% real. 
v obdobju 
jan.-sept. 

1995 

Kolifina 
celotne 
gradnje 

Vrednost 
celotne 

gradnje v 
000 SIT 

% real. 
celotne 
gradnje 

v letu 1995 

% real. 
celotne 
gradnje 

od zatetka 
1 2 3 4 J 6 7 8 9 

most 50-43 % 38 38 100 100 24.818 38 100 
most 50-44 % 62 62 100 100 28.575 62 100 
predor Pletovarjc 
- izk in zav pred 
cevi 

% 55 55 100 100 384.401 55 100 

- hidroizolacija % 100 100 100 100 45.802 100 100 
- betonska dela % 100 100 100 100 170.332 100 100 
- odvodnjavanje % 100 100 100 100 13.282 100 100 
- podražitve 000 SIT 81.336 81.336 - - 
predor Golo 
rebro 
- izk in zav pred 
cevi 

% 100 100 100 100 265.000 100 100 

viadukt 60-27 
- spodnja konstr % 35.639 0 100 
- zgornja konstr. % 14 14 100 100 76.361 14 100 
- podražitve 000 SIT 4.362 4.362 - - 
viadukt 60-28 
- spodnja konstr % 35.639 0 100 
- zgornja konstr. % 4 4 100 100 77.177 4 100 
podvoz 30-37 % 96 96 100 100 13.650 96 100 
most 50-47 % 100 100 100 100 14.500 100 100 
most 50-48 % 96 96 100 100 10.443 96 100 

VSE SKUPAJ 000 SIT 2.828.557 2.831.304 100 4.832.103 

Preeled finančne realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - sept. 

Realizirano 

januar - sept. 

% realizacije 

januar - sept. 

Projektiranje 45.000 47.905 106 

Odkupi in odškodnine 90.000 21.510 24 

Gradnja 2.828.557 2.831.304 100 

Ostalo 27.000 2.666 10 

SKUPAJ 2.990.557 2.903.385 97 

Vrednost celotne investicije (v 000 SIT) 
% realizacije v obdobju jan. - sept. 1995 od celotne investicije 

11.818.300 
25 
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Dejanska dinamika realizacije 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, 
- težav podjetja Pionir z likvidnostjo in odstopa z gradbišča, 
- pogajanj z EBRD za sofinanciranje gradnje pododseka 3/2 
in viaduktov 60-22 in 60-23 ter s tem kasnitve pri oddaji del 
ter 
- kasnitev pri izdelavi tehnične dokumentacije. 

PROJEKT 2 - CELJE 

2.3.1.2.3. ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km 

Priprav* na gradnjo 

V obravnavanem obdobju so se pridobivala še preostala 
nepridobljena zemljišča. 

Prvo enotno dovoljenje za gradnjo na 5. gradbenem odseku v 
dolžini 2,7 km je bilo pridobljeno 24.3.1995. Enotno dovolje- 
nje za križanje avtoceste z železnico v Šempetru je bilo 
Pridobljeno 5. 6. 1995. Enotno dovoljenje za gradnjo na 1. 
gradbenem odseku v dolžini 0,6 km je bilo pridobljeno 12. 6. 
1995. Enotno dovoljenje za gradnjo na 4. gradbenem odseku 
v dolžini 8,2 km je bilo pridobljeno 15. 6.1995. Enotno dovo- 
ljenje za gradnjo na 3. gradbenem odseku v dolžini 2,1 km je 
bilo pridobljeno 21. 7. 1995. Enotno dovoljenje za gradnjo na 
delu 2. gradbenega odseka v dolžini 4,3 km je kilo pridobljeno 
17.8.1995. Do septembra 1995 je pridobljeno enotno dovolje- 
nje za gradnjo na 18 km trase avtoceste oziroma 88 % dolžine 
celotnega odseka avtoceste. V pridobivanju je še zadnje 
enotno dovoljenje za gradnjo za del 2. gradbenega odseka v 
dolžini 2,8 km. Izdano bo v mesecu oktobru 1995. Izvajalci del 
so bili v skladu s pogodbenimi določili po predaji zemljišč, 
Projektne dokumentacije in enotnih dovoljenj za gradnjo uve- 
deni v delo. Izvajalci so bili uvedeni v delo v odvisnosti od 
dinamike pridobivanja enotnih dovoljenj za gradnjo po 
naslednjem redosledu: 

- aprila 1995 na skupaj 13 % trase, 
~ julija 1995 na skupaj 55 % trase, 
- avgusta 1995 na skupaj 65 % trase, 
- septembra 1995 na skupaj 88 % trase. 

Rok dokončanja del je 24 mesecev od uvedbe Izvajalcev v 
delo. Za vse odseke so se v tem času pridobivala tudi vodno- 
gospodarska 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 Pionirjem 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. 

Izvedena dela 

Po uvedbah v delo, ki so potekale sukcesivno po posameznih 
gradbenih odsekih od aprila do septembra 1995, so se izvajala 
naslednja dela: 

- na 5. gradbenem odseku pripravljalna dela, prestavitve 
kumunalnih vodov in naprav (PTT, elektrovodi, plinovodi), 
zemeljska dela (odriv humusa, izkopi, nasipi), regulacije 
vodotoka Bolska, izkopi in betoniranje temeljev in opornikov 
na premostitvenih objektih in arheološka izkopavanja: 
- na 4. gradbenem odseku pripravljalna dela, prestavitve 
komunalnih vodov in naprav (daljnovodi, elektrovodi, plino- 
vodi), zemeljska dela (odriv humusa, izkopi), izkopi in betoni- 
ranje temeljev in opornikov na premostitvenih objektih in 
arheološka izkopavanja; 

- na 3. gradbenem odseku pripravljalna dela ter gradnja 
mostu čez Savinjo (globoko temeljenje); 

- na križanju avtoceste z železnico v Šempetru pripravljalna 
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dela, prestavitve komunalnih vodov in naprav (PTT), zemelj- 
ska dela (odriv humusa, izkopi), izgradnja odvodnega kanala 
iz železniškega ukopa ter prestavitev železniške proge na 
začasno deviacijo; 

- na 2. gradbenem odseku pripravljalna dela (čiščenje 

terena), prestavitve komunalnih vodov in naprav (plinovodi, 
PTT); 

V obravnavanem obdobju je bila zgrajena in predana v upo- 
rabo (pridobljeno je uporabno dovoljenje) osnovna šola 
Trnava, ki predstavlja nadomestno osnovno šolo za obsto- 
ječo, ki je na trasi avtoceste in jo je potrebno porušiti. 

Pregled fizične realizacije pomembnejših postavk 

opis 
postavke 

enota 
mere 

planirano 
januar 

september 
1995 

realizirano 
januar 

september 
1995 

% 
realizacije 
v obdobju 
jan. - sep. 

1995 

koliCina 
celotne 
gradnje 

vrednost 
celotne 

gradnje v 
000 SIT 

% 
realiz. 
celotne 
gradnje 

v 
letu 1995 

% 
realiz. 
celotne 
gradnje 

od 
začetka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

trasa 
izkopi m3 1.160.000 138.048 12 1.870.000 239.240 7 7 
nasipi m3 825 000 21.140 3 1.330 000 711.140 2 2 
objekti % 55 13 24 100 1.837.000 13 13 
zr. ustroj m2 22.000 0 0 439.200 1.795.700 0 0 

ostalo 000 SIT 1.652.000 560.814 34 2.915.172 19 19 

dodatna 
dela 

000 SIT 225.000 13.000 6 727.000 2 2 

podražit. 000 SIT 210.000 28.440 14 1.125.000 3 3 

VSE 
SKUPAJ 

000 SIT 3.843.000 806.389 21 9.350.252 

Pregled finančne realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - sept. 

Realizirano 

januar - sept. 

% realizacije 

januar - sept. 

Projektiranje 37.500 53.355 142 

Odkupi in odškodnine 49.500 691.899 1398 

Gradnja 3.843.000 806.389 21 

Ostalo 0 30.901 - 

SKUPAJ 3.930.000 1.582.544 40 

Vrednost celotne investicije (v 000 SIT) 
% realizacije v obdobju jan. - sept. 1995 od celotne investicije 

11.485.500 
14 
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Realizacija odkupov velike večine zemljišč je bila predvidena 
v planu za leto 1994, od meseca junija do decembra. Do konca 
leta 1994 je bilo podpisanih približno 90 % vseh pogodb z 
lastniki zemljišč. Zaradi postopka pregleda, verifikacije in 
potrditve pogodb na Javnem pravobranilstvu RS, ki je trajal 
več tednov oziroma mesecev, in zaradi postopka overjanja 
pogodb na sodišču, je bilo veliko pogodb lahko izplačanih 
šele v letu 1995. To je razlog za izrazito večjo realizacijo 
odkupov od planiranih odkupov v obdobju januar - septem- 
ber 1995. 

Manjša poraba sredstev od planirane je posledica dejstva, da 
so se dela pričela izvajati šele od aprila 1995 dalje sukcesivno 
na posameznih gradbenih odsekih v odvisnoti od pridobljenih 
enotnih dovoljenj za gradnjo. Obseg gradbišča se je poveče- 
val od aprila 1995, ko je bilo v gradnji 13 % dolžine trase, do 
septembra 1995, ko je bilo v gradnji 88 % dolžine trase 
avtoceste. Zaradi težav pri odkupih preostalih 2 - 3 % zem- 
ljišč zaradi denacionalizacijskih, zapuščinskih in razlastitve- 
nih postopkov ni bilo mogoče pridobiti enotnih dovoljenj za 
gradnjo v planiranih rokih. 

Zemeljska dela, ki potekajo v koherentnih oziroma vezljivih 
zemljinah, so v obdobju od sredine avgusta 1995 do konca 
septembra 1995 ovirale tudi slabe vremenske razmere (vsa- 
kodnevno deževje). 

PROJEKT 3 - GORENJSKA - LJUBLJANA - 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. Z enim od lastnikom, je bil 
v fazi postopka razlastitve sklenjen sporazum, za ostala dva 
lastnika pa so bile v mesecu juliju odnosno avgustu izdane 
odločbe o razlastitvi. Na odločbe sta se lastnika pritožila. 
Skupna površina zemljišč v postopku razlastitve je ca 6000 
m2, kar predstavlja 2% vseh zemljišč, potrebnih za gradnjo 
severne obvozne ceste. Ostala zemljišča so bila pridobljena. 

Projektna dokumentacija v smislu rešitev v Uredbi o lokacij- 
skem načrtu je bila dokončana. To velja za traso z deviacijami 
in za projekte, ki jih je moral izdelati izvajalec v okviru oddaje 
del in naprav po načelu ključ v roke (premostitveni objekti, 
komunalne prestavitve in napeljave). 

Pridobivala so se potrebna soglasja za enotno dovoljenje za 
gradnjo in usklajevali vsi potrebni dokumenti za to dovoljenje. 

Za 10 premostitvenih objektov je bilo enotno dovoljenje za 
gradnjo izdano v juniju, za traso pa v mesecu juliju. 

Posebno zahtevno je bilo pridobivanje soglasja javnega 
podjetja Vodovod - Kanalizacija, ki je pogojevalo svoje 
soglasje z zelo ostrimi pogoji za zaščito podtalnice, ki napaja 
vodarno Hrastje v Ljubljani. Pogoje za to soglasje je priprav- 
ljalo več strokovnih komisij, med njimi tudi komisija strokov- 

> njakov za problematiko pitne vode v Ljubljani. Soglasje je bilo 
izdano v mesecu aprilu. 

Pridobivanje vodnogospodarskega soglasja Ministrstva za 
okolje in prostor je bilo zaradi navedene problematike zaščite 
podtalnice ravnotako zahtevno in dolgotrajno. Soglasje je 
bilo izdano v mesecu juliju. 

Po zahtevi Mestne občine Ljubljana so se v avgustu, to je po 
izdaji enotnega dovoljenja za gradnjo in po uvedbi izvajalca v 
delo, pričele aktivnosti pri preprojektiranju priključka Toma- 
čevo (rondo). Po spremenjeni rešitvi odpadejo štirje podvozi, 
uvede se dodatno nova servisna cesta (problem zemljišč!) in 
nadhod za pešce. 

Pogodbeno oddana dala 

Na podlagi mednarodnega javnega razpisa je delo dobilo 
slovensko podjetje SCT d. d.. 

Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 14.10.1994. 

Vrednost pogodbe za gradbena dela je 2.304 mio SIT. 

Rok dokončanja je november 1996. 

Izvedena dela 

Izvajalec je bil v juniju uveden v delo na desetih premostitve- 
nih objektih (6 nadvozov, 4 podvozi), v avgustu pa za traso s 
pripadajočimi deviacijami. 

Izvajala so se pripravljalna dela, to je geodetska dela. odriv 
humusa, prestavitve komunalnih vodov in priprava začasnih 
obvozov. 
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Dela se niso izvajala v planiranih rokih in planiranih kapacite- 
tah predvsem zaradi: 

- dolgotrajnega pridobivanja soglasij za enotno dovoljenje za 
gradnjo, 
- pridobivanja soglasij na projekt zaščite podtalnice v času 

Pregled fizične realizacije 

gradnje, ki jih pridobiva izvajalec, , ... 
- nepravočasne priprave dokumentacije in soQlasij, ki jtn 
morajo pridobiti izvajalci za objekte in naprave oddane po 
sistemu ključ v roke, 
- spremembe projektnih rešitev (priključek Tomačevo), 
- nepridobljenih zemljišč. 

Opis postavke Enota 
mere 

Planirano 
januar - 

sept. 1995 

Realizirano 
januar - 

sept. 1995 

% 
realizacije 
v obdobju 
januar - 

sept. 

Vrednost 
celotne 
gradnje 

v 000 SIT 

KoliCina 
celotne 
gradnje 

% 
realiz. 
celotne 

gradnje 
v 1995 

•/. 
realiz. 
celotne 
gradnje 

od zaietka 

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trasa: 
Izkop humusa m5 18.550 14.019 76 10.653 53.000 27 27 

Izkop Zemljine mJ 234.500 22.844 10 204.000 670.000 3 3 

komunalni vodi % 30 3 10 685.770 100 3 3 

nadvoz 4-1 % 20 5 25 50.008 100 5 5 

nadvoz 4-2 % 20 II 55 44.932 100 11 11 

nadvoz 4-2a % 20 9 45 119.380 100 9 9 

nadvoz 4-3 % 20 6 30 62.792 100 6 6 

nadvoz 4-4 % 25 8 32 59.032 100 8 8 

ostali objekti % 25 4 14 277.670 100 4 4 

ostalo* 000 SIT 1.071.463 

dodatna dela 
I.-IX. 

000 SIT 0.000 

podražitve 
I.-IX. 

000 SIT 3.765 

SKUPAJ 000 SIT 26.500 69.779 263 2.589.465 

* pod postavko ostalo so zajeta dela, na katerih v obdobju poročanja ni 
bilo 
realizacije (voziščna Konstrukcija, odvodnjavanie, oprema ceste, tuje 
storitve) 

Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - sept. 

Realizirano 

januar - sept. 

% realizacije 

januar - sept. 

Projektiranje* 9.000 4.814 53 

Odkupi in odškodnine 21.900 62.096 284 

Gradnja 26.500 69.779 263 

Ostalo 1.445.000 5.091 0 

SKUPAJ 1.502.400 141.780 9 

Vrednost celotne investicije (v 000 SIT) 
% realizacije v obdobju jan. - sept. 1995 od celotne investicije 

* v oceni vrednosti investicije in v planu za leto 1995 ni bil predviden 
strošek 
105 mio SIT za izdelavo Idejne študije nadomestitve vodnih virov pitne 
vode v vodarni Hrastje v smislu pogoja Uredbe o lokacijskem načrtu in 
soglasja Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija k Enotnemu dovo- 
ljenju za gradnjo. 

3.287.700 
4 

poročevalec, št. 3 34 



ZADOBROVA - TOMAČEVO 

1995 
|C~)PLAN Bi REALIZACIJA -o- PLAN - KUMULATIVA REALIZACIJA - KUMULATIVa] 

2.3.1.2.5. MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 9,6 km 

Priprave na gradnjo 

Pridobivala so se zemljišča. Na posameznih delih trase je 
odstotek pridobljenih zemljišč različen. Tako so na področju 
od Malene do Ljubljanice pridobljena vsa zemljišča razen ene 
parcele, na področju Slap je bilo pridobljeno 62% zemljišč, 
Smartnega 38%, Zadobrove 65% in Podgorice 51%. Skupaj je 
bilo pridobljeno 76,9 ha zemljišč ali v povprečju 74% vseh 
potrebnih zemljišč. V 6 primerih so bile izvršene menjave 
kmetijskih zemljišč. 

Reševala se je problematika nadomestnih gradenj. Od 41 
objektov, ki se rušijo, je bilo sklenjenih 35 pogodb. Pridoblje- 
nih je bilo 17 lokacijskih dovoljenj. Nekaj nadomestnih objek- 
tov, od tega dve kmetiji, se je pričelo graditi. 

Skupaj z Ministrstvom za zdravstvo se je uspešno reševald 
problematika gradnje nadomestnih objektov za Psihiatrično 
kliniko. Izdelan je bil lokacijski načrt in tudi pridobljeno loka- 
cijsko dovoljenje. Pričela se je izdelovati projektna dokumen- 
tacija za izvedbo razpisa za oddajo del za gradnjo nadomest- 
nih objektov. 

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«. 

Pridobivala so se potrebna soglasja in izdelovala dokumenta- 
cija za pridobitev delnih enotnih dovoljenj za gradnjo. Za 
razcep Malence je bilo v maju izdano enotno dovoljenje za 
gradnjo, to je za traso, deviacije in 5 premostitvenih objektov. 
Za odsek od Bizovika do Litijske ceste je bilo v septembru 
pridobljeno enotno dovoljenje za izvedbo pripravljalnih del. 

Mesto Ljubljana še ni podpisalo pogodbe o sofinanciranju, s 
katero bi zagotovilo po sklepu Državnega zbora 25% financi- 
ranje severne obvozne ceste Tomačevo - Zadobrova in 
vzhodne avtoceste Malence - Šentjakob. Zato DARS d. d. še 
ni mogel zaključiti finančne konstrukcije, kar ima za posle- 
dico, da še ni razpisana gradnja predora Golovec. 

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 22.12.1994. 

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 fizične realizacije 

Opis postavke Knola 
inerc 

Planirano 
januar - 

sept. 1995 

Realizirano 
januar - 

sepl. 1995 

% 
realizacije 
v obdobju 
januar - 

sept. 

Vrednost 
celotne 
gradnje 

v 000 SIT 

Kolifina 
celotne 
gradnje 

% 
rcaliz. 
celotne 

gradnje v 
1995 

% 
realiz. 
celotne 
gradnje 

od zafetka 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trasa: 
Izkop humusa m' 84 000 19 300 23 58 380 210 000 9 9 

Izkop zcmljinc m 1.000 000 159 909 16 750.000 2 500.000 6 6 

Nasipi m 516.000 II 286 2 119 970 1 290.000 1 1 

Deponiranje m 484 000 150 154 31 37 510 1 210.000 12 12 

Komunalni vodi % 30 2 7 1 418 850 100 2 2 

nadvoz 4-1 % 20 3 15 94.600 100 3 3 

nadvoz 4-1M % 33 7 23 266.600 100 7 7 

nadvoz 4-2M % 33 34 103 159 960 100 34 34 

podvoz 3-6M % 33 8 24 15 050 100 8 8 

viadukt 6-1C % 20 3 15 220 160 100 3 3 

viadukt 6-1D % 20 3 15 184 900 100 3 3 

ostali objekti % 22 2 9 2.814 950 100 2 2 

Ostalo* 000 SIT 4 194.750 . 
dodatna dela 000 SIT 0 

podražitve 
I.-IX. 

000 SIT 5 930 

SKUPAJ 000 SIT 2.799.700 220.311 8 10.341.610 

• pod postavko ostalo so zajeta dela, na katerih v obdobju poročanja nI 
bilo 
realizacije (predor, vozišćne konstrukcije, objekti, odvodnjavanje, 
oprema ceste, tuje storitve); 

Pregled fakturirane realizacije — v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - sept. 

Realizirano 

januar - sept. 

% realizacije 

januar - sept. 

Projektiranje 43.200 96.214 223 

Odkupi in odškodnine 74.100 848.218 • 1145 

Gradnja 2.799.700 220.311 8 

Ostalo 95.700 18.659 19 

SKUPAJ 3.012.700 1.183.402 39 

Vrednost celotne investicije (v 000 SIT) 
% realizacije v obdobju jan. - sept. 1995 od celotne investicije 

' 

Izrazito presežen plan na postavki odkupi in odškodnine je Dela na ostalih odsekih trase, razen razcepa Malence, se še 
posledica nerealiziranih odkupov in odškodnin v letu 1994. niso pričela predvsem zaradi nepridobljenih zemljišč. 

13.673.400 
9 
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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. 

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 Gradi* in GPG Gro- 
suplje. 

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 za traso avtoceste v glavni smeri 
proti Kopru v vrednosti 175 mio SIT. 

Dne 30. 06. 1995 je bil z SCT Ljubljana (vodilni partner) in 
SGP Primorje podpisan aneks za dodatna in več dela v vred- 
nosti 589 mio SIT (dodatna dela na odvodnjavanju zaradi 
spremenjenega projekta na podlagi zahtev soglasodajalca, 
dodatna dela na sanaciji in razširitvi brežin zaradi nestabilno- 
sti brežin - geologija, sprememba sistema asfaltbetona - 
polimerno vezivo, več dela pri sanaciji vrtač). 

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. 

V postopku je podpis aneksa za več dela, dodatna dela in 
razlike v ceni v vrednosti cca. 650 mio SIT (dodatna dela na 
sanaciji in razširitvi brežin zaradi nestabilnosti brežin - 
geologija, več dela pri sanaciji vrtač, dodatna dela na odvod- 
njavanju zaradi spremenjenega projekta na podlagi zahtev 
soglasodajalca, razlike v ceni po sklepu Vlade RS z dne 17. 7. 
1995). 

Pogodbeni rok dokončanja del za traso AC v glavni smeri 
proti Kopru je bil 27. julij 1995, otvoritev avtoceste je bila 12. 
07. 1995, rok dokončanja del na Razcepu Divača pa je 27. 
oktober 1995. 

Dela so se pričela konec julija 1994. 

Izvedena dela 

Na tem odseku so se izvajala dela na trasi, razcepu Divača, 5 
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 in predaja 
glavne trase proti Kopru 12.07.1995 v promet. 

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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Pregled fizična realizacije pomembnejših poatavk 

Opis postavke Enota 
mere 

planirano 
januar• 

sept. 
1995 

realizir. 
januar - 

sept. 
1995 

% 
realizacije 
v obdobju 
jan.-sept. 

količina 
celotne 
gradnje 

vrednost 
celotne 
gradnje 

v 000 SIT 

*/• realiz. 
celotne 

gradnje v 
letu 1995 

*/• realiz. 
celotne 
gradnje 

od začetka 
1 2 J 4 5 6 7 8 9 

Trasa 
izkopi in' 525.500 630.850 102 1 481 509 1.021.324 45 107 
nasipi m1 451.302 459.985 102 1.090.360 185.817 42 96 
zgornji ustroj mJ 186.387 182.650 98 186 387 469322 98 98 
podvoz 0-30-1 % 33 45 136 100 45.360 45 100 
podvoz 0-30-2 % 30 26 87 100 6.711 87 100 
podvoz 0-30-3 % 17 24 141 100 12.715 24 100 
podvoz 0-30-4 % - 33 - 100 17.781 33 100 
nadvoz 0-40-1 
nadvoz 0-40-2 

% 
•/. 

o* 
r* 

00 
oo 

86 
88 

97 
101 

100 
100 

21.627 
63.300 

86 
88 

100 
100 

nadvoz 0-40-3 •/. 24 64 266 100 32.250 64 100 
viadukt 0-50-1 % 43 46 107 100 179 185 46 100 
viadukt 0-50-2 % 32 47 147 100 132 720 47 100 
ostalo 000 SIT 398.540 418.865 105 - 627216 68 105 
dodatna dela 000 SIT - 332.542 - - 278.065 - 120 
podražitve 000 SIT - 178.870 - - 373.771 - 48 

SKUPAJ 000 SIT 1.563.859 2.I45JI6 137 3.467.164 

Pregled fakturirana realizacije — v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - sept. 

Realizirano 

januar - sept. 

% realizacije 

januar - sept. 

Projektiranje 0 16.433 - 

Odkupi in odškodnine 0 29.550 - 

Gradnja 1.563.859 2.145.316 137 

Ostalo 72.720 1.195 2 

SKUPAJ 1.636.579 2.192.494 134 

Vrednost celotne investicije (v 000 SIT) 

% realizacije v obdobju jan. - sept. 1995 od celotne investicije 

4.338.100 
51 
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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. 

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 giavne smeri proti Kopru je bila 15 dni pred pogod- 
benim rokom. 

2.3.1.2.7. DIVAČA - DANE, dolžina 8,4 km 

Priprava 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. 

Pogodbano oddana dala 

Na podlagi javnega razpisa so dela na trasi in objektih dobila 
slovenska podjetja SGP Primorje (vodilni partner), SCT d. d. 
In SGP Kraški zidar. 

Pogodbe z izbranimi izvajalci so bile podpisane 27. 5. 1994 
(objekti) in 17. 6.1994 (trasa). 

Vrednost pogojenih del na trasi, ki jih izvajajo SGP Primorje 
(vodilni partner), SCT d. d. in Kraški zidar, je 1.033 mio SIT. 

Dne 14.12.1994 je bil z SGP Primor|e (vodilni partner), SCT 
0. d. In Kraški zidar podpisan aneks št. 1 za dodatna dela v 
višini 407 mio SIT. 

One 10.08.1995 je bil podpisan aneks št. 2 za izvedbo elektro 
Prestavitev in razsvetlitev priključka Dane v višini 110 mio SIT. 

Aneksa št.1 in 2 sta posledica več del na trasi avtoceste od km 
18+290 do km 19+200 zaradi spremembe lokacijskega načrta 
za AC odsek Dane - Fernetiči, kar je povzročilo spremembo 
nivelete. 

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 aneksov za gradbena 
dela je 1.718 mlo SIT. 

V pripravi je aneks št. 3 za izvedbo več del, dodatnih del in 
razlik v ceni v višini cca. 490 mlo SIT (več dela pri sanaciji 
vrtač, dodatna dela na odvodnjavanju zaradi spremenjenega 
projekta na podlagi zahtev soglasodajalca, razlike v ceni po 
sklepu Vlade RS z dne 17. 7. 1995). 

Pogodbeni rok dokončanja del je 27. maj 1996. 

Dela so se pričela izvajati 27. julija 1994. 

Dinamika izvajanja del in dogovor med Naročnikom in Izvajal- 
cem pa omogoča dokončanje del pred rokom in to do 1. 
decembra 1995. 

Uvađana dala 

Na tem odseku so se izvajala dela na trasi, 3 podvozih in 2 
nadvozih. 

Na trasi so se izvajala zemeljska dela, dela na odvodnjavanju 
in zgornjem ustroju. 

Na podvozih so se izvajala dela na zgornji konstrukciji s 
finalizacijo, na nadvozih pa so se izvajala dela na spodnji in 
zgornji konstrukciji s finalizacijo objektov. 
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Pregled fizične realizacije pomembne/tih postavk 

Opis postavke Enota 
mere 

planirano 
januar - 

sept. 
1995 

realizir. 
januar - 

sept. 
1995 

% 
realizacije 
v obdobju 
jan.-sept. 

količina 
celotne 
gradnje 

vrednost 
celotne 
gradnje 

v 000 SIT 

% realiz. 
celotne 

gradnje v 
letu 1995 

% realiz. 
celotne 
gradnje 

od začetka 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trasa 
izkopi m3 173 444 130.980 63 457.524 333.236 29 103 
nasipi m5 104.801 118.517 113 330.601 48.598 36 120 
zgornji ustroj m2 25.700 105.000 408 128.500 444.731 82 82 
podvoz 0-30-5 % 100 66 66 100 26.600 66 86 
podvoz 0-30-6 % 17 17 100 100 33.700 17 89 
podvoz 0-30-7 % 22 22 100 100 27.000 22 95 
nadvoz 0-40-4 % 100 95 95 100 36.800 95 95 
nadvoz 0-40-5 % 100 94 94 100 43.200 94 94 
ostalo 000 SIT 398.390 434.963 109 - 516.796 84 175 

dodatna dela 000 SIT - 61.365 - - 458.726 - - 
podražitve 000 SIT - 69.939 - - 841.407 - - 
SKUPAJ 000 SIT 1.241.485 1.236.694 100 2.810.794 

Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar-junij 

Realizirano 

januar-junij 

% realizacije 

januar-junij' 

Projektiranje 0 11.485 - 

Odkupi in odškodnine 0 8.049 - 

Gradnja 1.241.485 1.236.694 100 

Ostalo 70.560 5.390 8 

SKUPAJ 1.312.045 1.261.618 96 

Vrednost celotne investicije (v 000 SIT) 
% realizacije v obdobju jan. - sept. 1995 od celotne investicije 

3.029.000 
42 
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2.3.1.2.8. DANE - FERNETIČI, 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. Izva- 
jalec 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 vodilni 
partner skupaj z SCT d. d. in SGP Kraški zidar. 

Pogodbe z izbranimi izvajalci so biie 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 

Na trasi se izvajajo pripravljalna dela, za katera je bilo 
13.06.1995 pridobljeno enotno dovoljenje. 

Pridobljeno je bilo tudi enotno dovoljenje za izvedbo sedmih 
premostitvenih objektov, in elektrovode v Danski dolini* 

Na 4*podvozih se izvajajo pripravljalna dela in dela na spodnji 
konstrukciji. 

Pregled fizične realizacije pomembnejilh postavk 

Opis postavke Enota 
mere 

planiraoo 
januar - 

sept. 
1995 

realizir. 
januar - 

sept. 
1995 

% 
realizacije 
v obdobju 
jan.-sept. 

koiiiioa 
celotne 
gradnje 

vrednost 
celotne 
gradnje 

v 000 SIT 

*/• realiz. 
celotne 

gradnje v 
letu 1995 

% realiz. 
celotne 
gradnje 

od zaietka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

podvoz 0-30-8 % 35 20 57 100 26.981 20 20 

podvoz 0-30-10 •/. 54 34 63 100 36.744 34 34 

podvoz 0-30-11 % 45 28 62 100 34.862 28 28 

podvoz 0-30-12 % 10 10 29 100 25.917 10 10 

dodatna dela 000 SIT 322.106 

podražitve 000 SIT 691.621 

SKUPAJ 000 SIT 636.000 157.311 25 1.138.231 
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Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - sept. 

Realizirano 

januar - sept. 

% realizacije 

januar - sept. 

Projektiranje 0 37.778 - 

Odkupi in odškodnine 0 163.976 - 

Gradnja 636.000 157.311 25 

Ostalo 20.000 1.007 5 

SKUPAJ 656.000 360.072 55 

Vrednost celotne investicije (v 000 SIT) 
% realizacije v obdobju jan. - sept. 1995 od celotne investicije 

3.386.500 
11 

DANE - FERNETIČI 

1995 
len PLAN ■■ REALIZACIJA -o- PLAN - KUMULATIVA REALIZACIJA - KUMULAT1VA| 

Gradnja na celotnem odseku se še ni pričela, ker: 

- izvajalci še niso uvedeni v delo, 
- niso pridobljena vsa zemljišča, 
- ni še vseh soglasij, 
- ni še enotnega dovoljenja za gradnjo. 

2.3.1.2.9. SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km 

Priprave na gradnjo 

V tem obdobju se je izdelala tehnična dokumentacija za 
prestavitev plinovoda, odvod meteorne vode, zadrževalne 
bazene, regulacije in javno razsvetljavo priključka Selo in 
Vogrsko. 

Izdelana je tudi projektna dokumentacija za priključek Selo in 
Vogrsko, »klic v sili«, podporni zid Pojavnik, hortikulturna 
ureditev in projekt prometne ureditve, ki je v postopku revizij- 
skega pregleda. 

V izdelavi je tudi projektna dokumentacija počivališča, cest- 
ninske postaje 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 poleg omenjenih izvajalcev izvajata tudi Konzorcij 
Kraški zidar ter italijansko podjetje Italstrade (viadukt Lijak). 
Pogodbe z izbranimi izvajalci na trasi in objektih so bile 
podpisane 10.6.1994. 

V tem obdobju so bili tudi sklenjeni aneksi za dodatna dela v 
vrednosti 140 mio SIT (več dela na prestavitvi plinovoda 
zaradi spremembe projektno-tehnične dokumentacije na 
zahtevo upravljalca plinovoda Petrol - Zemeljski plin, več 
dela na izdelavi ukopne brežine od P 537 do P 538 zaradi 
odstopanja dejanskih parametrov flišnega materiala od pred- 
videnih po geološko-geomehanskem poročilu). 
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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 4.343 mlo SIT. 

V pripravi je aneks za več dela, dodatna dela in razlike v ceni v 
višini cca. 750 mio SIT (dodatna dela na odvodnjavanju zaradi 
spremenjenega projekta na podlagi zahtev soglasodajalca, 
sprememba sistema asfaltbetona - polimerno vezivo, več 
dela na preddelih - čiščenje terena, posek grmovja in dreves 
- kot je bilo predvideno s predračunom, razlike v ceni po 
sklepu Vlade RS z dne 17.7.1995). 

Rok dokončanja je maj 1996. 

Dela so se pričela konec julija 1994. 

Izveden* dela 

V tem obdobju so se izvajala dela na trasi, 6 podvozih, 7 
nadvozih, 6 mostovih in 2 viaduktih. 

Na trasi so se izvajala zemeljska dela, dela na odvodnjavanju, 
zgornjem ustroju, regulacijah, deviaoijah, prestavitvah in 
zadrževalnih bazenih. 

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. 

Pregled fizične realizacije pomembnejših postavk 

Opis postavke Enota 
mere 

planirano 
januar- 

sept. 
1995 

realizir. 
januar - 

sept. 
1995 

•/. 
realizacije 
v obdobju 
jan.-sept. 

kolifina 
celotne 
gradnje 

vrednost 
celotne 
gradnje 

v 000 SIT 

% 
realizacije 

celotne 
gradnje v 
letu 1995 

% 
realizacije 

celotne 
gradnje od 

zaietka 
/ 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trasa 
izkopi m5 827.000 897.000 108 1.468.985 664.225 61 93 

nasipi m3 859.000 863.000 100 1.382.000 367.337 62 90 

izkop nenos. tal m3 13.000 168.000 12.923 82.670 63.317 205 265 

zgornji ustroj - 
tampon 

mJ 13.800 8.340 60 33.924 91913 25 25 

podvoz 3-9 % 58 46 79 100 77.976 46 50 

podvoz 3 - 9a •/« 16 16 100 100 25.447 16 99 

podvoz 3-10 % M 12 109 100 15.544 12 97 

podvoz 3-11 % II 10 91 100 15.442 10 97 

podvoz 3-12 % 30 22 73 100 29 169 22 93 

podvoz 3-13 % 10 6 60 100 25.292 6 97 

nadvoz 4-14 % 100 83 83 100 35.744 83 90 

nadvoz 4 - 15 % 68 56 82 100 35.000 56 60 

nadvoz 4-16 % 89 70 80 100 34610 70 75 

nadvoz 4-17 % 77 70 91 100 34.419 70 74 

nadvoz 4-18 % 37 78 211 100 33.274 78 82 

nadvoz 4-19 % 75 53 71 100 32994 53 57 

nadvoz 4-20 % 58 62 107 100 32 716 62 75 

most 5-9 % 97 17 18 100 18.405 17 20 

most 5-10 % 100 94 94 100 5.922 94 94 

most 5-11 % 32 27 84 100 28.000 27 93 

most 5-13 % 56 57 102 100 85.000 57 100 

most 5-14 % 86 70 81 100 98.000 70 74 

most 5-15 % 22 18 82 100 49.147 18 92 

viadukt 6-14 % 69 71 103 100 489.465 71 71 

viadukt 6-15 % 76 49 64 100 268 681 49 91 

ostalo 000 SIT 602.720 687.700 114 - 1.372.729 50 50 

dodatna dela 000 SIT - 111.323 - 639.347 _ - 

podražitve 000 SIT - 151.191 - - 1.134.483 - 

SKUPAJ 000 SIT 2.021.985 2.213.473 109 5.803.59« 
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Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - sept. 

Realizirano 

januar - sept. 

% realizacije 

januar - sept. 

Projektiranje 0 33.733 - 

Odkupi in odškodnine 0 37.763 - 

Gradnja 2.021.985 2.213.473 109 

Ostalo 100.800 4.009 4 

SKUPAJ 2.122.785 2.288.978 108 

Vrednost celotne investicije (v 000 SIT) 
% realizacije v obdobju jan. - sept. 1995 od celotne investicije 

5.878.600 
39 
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Ker se dela izvajajo pretežno v flišnatem in glinenem terenu, 
je prišlo do zastojev pri gradnji zaradi izredno neugodnih 
vremenskih razmer v prvih treh mesecih letošnjega leta. Ta 
zamuda je bila v poletnih mesecih sanirana, vendar se je v 
zadnjem mesecu zopet pričela ponavljati'zamuda na zgor- 
njem ustroju zaradi slabih vremenskih razmer. 

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 še ni 
ogrožen. 

2.3.2. NADALJEVANJE GRADENJ AVTOCEST 

PROJEKT 4 - PRIMORSKA 

2.3.2.1. RAZDRTO - ĆEBULOVICA, dolžina 8,8 km, 
gradnja manjkajočih 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 št. 2 
v vrednosti 76 mio SIT in aneks št. 1 v vrednosti - 16 mio SIT. 

Skupno je vrednost gradbenih del 993 mlo SIT. 

V pripravi je aneks št. 3 za izvedbo več del in razlik v ceni v 
vrednosti cca. 50 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. 
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Izvedena dela levega pasu in opremi objekta, na viaduktu Bandera pa so se 
končala dela na narivanju konstrukcije in ostala dela na 

Na viaduktu Goli vrh so se izvajala dela na zgornji konstrukciji zgornji konstrukciji. 

Pregled fizične realizacije pomembnejših postavk 

Opis postavke Enota 
mere 

planirano 
januar - 
septemb. 

1995 

realizir. 
januar - 
septemb. 

1995 

% 
realizacije 
v obdobju 
jan.-sept. 

kolifina 
celotne 
gradnje 

vrednost 
celotne 

gradnje v 000 
sir 

% 
realizacije 

celotne 
gradnje v 
letu 1995 

% realizacije 
celotne 

gradnje od 
zafetka 

« 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

viadukt 
Goli vrh 
sp konstrukcija ' % 3 3 100 100 113 900 3 100 
zg konstrukcija % - - - 100 155.550 - 100 
krov % - - - 100 p 35 700 - 100 
odvodnjavanje % 42 42 100 100 5 100 42 100 
prometna oprema % 42 42 100 100 12 750 42 100 
viadukt 
Bandera 
spodnja 
konstrukcija 

% 2 2 100 100 185 323 2 100 

zgornja 
konstrukcija 

% 20 32 160 100 344 472 32 100 

odvodnjavanje % 40 20 50 100 8.615 20 100 
krov % 72 43 60 100 55 441 43 100 
prometna oprema % 50 50 100 100 16 996 50 100 

ostalo 000 SIT 42 42 100 100 60 000 100 100 

dodatna dela 000 SIT 

podražitve 000 SIT - - - - - - 

SKUPAJ 000 SIT 246.000 193.428 79 • 993.847 

Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - sept. 

Realizirano 

januar - sept. 

% realizacije 

januar - sept. 

Projektiranje 0 0 - 

Odkupi in odškodnine 0 0 - 

Gradnja 246.000 193.428 79 

Ostalo 17.500 53 0 

SKUPAJ 263.500 193.481 73 

Vrednost celotne investicije (v 000 SIT) 
% realizacije v obdobju jan. - sept. 1995 od celotne investicije 

1.047.800 
18 
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2.3.3. PRIĆETEK GRADNJE NOVIH 
AVTOCESTNIH ODSEKOV 

PROJEKT 2 

2.3.3.1. VRANSKO - BLAGOVICA, doliina 14,1 km 

Priprave na gradn/o 

Osnutek lokacijskega načrta je bil izdelan konec meseca 
marca 1995. Predlog uredbe o lokacijskem načrtu bo za 
obravnavo na Vladi predvidoma pripravljen do konca decem- 
bra 1995. 

V obravnavanem obdobju se je vršilo geološko sondiranje 
terena. Izvršena je bila mednarodna predkvalifikacija za 
oddajo del pri gradnji. Izvršen je bil javni razpis za oddajo del 

pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
projektov za razpis in projektov za izvedbo za traso AC in 
predore. Izvršen je bil tudi javni razpis za oddajo del pri 
projektiranju projektov za pridobitev enotnega dovoljenja za 
gradnjo premostitvenih objektov. Pogodbe s projektanti so 
podpisane, v teku je izdelava zgoraj navedenih projektov. 

Ustanovljena je bila posebna ekspertna skupina priznanih 
strokovnjakov za spremljanje projektiranja in izvajanja predo- 
rov preko Trojan. 

Do konca leta 1995 bodo potekala pospešeno dela na projek- 
tiranju. 

Uvađana dala 

Na tem odseku se gradbena dela še ne izvajajo. 

Praglad finančna realizacijo — v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - sept. 

Realizirano 

januar - sept. 

% realizacije 

januar - sept. 

Projektiranje 120.000 155.035 129 

Odkupi in odškodnine 340.000 11.828 3 

Gradnja -o 0 - 

Ostalo 30.000 589 2 

SKUPAJ 490.000 167.452 34 

Vrednost celotne investicije (v 000 SIT) 
% realizacije v obdobju jan. - sept. 1995 od celotne investicije 

26.378.300 
1 
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V skladu z dinamiko gradnje avtocestne smeri zahod - vzhod, 
ki jo je sprejel Državni zbor dne 8. 6.1994, je bil delni začetek 
gradnje tega avtocestnega odseka predviden v letu 1995. 
Predlog Uredbe o lokacijskem načrtu bi moral biti zato pri- 
pravljen do meseca 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 bi bila 
Uredba Vlade R Slovenije v letu 1995 sprejeta v predvidenih 
rokih. 

Trenutno stanje posameznih aktivnosti kaže, gleda na zah- 
teve, pripombe In predloga, podana v javni obravnavi 
osnutka lokacijskega načrta tar nadaljna usklajevanja, da 
bo možno pridobiti Uredbo Vlade RS o lokacijskem načrtu 
do konca leta 1995, kar pomeni glede na program dela 
DARS d. d. za lato 1995 približno trimesečno zamudo. 
Zamuda je posledica podaljšanih usklajevanj Ministrstva za 
okolje In prostor In DARS d. d. z občinami Lukovica, Kamnik, 
Žalec in Zagorje o številnih pripombah, ki so jih podali v 
lavni obravnavi v zvezi s potekom predora pod Trojanami, 
priključki na avtocesto, pobiranjem cestnine, odškodnino 
zaradi varovanega koridorja, ureditvijo komunalne in ostale 
cestne infrastrukture v občini Lukovica in podobno. 

2.3.3.2. BLAGOVICA - ŠENTJAKOB dolžina 21,4 km 

Priprave na gradnjo 

Osnutek lokacijskega načrta je bil izdelan meseca marca 
1995. Predlog uredbe o lokacijskem načrtu bo za obravnavo 
na Vladi predvidoma pripravljen v mesecu januarju 1996. 

V obravnavanem obdobju se je vršilo geološko sondiranje 
terena. Izvršena je bila mednarodna predkvalifikacija za 
oddajo del pri gradnji. Izvršen je bil javni razpis za oddajo del 
pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
projektov za razpis in projektov za izvedbo za traso AC ter 
zadrževalnik Drtijščica s povezovalnim predorom. Pogodbe s 
projektanti so podpisane, v teku je izdelava zgoraj navedenih 
projektov. 

Do konca leta 1995 bodo pospešeno potekala dela na projek- 
tiranju. 

Uvađana dala 

Na tem odseku se gradbena dela še ne izvajajo. 

Praglad finančna realizacija — v 000 SIT 

Opis postavke Planirano Realizirano % realizacije 

januar - sept. januar - sept. januar - sept. 

Projektiranje 90.000 0 0 

Odkupi in odškodnine 948.500 0 0 

Gradnja 0 0 - 

Ostalo 15.000 0 0 

SKUPAJ 1.053.500 0 0 

Vrednost celotne investicije (v 000 SIT) 15.303.600 

% realizacije v obdobju jan. - scpt. 1995 od celotne investicije 0 
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V skladu z dinamiko gradnje avtocestne smeri zahod - vzhod, 
ki jo je sprejel Državni zbor dne 8. 6.1994, je bil delni začetek 
gradnje tega avtocestnega odseka predviden v letu 1995. 
Predlog Uredbe o lokacijskem načrtu bi moral biti zato pri- 
pravljen do meseca 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 bi bila 
Uredba Vlade R Slovenije v letu 1995 sprejeta v predvidenih 
rokih. 

Trenutno stanje posameznih aktivnosti kaže, glede na zah- 
teve, pripombe in predloge, podane v javni obravnavi 
osnutka lokacijskega načrta ter nadaljna usklajevanja, da 
bo možno pridobiti Uredbo Vlade RS o lokacijskem načrtu v 
pričetku leta 1996, kar pomeni glede na program dela DARS 
d. d. za leto 1995 približno štirtmesečno zamudo. Zamuda je 
posledica podaljšanih usklajevanj Ministrstva za okolje in 
prostor in DARS d. d. z občinami Lukovica, Moravče In 
Domžale v zvezi s številnimi pripombami, ki so jih podale v 
javni obravnavi v zvezi s spremembo poteka trase v Zg. 
Lokah in Dragomlju, priključki na avtocesto, pobiranjem 
cestnine, ureditvijo vodotokov, ureditvijo komunalne in 
ostale cestne Infrastrukture v občinah Lukovica in Domžale 
In podobno. 

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 (trasa, objekti, mejni 
plato). 

Malence - Šmarje SAP 

Na osnovi meritev so se izvedle dodatne protihrupne ograje in 
pasivna zaščita enega stanovanjskega objekta. 

Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Izvajala se je kanalizacija v Šmarju. 

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 

Dopolnjevali so se projekti PGD in PZI. Podpisala se je 
pogodba o sofinanciranju dokončanja del na obvoznici z 
Mestno občino Nova Gorica. 

Potekal je ponovljen razpis za oddajo del in izbrana sta bila 
izvajalca SGP Primorje in SGP Gorica. 

Na Mestni občini Nova Gorica je potekal postopek za pridobi- 
tev gradbenega dovoljenja. 

Mejni prehod Vrtojba 

Dopolnjevala se je razpisna dokumentacija za ponovitev neu- 
spelega razpisa za oddajo del na nedokončanem mejnem 
prehodu. 

Potekal je razpis za oddajo del in izbran je bil izvajalec SGP 
Primorje. 

Obalna cesta 

Izvajala so se dela na polaganju manjkajoče obrabne plasti na 
treh odsekih hitre ceste Ankaran - Koper. 

Razcep Razdrto 

Izvajala so se dela na polaganju asfaltbetonov in izvedbi 
horizontalne in vertikalne signalizacije. 

Opis postavke Planirano 
januar - sept. 1995 

Realizirano 
januar - sept. 1995 

% realizacije 

1. Hrušica - Vrba 205.000 140.292 68 

2. Malence - Šmarje 50.000 2.608 5 

3. Šmarje - Višnja gora 200.000 45.031 23 

4. Razcep Razdrto 24.000 41.168 172 

5. Obalna cesta 30.000 84.282 281 

6. Šempeter - Vrtojba 146.000 2.057 14 

SKUPAJ 655.000 315.438 48 
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3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA 
AVTOCEST, KI JIH JE ORGANIZIRALA IN IZVAJALA 
DARS d. d. V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 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 biia 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 pripravlje- 
nost 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 60 mio SIT. Glede na vremenske razmere nabavljena sol 
(po normativih) ni bila v celoti porabljena. Za naslednjo zim- 
sko službo 1995/96 je ostalo na zalogi 1.305 t soli. Glede na 
izveden javni razpis bo pred zimsko službo potrebno dobaviti 
še cca 2.000 t soli, ostalo sol do normativa (skupaj 7.0001) pa 
v letu 1996. 

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. 

V tretjem tromesečju 1995 so se poleg del rednega letnega 
vzdrževanja, to je: košnje trave, obrezovanja rastlinja, popra- 
vil bankin, čiščenja vozišča in opreme ceste ter vzdrževanja 
odbojnih ograj in mrež, pospešeno izvajala tudi dela, ki omo- 
gočajo čim večjo urejenost in prevoznost ceste. Ta dela so: 
zalivanje reg in razpok, krpanje udarnih jam, obnova horizon- 
talne, vertikalne in svetlobne signalizacije. 

Glede na novo nabavljeno vozilo za čiščenje kanalizacije in 
drenaž (MABO) se je intenzivno čistilo kanalizacije in drenaže 
na področju vseh AC baz. V preteklem letu so bila namreč 
izvajana s podobnim specialnim vozilom samo najnujnejša 
dela, ker je bilo potrebno vozilo najeti. 

Stroški rednega vzdrževanja (fakturirana realizacija) so tako 
do konca tretjega tromesečja 1995 znašali 831 mlo SIT in so 
za 32,1% presegli za to obdobje planirane stroške. 

V fakturirani realizaciji do konca tretjega tromesečja še niso 
zajeti vsi dejansko nastali stroški v tem obdobju. Še ne zajeti 
stroški bodo fakturirani do konca leta 1995. Iz navedenega je 
razvidno, da je bil plan za leto 1995 postavljen prenizko. V 
pripravi je predlog rebalansa za leto 1995. 

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. 

Do konca tretjega kvartala 1995 so bile opravljene naslednje 
večje skupine investicijskih del: 

- rezkanje asfaltov: 21.122 m2 

- zalivanje razpok v asfaltih: 60.873 m1 
- obnova talnih označb: 141.630 m2 
- zamenjava odbojnih ograj: 3.400 m1 
- zamenjava 324 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. 09, do 30. 09. 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 
15.05.1996 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 detajlnih pregledov so bili v 
prvem polletju 1995 opravljeni razpisi za sanacijo: 

- viadukta Unec, 
- viadukta Ivanje Selo, 
- železniškega podvoza Derviše, 
- podvoza Unec pod regionalno cesto. 

Do konca tretjega tromesečja je bila v pogodbenem obsegu 
realizirana sanacija plazu Košaki in večji del naknadno naro- 
čenih del. Ostala naknadna dela bodo zaključena do konca 
novembra 1995. 

9* 
Stroški investicijskega vzdrževanja (fakturirana realizacija) so 
do konca tretjega tromesečja 1995 znašali 306 mlo SIT oz. 
44,7% za to obdobje predvidenih stroškov. Poglavitni razlog 
za nizko realizacijo je dejstvo, da se sanacija viadukta Ravbar- 
komanda ni 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. 

DARS d. d. je na osnovi zaključkov študije o pobiranju cest- 
nine v Sloveniji, ki je bila zaključena v januarju 1995, pripravil 
javni razpis za nabavo in instalacijo sistema za avtomatsko 
brezgotovinsko plačevanje cestnine. Razpis je bil objavljen v 
Uradnem listu RS 18. 3. 1995. Zaradi dodatnih pojasnjevanj 
ponudb in preverjanj izbira najugodnejšega ponudnika do 
konca junija še ni bila zaključena. Konec julija 1995 so bila 
dela oddana izvajalcu Iskra sistemi d. o. o., ki je bil uveden v 
delo 10. 8.1995. Dela potekajo v skladu s terminskim planom 
in bodo predvidoma zaključena v prvi polovici meseca 
novembra. 

V letnem obdobju smo v prometnih konicah z različnimi 
ukrepi skušali zagotoviti čim večjo varnost in prevoznost 
avtocest. Akcije so bile dogovorjene s pristojnimi službami na 
sestanku pred turistično sezono dne 7. 6. 1995. Navajamo le 
nekaj akcij: 

- ceste gradimo za vas (postavitev signalizacije, ki opozarja 
na možne zastoje ob gradnji avtocest), 
- razglednice (z opravičilom za možne zastoje ob gradnji 
avtocest), 
- delitev Radenske ob zastojih (predvsem pri Ravbarko- 
mandi), 
- delitev prometnega koledarja na cestninskih postajah. 
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Na medresorski koordinacijski komisiji za promet so bili 
dogovorjeni tudi ukrepi za čim boljše odvijanje prometa ob 
prometnih konicah. 

Smatramo, da so vsi navedeni ukrepi odločilno vplivali na 
izboljšanje varnosti in prevoznosti (predvsem na AC Ljublja- 
na—Razdrto in HC Hoče-Arjavas). 

Stroški pobiranja cestnine (fakturirana realizacija) so do 
konca tretjega tromesečja 1995 znašali 408 mlo SIT in so za 
18,3% presegli za to obdobj? predvidene stroške. 

V fakturirani realizaciji do konca tretjega tromesečja še niso 
zajeti vsi dejansko nastali stroški v tem obdobju. Še ne zajeti 
stroški bodo fakturirani do konca leta 1995. Iz navedenega je 
razvidno, da je bil plan za leto 1995 postavljen prenizko. V 
pripravi je predlog rebalansa za leto 1995. 

3.4 INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA OBSTOJEČIH AV- 
TOCEST 

i 
V prvem tromesečju 1995 ie 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. Tehnični pregled bo 
opravljen v novembru 1995. 

Zaradi potrebe rednega spremljanja stanja objektov in za 
izvajanje 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 do konca tretjega kvartala 1995 znašale 245 
mio SIT ali 64,5% predvidene višine. 

VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE - REKAPITULACIJA FAKTURIRANE REALIZACIJE DO KONCA TRETJEGA 
KVARTALA 1995 (v 000 SIT) 

Opis postavke 

Planirano 
januar-sept. 

1995 

Realizirano 
januar-sept. 

1995 

% 

realizacije 

1. Redno vzdrževanje 629.000 831.000 132.1 

2. Investicijsko vzdrževanje 684.000 306.000 44,7 

3. Stroški pobiranja cestnine 345.000 408.000 118,3 

4. Investicije v osn. sr. obstoj .avtocest 380.000 245.000 64,5 

5. Stroški upravljanja 231.000 240.000 103,9 

6. Odnosi z javnostmi 20.700 5.400 26,1 

7. Razvojne naloge 45.000 0 0 

SKUPAJ 2.334.700 2.035.400 87,2 
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4. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V OBDOBJU 
JANUAR - SEPTEMBER 1995 
V nadaljevanju podajamo tabelarični in grafiCni prikaz fakturi- 

rane realizacije Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. 
v obdobju od 1.1.1995 do 30.9.1995 po postavkah, predvide- 
nih v Programu dela DARS d. d. za leto 1995. , 

' 
POSTAVKA 

1111 Ispilili 

PLAN 

JANUAR. SEPT. 1995 
* iv: 

REALIZACIJA 

JANUAR- SEPT. 1995 

% REALIZACIJE 
r-4,ti^1 jL 

JANUAR-SEPT. 1995 

PLAN RAZVOJA 

PROJ. DOKUMENT. PO 1995 749.000 590.111 78,8 

ODKUPI PO 1995 171.000 16881 9,9 

PROJEKT 1 - SKUPAJ 4.453.457 4.673.866 ' 104,9 

HoCe - Arja vas 2.990.557 2.903.386 97,1 
Šentilj - Pesnica 1.462.900 1.770.480 121,0 

PROJEKT 2 - SKUPAJ 5.473.500 1.749.996 32,0 

Arja vas - Vransko 
Vransko - Blagovica 
Blagovica - Šentjakob 

3.930.000 
490.000 

1.053.500 

1.582.545 
167.451 

0 

40,3 
34,2 
0,0 

PROJEKT 3-SKUPAJ 4.515.100 1.325.182 29,4 

Zadobrova - TomaCevo 1.502.400 141.780 9,4 
Šentjakob - Malence 3.012.700 1.183.402 39,3 

PROJEKT 4 - SKUPAJ 5.990.909 6296.645 105,1 

Razdrto - Čebulovica 
Čebulovica - DivaCa 
Selo - Šempeter 

263.500 
1.636.579 
2.122.785 

193.481 
2.192.495 
2.288.978 

73,4 
134,0 
107,8 

Divača - Dane 
Dane - Fernetiči 

1.312.045 
656.000 

1.261.618 
360.073 

96,2 
54,9 

DOKONČANJA DEL NA AC 655.000 315.438 48,2 

"INŽENIR" 695.000 684.486 98,5 

PLAN RAZVOJA - SKUPAJ 22.702.96« 15.652.605 68,9 

FINANČNI NAČRT 

STROŠKI UPRAVLJANJA 231.000 240.000 103,9 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 20.700 5.400 26.1 

RAZVOJNE NALOGE 45.000 0 0,0 

REDNO VZDRŽEVANJE 629.000 831.000 132,1 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 684.000 306.000 44,7 

STROŠKI POBIRANJA CESTNIN 345.000 408.000 118,3 

INV. V OSN. SRED. OBST.AC 380.000 245.000 64,5 

FINANČNI NAČRT-SKUPAJ 2.334.700 2.035.400 87,2 

PLAN RAZVOJA IN FINANČNI NAČRT 

VSE SKUPAJ 25:037.666 17.688.005 70,6 
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PLAN RAZVOJA 
PLAN IN REALIZACIJA 

JANUAR - SEPTEMBER 1995 

INV V OSN SRED OBST A 

STROŠKI POBIRANJA] 
CESTNIN 

investicijsko! 
VZDRŽEVANJE 

REDNO VZDRŽEVANJE! 

RAZVOJNE NALOGI 

ODNOSI Z JAVNOSTMll 

STROSKJ UPRAVLJANJ 

. —o 
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FINANČNI NAČRT 
PLAN IN REALIZACIJA 

JANUAR - SEPTEMBER 1995 

| □ PLAN »REALIZACIJA | 

Priloge: 
- terminski plani 

Opomba: Terminski plani so navpogled v Glavni pisarni 
državnega zbora in pri Odboru državnega zbora za infra- 
strukturo in okolje. 

1.000 000 
000 SIT 

5.000 (XX) 

000 SIT 
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Predlogi sanacije zamud 

za AC odseke v fazi predhodnih del 

(smer zahod - vzhod) 

Ob pripravi devetmesečnega poročila o delu DARS d. d. v 
obdobju januar - september 1995 so ugotovljene pri poteku 
predhodnih del za AC odseke v smeri zahod - vzhod dolo- 
čene kasnitve glede na roke, opredeljene s Programom dela 
DARS d. d. za leto 1995. Glede na izraženo zahtevo po prouči- 
tvi možnosti za nadoknadenje nastalih zamud v nadaljnjih 
fazah priprave so pripravljeni predlogi za načine, ki bi omogo- 
čili delno nadoknadenje. 

Ob ponovnem preverjanju terminskih planov se žal ugotavlja, 
da časovnih rezerv praktično ni. Terminski plani, na osnovi 
katerih je bil pripravljen Program dela DARS d. d. za leto 1995, 
so bili izdelani ob upoštevanju minimalnih možnih rokov za 
izvedbo posameznih aktivnosti oz. rokov, ki jih za postopke 
priprave in sprejemanja lokacijskih načrtov opredeljuje Zakon 
o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor. Dejansko so že ti terminski plani skrajševali roke za 
nekatere faze, ki so na osnovi takratnih izkušenj zahtevale 
daljši čas. Takšen način planiranja je sicer pomenil pozitiven 
pritisk na dinamiko poteka del, vendar pa neupoštevanje 
časovnih rezerv nujno pomeni določene kasnitve. 

V nadaljevanju podajamo pregled po posameznih odsekih z 
navedbo možnosti za nadoknadenje zamud, kjer so se takšne 
možnosti vendarle še pokazale. Navajamo tudi ukrepe in 
njihove nosilce, ki bi zagotavljali, da bi aktivnosti, pri katerih 
do sedaj ugotavljamo pogoste kasnitve, potekale po planirani 
dinamiki. Ob tem so pripravljeni tudi korigirani terminski plani 
z upoštevanjem možnega nadoknadenja zamud, v katerih so 
aktivnosti, ki predstavljajo skrajšanje, podčrtane. 

PROJEKT ŠTAJERSKA 

1. Slivnica - Fram 

Za ta AC odsek se začenja javna razgrnitev osnutka lokacij- 
skega načrta (v nadaljevanju LN). V fazah, ki sledijo do uvelja- 
vitve Uredbe Vlade o LN, ni možnosti za sanacijo zamud, saj 
so v terminskih planih upoštevani zgolj zakonsko opredeljeni 
roki brez vsakršnih časovnih rezerv. Iz izkušenj ugotavljamo, 
da prihaja pri teh fazah ne glede na zakonske roke še do 
dodatnih kasnitev. Da bi se pri pripravi LN za ta odsek izognili 
odstopanju od predvidenih rokov, je zato potrebno zagotoviti: 

• da bo v roku najkasneje 45 dni po zaključku javne razgrni- 
tve sprejeta odločitev o utemeljenosti pripomb, ki bodo pri- 
spele v roku 30 dni po zaključku razgrnitve. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor v soglasju z ministrom, 
pristojnim za promet in ministri, pristojnimi za zavarovana 

' območja 

• da bo najkasneje v 45 dneh po preteku roka iz prejšnje 
alineje sprejeta opredelitev do dodatnih mnenj na odločitve o 
upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve in v istem roku tudi 
pripravljen usklajen predlog lokacijskega načrta s potrebnimi 
soglasji in posredovan Vladi. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor 

• da bodo vsa potrebna soglasja izdana najkasneje v roku 30 
dni. Glede na kompleksnost vodnogospodarske problematike 
je tu potrebno posebej poudariti vodnogospodarsko soglasje, 
soglasje zdravstvenega inšpektorata in upravljalca zajetij 
pitne vode. 

Nosilci: MOP Uprava za varstvo narave 
MZ Zdravstveni inšpektorat 
Upravljalci komunalnih vodov 
Upravljalci infrastrukturnih vodov 

• da bo občina Maribor najkasneje v roku 30 dni po prejemu 
usklajenega predloga LN sprejela spremembe in dopolnitve 
občinskih prostorskih planskih aktov 

Nosilec: Občinski svet mestne občine Maribor 

• da bodo v vseh fazah postopki na Vladi RS izvedeni v 
najkrajših možnih rokih 

Nosilec: Vlada RS 

Delna sanacija nastalih zamud bo možna po sprejetju Uredbe 
Vlade o lokacijskem načrtu, s tem da: 

• projektna dokumentacija se pripravlja vzporedno s pri- 
pravo Uredbe. Dokončanje projektne dokumentacije se pla- 
nira v roku enega meseca po tem, ko stopi v veljavo Uredba 
Vlade. 

Nosilec: Inženir 

• se bo izvajanje del na že pridobljenih zemljiščih pričelo na 
osnovi enotnega dovoljenja za pripravljalna dela že v roku 
štirih mesecev po uveljavitvi Uredbe Vlade in na osnovi delnih 
enotnih dovoljenj za posamezne pododseke oz. objekte v 
roku petih mesecev po uveljavitvi Uredbe. 

Nosilec: Inženir ob sodelovanju MOP - Sektor za posege v 
prostor 

Ob uspešni realizaciji navedenih ukrepov, ki so upoštevani in 
prikazani v priloženem korigiranem terminskem planu pred- 
hodnih del, bo mogoče do pričetka del nadoknaditi do 5 
mesecev zamude. S tem bo zamuda, ugotovljena ob koncu 
septembra 95 (4 meseci), v celoti nadoknađena in zagotov- 
ljen rok začetka izvajanja gradbenih del z 2.9.1996 namesto 
s 7. 4. 1997. 

2. Pesnica - Slivnica 

Glede na fazo, v kateri so predhodna dela za ta odsek (izdelu- 
jejo se strokovne podlage za LN oz. idejni projekt), načrtu- 
jemo možnost delnega nadoknadenja zamud s pričetkom 
izdelave osnutka LN pred dokončanjem strokovnih podlag s 
tem, da bi se strokovne podlage glede na stopnjo izgotovlje- 
nosti sukcesivno predajale izdelovalcu LN. S tem bi nadokna- 
dili dva tedna zamude. 

Nosilec: Inženir in MOP UPP 

Da pri aktivnostih, ki bodo sledile po izdelavi osnutka LN do 
uveljavitve Uredbe Vlade o LN, ne bo prišlo do odstopanj od 
planiranih rokov, bo potrebno zagotoviti potek teh aktivnosti 
v rokih in ob nosilcih, ki so navedeni že pri predhodnem 
odseku (Slivnica - Fram) in sicer: 

• da bo v roku najkasneje 45 dni po zaključku javne razgrni- 
tve sprejeta odločitev o utemeljenosti pripomb, ki bodo pri- 
spele v roku 30 dni po zaključku razgrnitve. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor v soglasju z ministrom, 
pristojnim za promet in ministri, pristojnimi za zavarovana 
območja 

• da bo najkasneje v 45 dneh po preteku roka iz prejšnje 
alineje sprejeta opredelitev do dodatnih mnenj na odločitve o 
upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve in v istem roku tudi 
pripravljen usklajen predlog lokacijskega načrta s potrebnimi 
soglasji in posredovan Vladi. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor 

• da bodo vsa potrebna soglasja izdana najkasneje v roku 30 
dni. Glede na kompleksnost vodnogospodarske problematike 
je tu potrebno posebej poudariti vodnogospodarsko soglasje, 
soglasje zdravstvenega inšpektorata in upravljalca zajetij 
pitne vode. 
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Nosilci: MOP Uprava za varstvo narave 
MZ Zdravstveni inšpektorat 
Upravljalci komunalnih vodov 
Upravljalci infrastrukturnih vodov 

• da bosta občini Maribor in Pesnica najkasneje v roku 30 
dni po prejemu usklajenega predloga LN sprejela spremembe 
in dopolnitve občinskih prostorskih planskih aktov 

Nosilec: Občinska sveta mestne občine Maribor in občine 
Pesnica 

• da bodo v vseh fazah postopki na Vladi RS izvedeni v 
najkrajših možnih rokih 

Nosilec: Vlada RS 

Dodatna sanacija nastalih zamud bo možna na način, ki je 
naveden že pri predhodnem odseku, po sprejetju Uredbe 
Vlade o lokacijskem načrtu, s tem da: 

• Se bo projektna dokumentacija pripravljala vzporedno s 
pripravo Uredbe. Dokončanje projektne dokumentacije PGD 
se planira v roku enega meseca po tem, ko stopi v veljavo 
Uredba Vlade. 

Nosilec: Inženir 

• Se bo izvajanje del na že pridobljenih zemljiščih pričelo na 
osnovi enotnega dovoljenja za pripravljalna dela že v roku 
štirih mesecev po uveljavitvi Uredbe Vlade in na osnovi delnih 
enotnih dovoljenj za posamezne pododseke oz. objekte v 
roku petih mesecev po uveljavitvi Uredbe. 

Nosilec: Inženir ob sodelovanju MOP - Sektor za posege v 
prostor 

Ob uspešni realizaciji navedenih ukrepov, ki so upoštevani in 
prikazani v priloženem korigiranom terminskom planu pred- 
hodnih del. bo mogoče do pričetka del nadoknaditi do 6 
mesecev zamude. S tem bo zamuda, ugotovljena ob koncu 
septembra 95 (7 mesecev), zmanjšana na 1 mesec In omo- 
gočen pričetek Izvajanja gradbenih del 14.1.1997 namesto 7. 
7. 1997. 

3. Maribor - Lenart 

Za ta odsek je v izdelavi študija vrednotenja variant (nosilec 
MOP-UPP). Ne glede na to, da študija še r>i izdelana in s tem 
tudi ne določen potek trase, so že v teku aktivnosti na pripravi 
strokovnih podlag za LN (topografski načrti). V nadaljevanju 
pri pripravi strokovnih podlag ni možnosti za skrajšanje 
rokov, se pa nakazuje ta možnost z zgodnejšim pričetkom 
izdelave osnutka LN ob sukcesivnem predajanju strokovnih 
podlag, s čimer bi lahko pridobili dva tedna. 

Da bo po zaključku vrednotenja variant možno takoj nadalje- 
vati s pripravo strokovnih podlag za izdelavo LN, je potrebno 
zagotoviti odločitev o varianti v najkrajšem možnem času. 

Nosilci: MOP, MPZ 

V nadaljnjih fazah do uveljavitve Uredbe Vlade o LN ni možno- 
sti skrajšav oz. bodo za zagotovitev planiranega poteka nujni 
ukrepi, navedeni že pri odseku Slivnica - Fram z angažira- 
njem istih nosilcev, kot sledi: 

• da bo v roku najkasneje 45 dni po zaključku javne razgrni- 
tve sprejeta odločitev o utemeljenosti pripomb, ki bodo pri- 
spele v roku 30 dni po zaključku razgrnitve. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor v soglasju z ministrom, 
pristojnim za promet in ministri, pristojnimi za zavarovana 
območja 

• da bo najkasneje v 45 dneh po preteku roka iz prejšnje 
alineje sprejeta opredelitev do dodatnih mnenj na odločitve o 

upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve in v istem roku tudi 
pripravljen usklajen predlog lokacijskega načrta s potrebnimi 
soglasji in posredovan Vladi. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor 

• da bodo vsa potrebna soglasja izdana najkasneje v roku 30 
dni. Glede na kompleksnost vodnogospodarske problematike 
je tu potrebno posebej poudariti vodnogospodarsko soglasje, 
soglasje zdravstvenega inšpektorata in upravljalca zajetij 
pitne vode. 

Nosilci: MOP Uprava za varstvo narave 
MZ Zdravstveni inšpektorat 
Upravljalci komunalnih vodov 
Upravljalci infrastrukturnih vodov 

• da bosta občini Pesnica in Lenart najkasneje v roku 30 dni 
po prejemu usklajenega predloga LN sprejeli spremembe in 
dopolnitve občinskih prostorskih planskih aktov 

Nosilec: Občinska sveta občin Pesnica in Lenart 

• da bodo v vseh fazah postopki na Vladi RS izvedeni v 
najkrajših možnih rokih 

• Nosilec: Vlada RS 

Dodatna sanacija nastalih zamud bo deloma možna po spre- 
jetju Uredbe Vlade o lokacijskem načrtu s tem da bodo izve- 
deni ukrepi glede zgodnejšega pričetka projektiranja in pri- 
četka izvajanja del na osnovi delnih enotnih dovoljenj in 
dovoljenj za pripravljalna dela. 

Navedeni ukrepi so upoštevani v priloženem korigiranem ter- 
minskom planu predhodnih del in omogočajo ob uspešni 
realizaciji nadoknadenje do 7 mesecev zamude. S tem bo 
zamuda, ugotovljena ob koncu septembra 95 (8 mesecev), 
zmanjšana na 1 mesec in omogočen začetek Izvajanja grad- 
benih del 10.4.1997, namesto 15.11.1997. 

4. Lenart - Cogetinci 

Glede na fazo, v kateri so predhodna dela za ta odsek (v teku 
je oddaja del za Študijo vrednotenja variant oz. izdelavo LN - 
nosilec MOP-UPP), veljajo tudi tu enake ugotovitve kot pri 
predhodnem odseku. 

Del nastalih zamud bi v fazi priprave LN lahko nadoknadili s 
pričetkom izdelave strokovnih podlag pred zaključkom vred- 
notenja variant (dva tedna) in s pričetkom izdelave osnutka 
LN pred zaključkom izdelave strokovnih podlag ob sukcesiv- 
nem predajanju (dva tedna). 

Po izdelavi študije vrednotenja variant bo potrebno zagotoviti 
hitro odločanje o varianti, kot je navedeno že pri predhodnih 
odsekih. 

Enako bo potrebno, tako kot pri predhodnih odsekih, zago- 
tavljati potek aktivnosti od izdelave osnutka LN do uveljavitve 
Uredbe Vlade, da ne bo prišlo v teh fazah še do dodatnih 
kasnitev. 

• da bo v roku najkasneje 45 dni po zaključku javne razgrni- 
tve sprejeta odločitev o utemeljenosti pripomb, ki bodo pri- 
spele v roku 30 dni po zaključku razgrnitve. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor v soglasju z ministrom, 
pristojnim za promet in ministri, pristojnimi za zavarovana 
območja 

• da bo najkasneje v 45 dneh po preteku roka iz prejšnje 
alineje sprejeta opredelitev do dodatnih mnenj na odločitve o 
upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve in v istem roku tudi 
pripravljen usklajen predlog lokacijskega načrta s potrebnimi 
soglasji in posredovan Vladi. 
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Nosilec: Minister, pristojen za prostor 

• da bodo vsa potrebna soglasja izdana najkasneje v roku 30 
dni. Glede na kompleksnost vodnogospodarske problematike 
je tu potrebno posebej poudariti vodnogospodarsko soglasje, 
soglasje zdravstvenega inšpektorata in upravljalca zajetij 
pitne vode. 

Nosilci: MOP Uprava za varstvo narave 
MZ Zdravstveni inšpektorat 
Upravljalci komunalnih vodov 
Upravljalci infrastrukturnih objektov 

• da bosta občini Pesnica in Lenart najkasneje v roku 30 dni 
po prejemu usklajenega predloga LN sprejeli spremembe in 
dopolnitve občinskih prostorskih planskih aktov 

Nosilec: Občinska sveta občine Lenart 

• da bodo v vseh fazah postopki na Vladi RS izvedeni v 
najkrajših možnih rokih 

Nosilec: Vlada RS 

Navedeni ukrepi in zgodnejši pričetek projektiranja in izvaja- 
nja del, ki omogočajo skupno do 7 mesecev in 3 tedne 
nadoknadenja zamude, so upoštevani in prikazani v prilože- 
nem korigiranem terminskem planu predhodnih del. S tem bo 
zamuda, ugotovl)ena ob koncu septembra 95 (10 mesecev), 
zmanjšana na 3 mesece in se bo izvajanje gradbenih del 
začelo že 28.5.1997, namesto 15.1.1998. 

5. Cogetinci - Beltinci 

Glede na fazo, v kateri so predhodna dela za ta odsek (v teku 
je oddaja del za Študijo vrednotenja variant oz. izdelavo LN - 
nosilec MOP-UPP), veljajo tudi tu enake ugotovitve kot pri 
predhodnem odseku. 

Del nastalih zamud bi v fazi priprave LN lahko^iadoknadili s 
pričetkom izdelave strokovnih podlag pred zaključkom vred- 
notenja variant (dva tedna) in s pričetkom izdelave osnutka 
LN pred zaključkom izdelave strokovnih podlag ob sukcesiv- 
nom predajanju (dva tedna). 

Po izdelavi študije vrednotenja variant bo potrebno zagotoviti 
hitro odločanje o varianti, kot je navedeno že pri predhodnih 
odsekih. 

Enako bo potrebno, tako kot pri predhodnih odsekih, zago- 
tavljati potek aktivnosti od izdelave osnutka LN do uveljavitve 
Uredbe Vlade, da ne bo prišlo v teh fazah še do dodatnih 
kasnitev. 

• da bo v roku najkasneje 45 dni po zaključku javne razgrni- 
tve sprejeta odločitev o utemeljenosti pripomb, ki bodo pri- 
spele v roku 30 dni po zaključku razgrnitve. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor v soglasju z ministrom, 
pristojnim za promet in ministri, pristojnimi za zavarovana 
območja 

• da bo najkasneje v 45 dneh po preteku roka iz prejšnje 
alineje sprejeta opredelitev do dodatnih mnenj na odločitve o 
upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve in v istem roku tudi 
pripravljen usklajen predlog lokacijskega načrta s potrebnimi 
soglasji in posredovan Vladi. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor 

• da bodo vsa potrebna soglasja izdana najkasneje v roku 30 
dni. Glede na kompleksnost vodnogospodarske problematike 
je tu potrebno posebej poudariti vodnogospodarsko soglasje, 
soglasje zdravstvenega inšpektorata in upravljalca zajetij 
pitne vode. 

Nosilci: MOP Uprava za varstvo narave 
MZ Zdravstveni inšpektorat 
Upravljalci komunalnih vodov 
Upravljalci infrastrukturnih vodov 

• da bosta občini Pesnica in Lenart najkasneje v roku 30 dni 
po prejemu usklajenega predloga LN sprejeli spremembe in 
dopolnitve občinskih prostorskih planskih aktov 

Nosilec: Občinska sveta občin Videm, Beltinci in Murska 
Sobota > 

• da bodo v vseh fazah postopki na Vladi RS izvedeni v 
najkrajših možnih rokih 
• Nosilec: Vlada RS 

Navedeni ukrepi in zgodnejši pričetek projektiranja in izvaja- 
nja del, ki omogočajo skupno do 7 mesecev in 3 tedne 
nadoknadenja zamude so upoštevani in prikazani v prilože- 
nem korigiranem terminskem planu predhodnih del. S tem bo 
zamuda, ugotovljena ob koncu septembra 95 (4 mesece) v 
celoti nadoknađena in se bo izvajanje gradbenih del začelo 
že 28.5.1997, namesto 15.1.1998. 

6. Beltinci - madžarska meja 

Glede na še nedefinirano točko avtocestnega mejnega pre- 
hoda z Madžarsko in s tem povezanim potekom trase AC se 
priprava lokacijskega načrta še ni pričela in je zato težko 
predvidevati možnosti sanacije zamud. Po pričetku aktivnosti 
na pripravi LN bo potrebno dosledno upoštevanje rokov, 
navedenih pri predhodnih odsekih do sprejema Uredbe Vlade 
in že navedene ukrepe za zgodnejši pričetek gradnje. 

PROJEKT CELJE - LJUBLJANA 

7. Vransko - Blagovica - Šentjakob 

Za ta dva AC odseka se izdelujeta predloga LN. V fazah, ki 
sledijo do uveljavitve Uredbe Vlade o LN ni možnosti za 
sanacijo zamud, saj so v terminskih planih upoštevani zgolj 
zakonsko opredeljeni roki brez vsakršnih časovnih rezerv. Da 
bi se pri postopkih do sprejema Uredbe za ta dva odseka 
izognili odstopanju od predvidenih rokov je potrebno zagoto- 
viti: 

• da bodo vsa potrebna soglasja izdana najkasneje v roku 
30 dni. 

Nosilci: ministrstva, pristojna za zavarovana območja uprav- 
ljalci infrastrukturnih in komunalnih vodov 

• da bodo občine najkasneje v roku 30 dni po prejemu 
usklajenega predloga LN sprejele spremembe in dopolnitve 
občinskih prostorskih planskih aktov 

Nosilci: Občinski sveti občin Žalec, Zagorje, Lukovica, Kam- 
nik, Moravče in Domžale 

• da bodo v vseh fazah postopki na Vladi RS izvedeni v 
najkrajših možnih rokih 

• Nosilec: Vlada RS 

Delna sanacija nastalih zamud bo možna po sprejetju Uredbe 
Vlade o lokacijskem načrtu s tem da: 

• Se projektna dokumentacija pripravlja vzporedno s pri- 
pravo Uredbe. 

Nosilec: Inženir 

• Se bo izvajanje del na že pridobljenih zemljiščih pričelo 
na osnovi enotnega dovoljenja za pripravljalna dela že v roku 
štirih mesecev po uveljavitvi Uredbe Vlade in na osnovi delnih 
enotnih dovoljenj za posamezne pododseke oz. objekte v 
roku petih mesecev po uveljavitvi Uredbe. 
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Nosilec: Inženir ob sodelovanju MOP - Sektor za posege v 
prostor 
Ob uspešni realizaciji navedenih ukrepov, ki so upoštevani in 
prikazani v priloženem korigiranem terminskem planu pred- 
hodnih del bo mogoče do pričetka del nadoknaditi 4 do 5 
mesecev zamude. S tem bo zamuda, ugotovljena ob koncu 
septembra 95 (2 oz. 4 mesece) v celoti nadoknađena in se 
bo izvajanje gradbenih del začelo na odseku Vransko - 
Blagovica 31.5.1996 namesto 18.10.1996 in na odseku Bla- 
govica - Šentjakob 23.6.1996 namesto 10.12.1996. 

PROJEKT PRIMORSKA 

8. Divača - Kozina 

Za ta AC odsek se izdeluje osnutek LN. V fazah, ki sledijo do 
uveljavitve Uredbe Vlade o LN'ni možnosti za sanacijo zamud, 
saj so v terminskih planih upoštevani 2golj zakonsko oprede- 
ljeni roki brez vsakršnih časovnih rezerv. Iz izkušenj ugotav- 
ljamo, da prihaja pri teh fazah ne glede na zakonske roke še 
do dodatnih kasnitev. Da bi se pri pripravi LN za ta odsek 
izognili odstopanju od predvidenih rokov je zato potrebno 
zagotoviti: 

• da bo osnutek LN najkasneje v 15 dneh po izdelavi posre- 
dovan Vladi, ki bo sprejela sklep o javni razgrnitvi 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor 

• da bo najkasneje v roku 45 dni po zaključku javne razgrni- 
tve sprejeta odločitev o utemeljenosti pripomb, ki bodo pri- 
spele v roku 30 dni po zaključku razgrnitve. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor v soglasju z ministrom, 
pristojnim za promet in ministri, pristojnimi za zavarovana 
območja 

• da bo najkasneje v 45 dneh po preteku roka iz prejšnje 
alineje sprejeta opredelitev do dodatnih mnenj na odločitve o 
upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve in v istem roku tudi 
pripravljen usklajen predlog lokacijskega načrta s potrebnimi 
soglasji in posredovan Vladi. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor 

• da bodo vsa potrebna soglasja izdana najkasneje v roku 
30 dni. 

Nosilci: Uprava RS za varstvo narave 
Uprava RS za kulturno dediščino 
Zdravstveni inšpektorat RS 
Upravljalci komunalnih in infrastrukturnih objektov 

• da bosta občini najkasneje v roku 30 dni po prejemu 
usklajenega predloga LN sprejela spremembe in dopolnitve 
občinskih prostorskih planskih aktov 

Nosilca: Občinska sveta občin Divača in Kozina 

• da bodo v vseh fazah postopki na Vladi RS izvedeni v 
najkrajših možnih rokih 

Nosilec: Vlada RS 

Delna sanacija nastalih zamud bo možna po sprejetju Uredbe 
Vlade o lokacijskem načrtu s tem da: 

• Se bo projektna dokumentacija pripravljala vzporedno s 
pripravo Uredbe. Dokončanje projektne dokumentacije se 
planira v roku enega meseca po tem, ko stopi v veljavo 
Uredba Vlade. 

Nosilec: Inženir 

• Se bo izvajanje del na že pridobljenih zemljiščih pričelo 
na osnovi enotnega dovoljenja za pripravljalna dela že v roku 
štirih mesecev po uveljavitvi Uredbe Vlade in na osnovi delnih 

enotnih dovoljenj za posamezne pododseke oz. objekte v 
roku petih mesecev po uveljavitvi Uredbe. 

Nosilec: Inženir ob sodelovanju MOP - Sektor za posege v 
prostor 

Navedeni ukrepi, ki so upoštevani in prikazani v priloženem 
korigiranem terminskem planu predhodnih del, bodo ob 
uspešni realizaciji omogočili nadoknadenje do 5 mesecev in 3 
tedne zamude. S tem bo zamuda, ugotovljena ob koncu 
septembra 95 (4 mesece) v celoti nadoknađena in gradbena 
dela začeta 22.11.1996, namesto 15.6.1997. 

9. Kozina - Klanec 

Glede na fazo, v kateri so predhodna dela za ta odsek (izdelu- 
jejo se strokovne podlage za LN oz. idejni projekt), načrtu- 
jemo možnost delnega nadoknadenja zamud s pričetkom 
izdelave osnutka LN pred dokončanjem strokovnih podlag s 
tem, da bi se strokovne podlage glede na stopnjo izgotovlje- 
nosti sukcesivno predajale izdelovalcu LN. S tem bi nadokna- 
dili dva tedna zamude. 

Nosilec: Inženir in MOP UPP 

Da pri aktivnostih, ki bodo sledile po izdelavi osnutka LN do 
uveljavitve Uredbe Vlade o LN ne bo prišlo do odstopanj od 
planiranih rokov, bo potrebno zagotoviti potek teh aktivnosti 
v rokih in ob nosilcih, ki so navedeni že pri predhodnih 
odsekih: 

• da bo osnutek LN najkasneje v 15 dneh po izdelavi posre- 
dovan Vladi, ki bo sprejela sklep o javni razgrnitvi 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor 

• da bo najkasneje v roku 45 dni po zaključku javne razgrni- 
tve sprejeta odločitev o utemeljenosti pripomb, ki bodo pri- 
spele v roku 30 dni po zaključku razgrnitve. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor v soglasju z ministrom, 
pristojnim za p(omet in ministri, pristojnimi za zavarovana 
območja 

• da bo najkasneje v 45 dneh po preteku roka iz prejšnje 
alineje sprejeta opredelitev do dodatnih mnenj na odločitve o 
upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve in v istem roku tudi 
pripravljen usklajen predlog lokacijskega načrta s potrebnimi 
soglasji in posredovan Vladi. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor 

• da bodo vsa potrebna soglasja izdana najkasneje v roku 
30 dni. 

Nosilci: Uprava RS za varstvo narave 
Uprava RS za kulturno dediščino 
Zdravstveni inšpektorat RS 
Upravljalci komunalnih in infrastrukturnih objektov 

• da bo občina najkasneje v roku 30 dni po prejemu usklaje- 
nega predloga LN sprejela spremembe in dopolnitve občin- 
skih prostorskih planskih aktov 

Nosilec: Občinski svet občine Kozina 

• da bodo v vseh fazah postopki na Vladi RS izvedeni v 
najkrajših možnih rokih 

Nosilec: Vlada RS 

Dodatna sanacija nastalih zamud bo možna na način, ki je 
naveden že pri predhodnem odseku, po sprejetju Uredbe 
Vlade o lokacijskem načrtu, s tem da: 

• Se bo projektna dokumentacija pripravljala vzporedno s 
pripravo Uredbe. Dokončanje projektne dokumentacije se 
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planira v roku enega meseca po tem, ko stopi v veljavo 
Uredba Vlade. 

Nosilec: Inženir 

• Se bo izvajanje del na 2e pridobljenih zemljiščih pričelo 
na osnovi enotnega dovoljenja za pripravljalna dela že v roku 
štirih mesecev po uveljavitvi Uredbe Vlade in na osnovi delnih 
enotnih dovoljenj za posamezne pododseke oz. objekte v 
roku petih mesecev po uveljavitvi Uredbe. 

Nosilec: Inženir ob sodelovanju MOP - Sektor za posege v 
prostor 

Ob uspešni realizaciji navedenih ukrepov, ki so upoštevani in 
prikazani v priloženem korigiranom terminskom planu pred- 
hodnih del, bo mogoče do pričetka del nadoknaditi do 7 
mesecev in 1 teden zamude. S tem bo zamuda, ugotovljena 
ob koncu septembra 95 (6 mesecev), v celoti nadoknađena 
in se bo izvajanje gradbenih del začelo 28.12.1996, name- 
sto 4. 8.1997 

10. Klanec - Ankaran 

Za ta AC odsek se izdelujejo strokovne podlage za LN. Izdelu- 
jejo se topografski načrti, idejni projekt se zaradi nedefinira- 
nosti poteka trase še ne izdeluje. Glede na fazo predhodnih 
del, v kateri se odsek nahaja, je edina možnost nadoknadenja 
nastalih zamud v pričetku izdelave osnutka LN pred dokonča- 
njem strokovnih podlag s tem, da se le-te postopno predajajo 
izdelovalcu LN. S tem bi nadoknadili do dva tedna zamude. 

Da pri aktivnostih, ki bodo sledile po izdelavi osnutka LN do 
uveljavitve Uredbe Vlade o LN, ne bo prišlo do odstopanj od 
planiranih rokov, bo potrebno zagotoviti potek teh aktivnosti 
v rokih in ob nosilcih, ki so navedeni že pri predhodnih 
odsekih: 

• da bo osnutek LN najkasneje v 15 dneh po izdelavi posre- 
dovan Vladi, ki bo sprejela sklep o javni razgrnitvi 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor 

• da bo najkasneje v roku 45 dni po zaključku javne razgrni- 
tve sprejeta odločitev o utemeljenosti pripomb, ki bodo pri- 
spele v roku 30 dni po zaključku razgrnitve. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor v soglasju z ministrom, 
Pristojnim za promet in ministri, pristojnimi za zavarovana 
območja 

* da bo najkasneje v 45 dneh po preteku roka Iz prejšnje 
alineje sprejeta opredelitev do dodatnih mnenj na odločitve o 
"poštevanju pripomb iz javne razgrnitve in v istem roku tudi 
Pripravljen usklajen predlog lokacijskega načrta s potrebnimi 
Soglasji in posredovan Vladi. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor 

* da bodo vsa potrebna soglasja izdana najkasneje v roku 
30 dni. 

Nosilci: Uprava RS za varstvo narave 
Uprava RS za kulturno dediščino 
Zdravstveni inšpektorat RS 
Upravljalci komunalnih in infrastrukturnih objektov 

* da bosta občini najkasneje v roku 30 dni po prejemu 
Usklajenega predloga LN sprejeli spremembe in dopolnitve 
°bčinskih prostorskih planskih aktov 

Nosilec: Občinska sveta mestne občine Koper in občine Ko- 
lina 

* da bodo v vseh fazah postopki na Vladi RS izvedeni v 
n®jkrajših možnih rokih 

Nosilec: Vlada RS 

<Dodatna sanacija nastalih zamud bo deloma možna po spre- 
jetju Uredbe Vlade o lokacijskem načrtu, s tem da bodo 
izvedeni ukrepi glede zgodnejšega pričetka projektiranja in 
pričetka izvajanja del na osnovi delnih enotnih dovoljenj in 
dovoljenj za pripravljalna dela. 

Ob uspešni realizaciji vseh ukrepov, ki so upoštevani in prika- 
zani v priloženem korigiranom terminskom planu predhodnih 
del, bo mogoče do pričetka del nadoknaditi do 7 mesecev in 1 
teden zamude. S tem bo zamuda, ugotovljena ob koncu 
septembra 95 (7 mesecev), v celoti nadoknađena In grad- 
bena dela začeta s 7. 2.1997, namesto s 14. 9. 1997 

11. Razdrto - Vipava 

Glede na fazo, v kateri so predhodna dela za ta odsek (izdelu- 
jejo se strokovne podlage za LN oz. idejni projekt), načrtu- 
jemo možnost delnega nadoknadenja zamud s pričetkom 
izdelave osnutka LN pred dokončanjem strokovnih podlag s 
tem, da bi se strokovne podlage glede na stopnjo izgotovlje- 
nosti sukcesivno predajale izdelovalcu LN. S tem bi nadokna- 
dili dva tedna zamude. 

Nosilec: Inženir in MOP UPP 

Da pri aktivnostih, ki bodo sledile po izdelavi osnutka LN do 
uveljavitve Uredbe Vlade o LN, ne bo prišlo do odstopanj od 
planiranih rokov, bo potrebno zagotoviti potek teh aktivnosti 
v rokih in ob nosilcih, ki so navedeni že pri predhodnih 
odsekih. 

Dodatna sanacija nastalih zamud bo možna na način, ki je 
naveden že pri predhodnem odseku, po sprejetju Uredbe 
Vlade o lokacijskem načrtu, s tem da: 

•» 
Se bo projektna dokumentacija pripravljala vzporedno s pri- 
pravo Uredbe. Dokončanje projektne dokumentacije se pla- 
nira v roku enega meseca po tem, ko stopi v veljavo Uredba 
Vlade. 

Nosilec: Inženir 

• Se bo izvajanje del na že pridobljenih zemljiščih pričelo 
na osnovi enotnega dovoljenja za pripravljalna dela že v roku 
štirih mesecev po uveljavitvi Uredbe Vlade in na osnovi delnih 
enotnih dovoljenj za posamezne pododseke oz. objekte v 
roku petih mesecev po uveljavitvi Uredbe. 

Nosilec: Inženir ob sodelovanju MOP - Sektor za posege v 
prostor 

Ocenjuje se, da bodo navedeni ukrepi, ki so upoštevani v 
priloženem korigiranem terminskem planu predhodnih del, 
ob uspešni realizaciji zagotovili sanacijo nastalih zamud do 7 
mesecev in 1 teden. S tem bo zamuda, ugotovljena ob koncu 
septembra 95 (10 mesecev), zman|*ana na 3 mesece In 
gradbena dela začeta 9.1.1997 namesto 16. 8.1997. 

12. Vipava - Selo 

Za ta AC odsek se izdeluje osnutek LN. V fazah, ki sledijo do 
uveljavitve Uredbe Vlade o LN, ni možnosti za sanacijo 
zamud, saj so v terminskih planih upoštevani zgolj zakonsko 
opredeljeni roki brez vsakršnih časovnih rezerv. Iz izkušenj 
ugotavljamo, da prihaja pri teh fazah ne glede na zakonske 
roke še do dodatnih kasnitev. Da bi se pri pripravi LN za ta 
odsek izognili odstopanju od predvidenih rokov, je zato 
potrebno zagotoviti izvedbo ukrepov, navedenih že pri 
odseku Divača - Kozina, kjer aktivnosti potekajo približno 
sočasno: 

• da bo osnutek LN najkasneje v 15 dneh po izdelavi posre- 
dovan Vladi, ki bo sprejela sklep o javni razgrnitvi 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor 

57 poročevalec, št. 3 



• da bo najkasneje v roku 45 dni po zaključku javne razgrni- 
tve sprejeta odločitev o utemeljenosti pripomb, ki bodo pri- 
spele v roku 30 dni po zaključku razgrnitve. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor v soglasju z ministrom, 
pristojnim za promet in ministri, pristojnimi za zavarovana 
območja \ 

• da bo najkasneje v 45 dneh po preteku roka iz prejšnje 
alineje sprejeta opredelitev do dodatnih mnenj na odločitve o 
upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve in v istem roku tudi 
pripravljen usklajen predlog lokacijskega načrta s potrebnimi 
soglasji in posredovan Vladi. 

Nosilec: Minister, pristojen za prostor 

• da bodo vsa potrebna soglasja izdana najkasneje v roku 
30 dni. 

Nosilci: Uprava RS za varstvo narave 
Uprava RS za kulturno dediščino 
Zdravstveni inšpektorat RS 
Upravljalci komunalnih in infrastrukturnih objektov 

• da bo občina najkasneje v roku 30 dni po prejemu usklaje- 
nega predloga LN sprejela spremembe in dopolnitve občin- 
skih prostorskih planskih aktov 

Nosilec: Občinski svet občine Ajdovščina 

• da bodo v vseh fazah postopki na Vladi RS izvedeni v 
najkrajših možnih rokih 

• Nosilec: Vlada RS 

Edina možnost delnega nadoknadenja zamud se kaže v zgod- 
nejšem pričetku projektiranja in zgodnejšem pričetku izvaja- 
nja del, na način, ki je opisan že pri prejšnjih odsekih in ob 
istih nosilcih. 

Ob uspešni realizaciji navedenih ukrepov, ki so upoštevani in 
prikazani v priloženem korigiranem terminskem planu pred- 
hodnih del, bo mogoče do pričetka del nadoknaditi do 7 
mesecev in 3 tedne zamude. S tem bo zamuda, ugotovljena 
ob koncu septembra 95 (8 mesecev), zmanjšana na 1 mesec 
in omogočen začetek gradbenih del s 7. 11. 1996 namesto 
31. 6. 1997. 

Priloge: 
- korigirani terminski plani predhodnih del 

Opomba: Terminski plani so navpogled v Glavni pisarni 
državnega zbora in pri Odboru državnega zbora za infra- 
strukturo in okolje. 

Nadzorni svet DARS d.d. je bil na svoji 16. redni seji dne 7.12. 
1995 pod točko 05 informiran o Poročilu o izvajanju pro- 
grama dela DARS d.d. za obdobje januar-september 1995. 
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INFORMACIJA VLADE RS O IZVAJANJU 

SKLEPOV DRŽAVNEGA ZDORA (ZAKON 

O DELOVNIH RAZMERJIH IN ZAKON O 

DRUŽINSKIH PREJEMKIH) V ZVEZI S 

PODALJŠANJEM PORODNIŠKEGA 

DOPUSTA 

V zvezi s sklepi, sprejetimi na 32. seji Državnega zbora razmerjih in zakon o družinskih prejemkih) v zvezi s 
Republike Slovenije, vlada RS v prilogi pošilja Informacijo podaljšanjem porodniškega dopusta, 
o izvajanju sklepov Državnega zbora (zakon o delovnih 

Državni zbor je na 32. seji ob obravnavi predloga zakona o 
spremembi in dopolnitvi zakona o delovnih razmerjih (prva 
obravnava) ter predloga zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o družinskih prejemkih (ki ju ni sprejel) sprejel 
dodatne sklepe, ki zavezujejo Vlado Republike Slovenije in 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Slede ha to, da so bili roki za realizacijo sklepov zelo kratki, 
ob tem pa je bilo nujno tudi dodatno preverjanje nekaterih 
rešitev, vam v nadaljevanju posredujemo pojasnilo, v kakšni 
'azi je realizacija teh sklepov. 

UGOTOVITVE: 

A) NALOGE, KI SO POVEZANE Z ZAKONOM O DELOVNIH 
Razmerjih 

1 a) Temeljni zakon, ki ureja trajanje porodniškega dopusta, 
is zakon o delovnih razmerjih; na podlagi spremembe tega 
Zakona so zatem možne spremembe zakona o družinskih 
Prejemkih. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 
Pripravilo spremembe in dopolnitve zakona o delovnih raz- 
merjih, upoštevajoč pripombe oziroma predloge iz široke 
lavne razprave, vkljućno s pisnimi predlogi treh koalicijskih 
'trank. 

j[b) Ker je dosedanja razprava opozorila na številne pro- 
bleme, ki se lahko pojavijo zlasti z vidika zaposlovanja, hkrati 
Pa je v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v 
^ključni fazi priprava novega sistemskega zakona s področja 
klovnih razmerij Ministrstvo za delo, družino in socialne 
*adeve predlaga, da se ne gre v spremembe obstoječega 
*akona, ampak se ta problematika (možnosti za podaljšanje 
Porodniškega dopusta) rešuje v sklopu novega zakona o 
klovnih razmerjih. 
Ta zakon je eden temeljnih sistemskih zakonov in terja široko 
Obravnavo in predhodno proučitev, tudi z mednarodnimi stro- 
kovnjaki! V programu tehnične pomoči Ministrstvo za delo, 
fužino in socialne zadeve v programu PHARE je v okviru 
Področja »Izboljšava delovne zakonodaje in krepitev social- 
na partnerstva« predvideno tudi sodelovanje strokovnjakov 

pripravi novega zakona o delovnih razmerjih. 

2) Pogoje za nadaljnjo zaščito delovne kariere staršev naj bi 
razreševal nov sistemski zakon o delovnih razmerjih. 

B) NALOGE, KI SO POVEZANE Z ZAKONOM O DRUŽINSKIH 
PREJEMKIH 

1) Poročilo o uresničevanju resolucije o temeljnih oblikah 
družinske politike RS je v sklepni fazi. 

Poročilo, ki ga je na podlagi predlogov drugih ministrstev 
pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je 
dne 20. 6.1995 obravnaval odbor za področje javnih zavodov 
Vlade Republike Slovenije. Ker je bil 21. 6. 1995 ustanovljen 
Strokovni svet za družino kot posvetovalni organ Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve, se je Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve odločilo, da o tem poročilu pred 
obravnavo na seji Vlade RS razpravlja tudi ta svet, ki ga vodi 
dr. Gabi Čačinovič-Vogrinčič. Ta svet je poročilo obravnaval 
na sejah dne 10. 7. 1995, 21. 7. 1995 in 6. 10. 1995. 

Poleg tega je tudi Svet za zdravje izrazil interes po obravnavi 
tega poročila. Po večkratni preložitvi seje tega sveta zaradi 
nesklepčnosti, se bo le-ta sestal januarja 1996, pred tem pa bo 
poročilo obravnaval odbor za zdravje v okviru tega sveta. 

O poročilu je kot strokovno telo v okviru Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve razpravljal tudi Nacionalni komite 
za demografsko politiko. Dokončno stališče bo oblikoval do 
konca decembra 1995. 

Menimo, da je nujno, da se do poročila opredelijo tudi stro- 
kovni sveti, saj bo to podlaga za opredelitev prioritet oziroma 
terminskoga plana, ki ga zahteva Državni zbor RS. 

To je tudi razlog, da poročilo še ni bilo obravnavano na seji 
Vlade RS in posredovano v Državni zbor RS. Ocenjujemo, da 
ga bo Vlada RS obravnavala februarja 1996. 

2) Na podlagi poročila o uresničevanju resolucije o temeljnih 
oblikah družinske politike RS, določitve terminskoga plana in 
prioritet ter zakona o delovnih razmerjih bo mogoče pripraviti 
tudi spremembe zakona o družinskih razmerjih. 
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C) DRUGE NALOGE 

1 c) Izboljšanje stanovanjskih pogojev vsebujejo predlogi 
Ministrstva za okolje in prostor v povezavi z aktivnostmi 
Stanovanjskega sklada RS in ustanovitvijo stanovanjske hra- 
nilnice ter priprava podzakonskih aktov. 

2c) Nova Šolska zakonodaja vključuje naloge na področju 
vzgoje in izobraževanja otrok. 

3 c) Republiški inšpektorat za delo v okviru kadrovskih mož- 
nosti redno opravlja naloge ter ukrepa proti kršiteljem. Pravo- 
sodni organi večinoma v nadaljevanju obravnavajo predloge 
Republiškega inšpektorata za delo. 

Reševanje pogojev za delo (prostori, tehnična opremljenost, 
nagrajevanje) Republiškega inšpektorata za delo pa sodi v 
sklop reševanja pogojev za vso državno upravo. 

4 c) Nacionalni program prebivalstvene politike bo pripravljen 
maja 1996. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 
pristopilo k pripravi tega dokumenta z organiziranjem dela v 
11 strokovnih skupinah s 70 strokovnjaki iz pristojnih ministr- 
stev in raziskovalnih inštitutov. 

5 c) Opredeljevanje do drugačnih rešitev glede dolžine porod- 
niškega dopusta je povezano tudi z novimi sistemskimi reši- 
tvami pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zato jih 
kaže tako vsebinsko kot rokovno presojati tudi v tem okviru. 

BELEŽKE 
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POJASNILO VLADE RS, NA PODLAGI 

KATEREGA ČLENA ZAKONA O 

DRŽAVLJANSTVU TUJCI - GROFJE 

DODIVAJO ALI SO PRIDORIU 

DRŽAVLJANSTVO REPURLIKE 

SLOVENIJE IN NA KAKŠEN NAČIN JE 

BIL PRI TAKIH OSEDAH IZKAZAN 

NACIONALNI INTERES DRŽAVE 

Na podlagi sklepa 36. seje Državnega zbora Republike grofje, dobivajo ali so pridobili državljanstvo Republike 
Slovenije z dne 15/12-1995 Vlada RS pošilja pojasnilo, na Slovenije in na kakšen način je bil pri takih osebah izkazan 
Podlagi katerega člena zakona o državljanstvu tujci - nacionalni interes države. 

" *vezi s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije 36. 
**l« z dne 15.12.1995, ki se glasi: 

"Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da pojasni, 
na podlagi katerega člena Zakona o državljanstvu tujci - 
9fofje, dobivajo ali so pridobili državljanstvo Republike Slove- 
n'i® in na kakšen način je bil pri takih osebah izkazan naci- 
®nalni interes države. Vlada Republike Slovenije naj to spo- 
°'i Državnemu zboru v roku sedmih dni.« 

Republike Slovenije po|asnJuje: 

[•Tujci lahko pridobijo slovensko državljanstvo izključno pod 
i °9oji, m urejajo naturalizacijske postopke; naturalizacija pa 
' 8'rokovni pojem, ki pomeni vsako pridobitev državljanstva 

Prošnjo posameznika, če le-ta izpolnjuje pogoje, ki jih ol°ta zakon. 

Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije obstajajo štiri 
podlage za pridobitev slovenskega državljanstva z 

"uralizacijo in sicer: 

_ člen, 
_ ]2. člen - prvi in drugi odstavek, 
_ člen in 

1<- člen. / 
Izločanje o naturalizaciji tujca je v skladu s 27. členom 
*ad a 0 državljanstvu pristojno Ministrstvo za notranje 
p. ev0, ki pa v naturalizacijskih postopkih ne sme ugotavljati 
rn«> •ev' k' niso predpisani z zakonom, niti ne sme o posa- 2Qk 

n'ku zbirati nobenih podatkov, za katere ni pooblaščeno z 
kj »"om. Ker v nobeni od prej omenjenih določb med pogoji, 
d«' "lora tujec izpolnjevati, da lahko pridobi slovensko 
30ci ianstvo, niso navedene osebne okoliščine, ki zadevajo 
- i.?0' Položaj a" morebitno plemiško poreklo posameznika 
bila u ',ev takšnega pogoja med naturalizacijske pogoje bi 
tuoj "asprotju s 14. členom Ustave Republike Slovenije kot 
Evr0J* členom Konvencije o človekovih pravicah Sveta 

ki zapoveduje enakost vseh pred zakonom, Ministr- 

stvo za notranje zadeve teh podatkov ne sme zbirati, niti te 
okoliščine ne smejo vplivati na odločitev. 

II. Ker Ministrstvo za notranje zadeve v nobenem primeru 
sprejema tujca v državljanstvo Republike Slovenije, razen v 
primerih naturalizacije mladoletnih otrok po 14. členu zakona 
ne more odločati o naturalizaciji, če le-ta ni v skladu z naci- 
onalnim interesom (merila za ugotavljanje nacionalnega inte- 
resa glede pogojev 10. člena zakona so opredeljena v Uredbi 
Vlade Republike Slovenije za ugotavljanje izpolnjevanja dolo- 
čenih pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije 
z naturalizacijo - Uradni list RS, št. 4/93), podajamo številčne 
podatke o pridobitvah državljanstva od 25. 6. 1991 do 19. 12. 
1995 in sicer: 

- po 10. členu Zakona o državljanstvu je pridobilo slovensko 
državljanstvo 873 oseb 
- po prvem odstavku 12. člena Zakona o državljanstvu je 
pridobilo slovensko državljanstvo 1 006 oseb 
- po drugem odstavku 12. člena Zakona o državljanstvu je 
pridobilo slovensko državljanstvo 1 -279 oseb 
- po 13. členu Zakona o državljanstvu so pridobile slovensko 
državljanstvo 804 osebe 

Od 25. 6. 1991 do 19. 12. 1995 je po 13. členu zakona zaradi 
obstoja nacionalnega interesa iz razlogov na posameznih 
področjih pridobilo državljanstvo naslednje število oseb: 

leta 1991 - 2 na področju športa 
1 na področju kulture 
4 iz nacionalnih razlogov 
(kot osebe slovenskega porekla) 

leta 1992 - 3 na informativnem področju 
6 na znanstvenem področju 
1 na raziskovalnem področju 
3 na obrambnem področju 
1 na gospodarskem področju 
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2 na športnem področju 
29 iz nacionalnih razlogov 

leta 1993 - 159 iz nacionalnih razlogov 

leta 1994 - 3 na znanstvenem področju 
1 na gospodarskem področju 
1 na kulturnem področju 
213 iz nacionalnih razlogov 

leta 1995 - 6 na znanstvenem področju 
13 na gospodarskem področju 
15 na kulturnem področju 
1 na obrambnem področju 
8 na področju športa 
332 iz nacionalnih razlogov 

Ker pa poslance verjetno zanima podatek, ki zadeva ugotovi- 
tvene odločbe o državljanskem statusu denacionalizacijskih 
upravičencev, pa Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da v 
teh postopkih ne gre za podeljevanje državljanskega statusa 
na podlagi naturalizacijskih določb zakona, temveč za ugoto- 
vitev. ali je bila določena oseba na določen dan državljan ali 

ne. V teh postopkih, kolikor so izdane »pozitivne« odločbe, 
gre za potrditev državljanskega statusa, ugotovljenega na 
podlagi predpisov o državljanstvu, ki so bili uporabljeni pri 
njegovi presoji. 

V zvezi s tem Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da je bilo 
zaradi denacionalizacije vloženih: 

- 3.322 zahtev za izdajo ugotovitvene odločbe 

- v 2.695 primerih so bile izdane ugotovitvene odločbe, s 
katerimi je bilo ugotovljeno, da so bile osebe na določen dan 
državljani 

- v 516 primerih so bile izdane ugotovitvene odločbe, s 
katerimi je bilo ugotovljeno, da določene osebe na določen 
dan niso bile državljani 

- v 111 zadevah ugotovitvena odločba še ni bila izdana 

V 483 primerih »negativnih« ugotovitvenih odločb so stranke 
vložile pritožbo, od teh je bilo doslej rešenih 188 (v 128 
primerih pritožbam ni bilo ugodeno, v 51 primerih je drugo- 
stopni organ pritožbi ugodil, 5 pritožb je bilo zavrženih, v 4 
primerih pa je bil postopek ustavljen); 295 pritožb še ni 
rešenih. 

BELEŽKE 
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IZ DELA DELOVNIH TELES DZ 

PODOČILO ODDODA DZ ZA NADZOR 

PRORAČUNA IN DRUGIH JAVNIH 

FINANC K ODRAVNAVI FINANČNEGA 

POLOŽAJA RTV SLOVENIJA 

Poročilo k Obravnavi finančnega položaja RTV Slovenija je 
Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ obravnaval na 25. seji, 18. 12. 1995. 

Člani odbora so kot gradivo za razpravo prejeli: 

- informacijo Nadzornega odbora RTV Slovenija o poslova- 
nju RTV Slovenija z dne 5. 10. 1995 

- poročilo Revizijske družbe RFR - ERNST & YOUNG o 
reviziji poslovanja javnega zavoda RADIOTELEVIZIJA SLOVE- 
NIJA, Ljubljana 

Predsednica odbora je uvodoma povedala, da odbor obrav- 
nava finančni položaj RTV Slovenija na pobudo poslanke LDS 
Jadranke Šturm Kocjan, ki je Državnemu zboru že januarja 
1995 predlagala, da obravnava finančno poročilo RTV Slove- 
nija za leto 1994. Po predlogu poslanke naj bi predsednik 
Državnega zbora ali predsednica Odbora za nadzor prora- 
čuna in drugih javnih financ zahtevala poročilo o poslovanju 
javnega zavoda. To je bilo tudi' storjeno in Nadzorni odbor 
^TV Slovenija je odboru posredoval poročilo o finančnem 
Poslovanju v letu 1994 in prvem polletju 1995. Odbor obrav- 
nava finančni položaj RTV Slovenija na podlagi 15. člena 
Odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega 
*bora Republike Slovenije, ki med drugim določa, da odbor 
Proučuje in nadzoruje izvajanje finančnih načrtov in zaključ- 
ah računov javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je 
^publika Slovenija. 

^ razpravi naj bi odbor predvsem ugotovil, kakšno je bilo 
Poslovanje v letu 1994, v prvi polovici leta 1995, kakšen je 
Pričakovan poslovni rezultat do konca leta 1995 in kaj je bilo 
^9otovoljeno ob reviziji poslovanja za leto 1994. Ugotovil naj 
bi razloge za letošnjo izgubo zavoda in po možnosti predlagal 
Ukrepe za njegovo izboljšanje. 

^r®dstavnica finančne službe RTV Slovenija je člane odbora 
^nanila s trenutnim finančnim stanjem zavoda. Povedala je, 

ima RTV po 11 mesecih letošnjega leta 760 milijonov 
P['manjkljaja, do konca leta pa naj bi jih imel približno 800 
7'Hjonov. V letu 1994 je zavod še izkazoval dobiček, ki pa je 
?" že med letom porabljen za investicijske nabave. Zato na 
°ncu leta ni bilo možno razporediti dobička na 13. plačo, ki 

P® so jo že pred tem izplačali. Zato je bila 13. plača knjižena v ,u 1995 in bremeni dohodek tega leta. Dobiček leta 1994 so 
a'Poredili na razvojni in rezervni sklad. 

Predsednica Nadzornega odbora RTV Slovenija je povedala, 
da nadzorni odbor stalno spremlja poslovanje javnega zavoda 
in po svojih močeh skuša pomagati za izboljšanje stanja. 
Vendar je pri tem (podobno kot svet zavoda) vezan na ukrepe 
vodstva zavoda, ki jih lahko ocenjuje in spremlja njihovo 
izvajanje, ne more pa sam voditi poslovne politike zavoda. Po 
mnenju nadzornega odbora 13. plača ni glavni razlog za 
nastanek izgube v letu 1995. Pomembni razlogi so še nereali- 
zirani prihodki v pričakovani višini (zlasti iz naročnin, sofinan- 
ciranja in lastne dejavnosti) ter neobvladovanje materialnih 
stroškov v zavodu. Na strani odhodkov v letu 1995 rastejo 
hitreje od rasti inflacije poleg materialnih stroškov tudi plače, 
ki pa se gibljejo v okviru zakonskih določil in določil kolektiv- 
nih pogodb. 

V razpravi so prisotni opozorili na vrsto problemov v zvezi s 
financiranjem dejavnosti nacionalne radio-televizijske hiše. 
Eden od problemov je v tem, da zakon o RTV ni dovolj jasen v 
delu, ki govori o proračunskem sofinanciranju programov. V 
14. členu zakona je namreč predvideno, da se iz državnega 
proračuna financira del narodnostnih programov; del progra- 
mov za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za 
izseljence in zdomce ter za tujo javnost; del stroškov za 
izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje omrežja za oddajanje in 
razširjanje programov RTV Slovenija in lokalnih nekomercial- 
nih programov; posamezne projekte kulturnega, znanstve- 
nega in splošno izobraževalnega pomena, ki jih predlagajo 
posamezne ministrstva. Pri tem ni nikjer opredeljeno, kolik- 
šen del teh programov financira država. V zadnjih letih je tako 
država prispevala bolj simboličen delež'za financiranje teh 
programov. Predstavnik Vlade je ob tem povedal, da sedaj 
pripravljajo posebno uredbo, v kateri bo bolj natančno opre- 
deljen sistem financiranja s strani državnega proračuna in na 
podlagi te uredbe se bosta RTV in Vlada vsako leto tekoče 
dogovarjala o višini sredstev, ki jih bo RTV prejela za izvajanje 
navedenih programov. Nekateri člani odbora so menili, da bi 
morala Vlada v samem zakonu bolj natančno opredeliti, kak- 
šen delež bo za financiranje nacionalnih programov prispe- 
vala država, medtem ko je bila večina mnenja, da teh odnosov 
ni mogoče togo zakonsko opredeliti ampak se je potrebno o 
tem dogovarjati vsako leto ob sprejemanju proračuna. 

Glede sofinanciranja programa za narodnostne manjšine so 
nekateri člani odbora menili, da bi se moral financirati iz 
naročnine, saj je ta po njihovem mnenju nekakšna parafi- 
skalna dajatev. Večina je temu nasprotovala, saj manjšinski 
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program ne morejo gledati vsi in ga zato tudi ni potrebno 
vsem plačevati. 

Drug zunanji razlog za nastanek izgube v javnem zavodu RTV 
Slovenija je zadrževanje naročnine za rastjo inflacije v letu 
1995. Naročnina je med prihodki največji vir sredstev in zaradi 
tega, ker pri zadnjih dveh podražitvah RTV naročnine ni bilo 
povečanje skladno z rastjo inflacije, se je povečala tudi 
izguba. Ob tem pa so prisbtni tudi ugotavljali, da je problem 
tudi v tem, da očitno RTV nima registriranih vseh naročnikov 
(vodstvo RTV ocenjuje, da jih je približno 20 odstotkov več), 
nimajo pa tudi ustreznih mehanizmov, da bi jih odkrivali in 
zahtevali plačilo naročnine, saj RTV sama pobira naročnino in 
nima pristojnosti davčne službe. 

Poleg zunanjih razlogov za slabo finančno stanje zavoda pa 
so prisotni opozorili tudi na veliko notranjih slabosti RTV 
Slovenija, ki vplivajo na finančne rezultate. Na strani prihod- 
kov je po mnenja nekaterih prisotnih možno povečati pred- 
vsem lastne komercialne prihodke, pa tudi bolj dosledno 
izterjevati neplačane terjatve. Ob tem pa je bilo dano tudi 
opozorilo, da nacionalna radio-televizijska hiša ne sme iti 
preveč v komercializacijo. Po nekaterih podatkih je 40 odstot- 
kov komercialnih prihodkov v skupnem dohodku zgornja 
meja, ki jo lahko doseže nacionalna RTV hiša, da še lahko 
ohrani to ime in slovenska se je že zelo približala tej meji. 

Po drugi strani pa bi bilo možno z ustreznimi notranjimi 
ukrepi zmanjšati odhodke, zlasti materialne stroške, ki so se v 
zadnjem času povečali precej nad stopnjo rasti inflacije in 
ostalih agregatov. Pri tem že v zavodu samem ugotavljajo 
(nadzorni odbor), da materialni stroški niso obvladljivi. To je 
verjetno posledica reorganizacije zavoda, ki se je na zunaj 
sicer centraliziral, znotraj njega pa posamezne delovne enote 
in službe še vedno delujejo precej avtonomno. Vodstvo RTV 
glede zmanjševanja odhodkov v celoti tudi ne uresničuje 
sklepov sveta glede racionalizacije poslovanja. Uresničevanja 
ukrepov racionalizacije pa se po mnenju nekaterih vodstvenih 
delavcev RTV niti ne da spremljati. 

Plače so sicer določene z zakonom in kolektivnimi pogod- 
bami, vendar je vidno, da tudi te rastejo precej nad rastjo 
inflacije. Tudi zmanjševanje števila zaposlenih še ni dalo 
finančnih učinkov. Poseben problem pa so še drugi prejemki 
zaposlenih in zunanjih sodelavcev (avtorske, izvajalske in 
mehanske pravice), ki so se izredno povečali. 

Člani odbora so bili seznanjeni tudi z ugotovitvami revizij- 
skega nadzora, ki ga je opravila revizijska hiša RFR - ERNST 
& YOUNG. Revizorji so ugotovili nekaj sistemskih napak v 

BELEŽKE 

poslovanju zavoda (odvajanje sredstev in računovodsko ev 
dentiranje razvojnega sklada, ugotavljanje realizacije n 
osnovi plačane namesto fakturirane realizacije, nerevalorizi 
ranje danih predujmov za osnovna sredstva, nepravilno delo 
vanje Hranilno kreditne službe, neizkazovanje zalog gotovi 
proizvodov na koncu leta), odkrili pa so tudi nekaj drugi 
napak. Predstavniki zavoda so povedali, da so nekate' 
napake že odpravljene, druge pa bodo odpravili ob zaklju' 
nem računu za leto 1995. 

Nekateri člani odbora so menili, da bi zavod del izgube lahK 
pokril tudi iz sredstev, ki so jih leta 1992 rezervirali za popri 
vilo oddajnikov poškodovanih v vojni za Slovenijo. Tak pre< 
log je dala tudi revizijska hiša. Poleg tega bi deli zgub lah« 
pokrili z dokapitalizacijo finančnih naložb, ki jih ima zavd 
Pri tem so člani odbora posebej opozorili na lastniški delež, 
ga ima RTV Slovenija v Probanki Maribor (za 30 do 35 milij< 
nov SIT delnic). Menili so, da neprofitni javni zavod ne mol 
nalagati svojih sredstev v delnice. Nekaj prisotnih pa 
nasprotno menilo, da je to stvar poslovne politike zavoda, Ki 
okviru svojega poslovanja lahko tudi nalaga sredstva, ki ( 
morajo biti seveda čimbolj varno in dobičkanosno naloženi 

Po razpravi je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna 
drugih javnih financ sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 

1. Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in d rud 
javnih financ se je seznanil s poročilom o finančnem poslov1 

nju Radiotelevizije Slovenija za leto 1994 in ugotavlja, da j« 
tem letu zavod uspešno posloval. Odbor se je seznanil tudi 
poročilom revizijske hiše o pregledu zaključnega računa' 
leto 1994. Seznanil se je tudi s poročilom o poslovanju v le' 
1995 in ugotavlja, da bo v tem letu RTV Slovenija posloval' 
izgubo. 

2. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da teko# 
obravnava predlagano povečanje RTV naročnin in odločitv« 
tem uskladi z obsegom javne funkcije RTV. 

3. Odbor naproša Nadzorni odbor RTV, da obravnava stru1 

turo finančnih naložb javnega zavoda RTV Slovenija in d> 
vlaganjih in svojih ugotovitvah v zvezi s tem poroča od bo"" 

4. Odbor naproša Nadzorni odbor RTV in člane Sveta RTV,' 
jih je imenoval Državni zbor, da ob oddaji zaključnega raćuj 
za leto 1995 poročajo odboru in Državnemu zboru Repubji' 
Slovenije o izvedbi sanacijskih ukrepov in o ugotovitvah gl«® 
odgovornosti vodstva zavoda za poslovni neuspeh. 

« 
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POSLANSKE POBUDE 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo FRANCA 
LIPOGLAVŠKA IN JOŽETA JAGODNIKA za razre- 
šitev šefa uprave za zračno plovbo 

Poslanca Državnega zbora g. Lipoglavšek in g. Jagodnik sta 
dne 25. 9. 1995 prek Državnega zbora RS Vladi RS poslala 
»Pobudo za razrešitev šefa Uprave RS za zračno plovbo g. 
Bokala« v zvezi z intervjujem g. Bokala, objavljenim v Dnev- 
niku dne 16. 9. 1995, ker naj bi bila njegova javna reakcija na 
letalsko nesrečo pri Obrovu daleč pod potrebno ravnijo viso- 
kega državnega uradnika. 

Iz pobude ni razvidno, na podlagi katerih podatkov pobudniki 
razrešitve sklepajo, da dosedanje delo in odločitve g. Bokala 
niso bistveno prispevale k večji varnosti. Dejstvo je, da sta bila 
v obravnavanem časopisnem članku našteta zgolj dva izmed 
Številnih ukrepov, ki jih je g. Bokal, kot je razbrati iz poročil 
Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo podanih Mini- 
strstvu za promet in zveze v zvezi z obravnavano problema- 
tiko, opravil v razdobju od nastopa svoje funkcije. Med dru- 
9im je osebno organiziral ali sodeloval tudi pri drugih zade- 
vah, ki se nanašajo na preprečevanje letalskih nesreč in 
'ncidentov na strokovnem, pravno-normativnem, šolskem in 
&Portnem področju, predvsem v tistem delu, ki se nanaša na 
Splošno kategorijo letal, tako v okviru dejavnosti letalskih 
klubov in združenja, kot na Upravi RS za zračno plovbo. 

^ed ugotovljenimi vzroki za letalske nesreče od osamosvoji- 
tv® Republike Slovenije do tega dne tudi niso bili: 

* delo kontrolorjev letenja in organizacija sistema kontrole 
^tenja in vodenja letal, 
* plovnost letal, 
* usposobljenost letalskih prevoznikov za opravljanje jav- 
J®9a zračnega prevoza, 
? strokovna usposobljenost pilotov in drugega strokovnega 
®talskega osebja, 
* informacije, ki jih v Zborniku letalskih informacij objavlja 

Prava Republike Slovenije za zračno plovbo, 
i standardi in priporočena praksa ter različni pravilniki, 

°ani na podlagi Zakona o zračni plovbi. 

o *v®zi z navedenim je ugotovil, da je bil direktor Uprave 
®Publike Slovenije za zračno plovbo g. Ludvik Bokal stro- 
go ustrezno angažiran. 

. Glede drugih razlogov, navedenih v obravnavani pobudi, zla- 
sti v zvezi s kršitvijo etičnih norm in okrnitvijo ugleda Ministr- 
stva za promet in zveze, je g. Bokal Ministrstvu za promet in 
zveze pojasnil, da so bili njegovi odgovori na »na novinarski« 
način zastavljena vprašanja dobronamerni, saj je želel le opo- 
zoriti na previdnost in zavestnost pri letenju tudi v delu zrač- 
nega prostora, v katerem Uprava Republike Slovenije za 
zračno plovbo ne nadzoruje in vodi zračnega prometa. Ob 
tem je tudi ugotoviti, da Ministrstvo za promet in zveze pred- 
metnega članka pi avtoriziralo. 

V zvezi z očitkom zlorabe položaja vodje Uprave Republike 
Slovenije za zračno plovbo je dejstvo, da veljavni Zakon o 
zračni plovbi (Ur. I. SFRJ, št. 45/86 v zvezi s 4. členom Ustav- 
nega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostoj- 
nosti in neodvisnosti Republike Slovenije) v 227. členu navaja, 
da je komisija za preiskovanje letalske nesreče pri svojem 
delu samostojna. Isti zakon v 228. členu daje pooblastilo za 
njeno imenovanje v vsakem konkretnem primeru ministru za 
promet in zveze. Iz pridobljene dokumentacije je razvidno, da 
je minister s pooblastilom dne 24. 6. 1993 za dejansko vso 
dejavnost v zvezi ukrepanjem v primerih letalskih nesreč oz. 
letalskih nezgod pooblastil direktorja Uprave Republike Slo- 
venije za zračno plovbo g. Ludvika Bokala. Pooblastilo 
obsega tudi pristojnosti iz 238. člena navedenega zakona, ki 
opredeljuje obveščanje Javnosti o poteku preiskave vzrokov 
In po končanem delu dati po sredstvih javnega obveščanja 
uradno sporočilo o Izidih preiskave nesreče. Po objavi 
intervjuja se je Ministrstvo za promet in zveze odločilo za 
obveščanje javnosti o poteku preiskave vzrokov letalske 
nesreče in objavo sporočila o izidih preiskave nesreče po 
sredstvih javnega obveščanja pooblastiti g. Jožefa Slano, 
državnega podsekretarja v Ministrstvu za promet in zveze. 

Večina do sedaj obravnavanih letalskih nesreč se je zgodila v 
zračnem prostoru, v katerem zračnega prometa ne vodijo in 
nadzorujejo pristojne kontrole letenja (v t. i. sloju prostega 
letenja), izredno težko ga nadzorujejo tudi pristojne inšpekcij- 
ske službe. Za ta del zračnega prostora so tudi točno predpi- 
sana pravila (mednarodna in slovenska), po katerih se piloti 
morajo ravnati, pri čemer je poudaril, da piloti letijo s polno 
osebno odgovornostjo. 

Iz že omenjenih poročil Uprave RS za zračno plovbo je raz- 
vidno, da je g. Bokal v svojih izjavah za časopis imel v mislih 
dogajanja prav v tem delu zračnega prostora in da je želel 
javnost (tudi specifično letalsko) opozoriti na probleme, ki so 
vezani na letenje v sloju prostega letenja. 
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G. Bokal je v odgovoru na nesporno izjemno provokativno 
novinarsko vprašanje podal svoje poglede in stališča o zadevi. 
Kot je iz pojasnila g. Bokala razvidno, se je direktor Uprave 
Republike Slovenije za zračno plovbo že opravičil za navedbo 
o stranskih interesih glede priprave in sprejema novega 
Zakona o zračnem prometu. 

Ob upoštevanju dejstva, da g. Bokalu ni mogoče očitati stro- 
kovne oporečnosti, ter da se je glede na navedeno v predhod- 
nem odstavku opravičil, menimo, da ni zadostnih razlogov za 
zamenjavo direktorja Uprave RS za zračno plovbo g. Ludvika 
Bokala. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o ponudbi FRANCA 
LIPOGLAVŠKA glede upravljanja zdravilišča 
Rimske Toplice 

Poslanec Franc Lipoglavšek je na podlagi odgovora Vlade RS 
glede usposobitve Zdravilišča Rimske Toplice dal poslansko 
pobudo, da se upravljanje Zdravilišča Rimske Toplice prenese 
na Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. Meni, da bi bilo 

BELEŽKE 

tako zdravilišče prej revltalizirano in zagotovljeno njegov« 
normalno delovanje. 

Vlada Republike Slovenije o pobudi daje naslednje mnenje: 

Problema usposobitve Zdravilišča Rimske Toplice ni mogoči 
rešiti samo s prenosom upravljanja z enega na drug državo 
organ. Dejstvo je, da je revitalizacija zdravilišča odvisna o' 
sorazmerno velikih investicijskih vložkov in da brez njih zdra- 
vilišče ne more uspešno poslovati. Obseg vložkov in pogoji 
za revitalizacijo pa je Vlada Republike Slovenije že nekajkra 
pojasnjevala v odgovorih na poslanska vprašanja. To je tud 
glavni razlog, da je interes gospodarskih družb za revitaliza- 
cijo zdravilišča majhen. 

Pri dosedanjih prizadevanjih za usposobitev zdravilišča st 
poleg Ministrstva za obrambo sodelovala tudi Ministrstvo z> 
okolje in prostor, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za gospe 
darske dejavnosti in Ministrstvo za ekonomske odnose i 
razvoj vsako v okviru svojih pristojnosti. Dejstvo je, da so bi 
zagotovljeni realni pogoji za ponovno oživitev zdravilišča 
dogovorom med Krko - Tovarna zdravil, Krko - Zdravilišči 
Petrolom - Trgovina in Republiko Slovenijo, Ministrstvom l 
obrambo. Na tej podlagi je Vlada Republike Slovenije 1 
sprejela pogodbo o ustanovitvi nove družbe, vendar je Petr< 
- Trgovina pozneje odstopil od pogodbe. Zato si ministrstv 
prizadevajo pridobiti nove interesente, ki bi sodelovali P 
revitalizaciji zdravilišča. 
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POSLANSKA VPRAŠANJA 

O gradnji slovenskih avtocest 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 16. 11. 1995 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, ki je večinski delni- 
čar Družbe za avtoceste Republike Slovenije, zakaj DARS 
daje delo na gradnji slovenskih avtocest Italijanom zato, ker 
(o najcenejši, čeprav so najslabši? 

Po mojih informacijah se Italijani ne držijo rokov, najemalo 
Podizvajalce za nižje cene, kot če bi sami delali, In s tem 
naše ceste še bolj osiromašijo. Iz Italije vozijo na nekatera 
9radbišča vsak dan svoje delavce, od česar slovenska 
država nima niti davkov niti nobene druge koristi. Tako kot 
Pri rokih so izkušnje slabe tudi pri njihovi tako opevani 
tehnologiji. V Slovenijo prihajajo kot v Afriko. 

jtato sprašujem vlado, zakaj ne daje dela slovenskim grad- 
benim podjetjem, ki so cenovno v srednjem razredu, kvali- 
■etno pa boljša od Italijanov? 

^ada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: 

Ad i: 

*a gradnjo odseka avtoceste Arja vas-Vransko v dolžini 

dobrih 20 km, ki jo v višini 50% gradbenih stroškov kreditira 
tudi Evropska investicijska banka, je bil spomladi leta 1994 
izvršen v skladu s pogoji banke mednarodni razpis za pridobi- 
tev sposobnosti za gradnjo. Sposobnost za gradnjo celotne 
avtoceste je bila dodeljena 4 domačim ponudnikom in 11 
tujim ponudnikom. 

Razpis del pri gradnji AC Arja vas-Vransko je bil razdeljen na 
5 samostojnih razpisov, in sicer za naslednja dela: 

- traso avtoceste, 
- premostitvene objekte dolžine od 5 do 30 m, 
- premostitvene objekte dolžine nad 30 m, 
- križanje AC z železnico in 
- regulacije vodotokov pri križanjih z AC. 

Kvalificiranim ponudnikom je bil dne 22. 6.1994 poslan poziv, 
da v roku 2 mesecev predložijo ponudbe. Osnovni kriterij za 
izbor najugodnejšega ponudnika, katerega je pogojeval tudi 
kreditodajalec, je bila ob izpolnitvi zahtev, podanih v razpisni 
dokumentaciji, najnižja skupna ocenjena ponudba. Veljavne 
ponudbe je predložilo 11 ponudnikov, od tega 2 domača. V 
ponudbeni dokumentaciji so vsi ponudniki dali pismeno 
izjavo o seznanitvi in upoštevanju slovenskih tehničnih in 
drugih predpisov ter zakonov. Prikaz variant ponujenih cen 
najnižjih 6 ponudnikov, ki so izpolnjevali vse bistvene pogoje, 
podane v razpisni dokumentaciji, je prikazan v naslednji ta- 
beli. 

Variante TRASA 
AC 

OBJEKTI 
5-30m 

OBJEKTI 
30m 

KRIŽANJE 
ŽELEZNICE 

REGULACIJE 
VODOTOKOV 

SKUPAJ 
SIT 

SKUPAJ 
USD 

Delež domačih 
izvajalcev 

•varianta: Vrednost 4.640.927.728 548.130.491 1.269.354.000 230.961.031 96.934.000 6 806307 248 
Ponudnik CALLISTO CALLISTO ITALSTRADE SCT PIONIR VEČ 

_ PONTELLO PONTELLO IZVAJALCEV 

52.356.210 
VEČ 

IZVAJALCEV 

5% 

Varianta: Vrednost 4.640.927.728 869.784.574 1.289.354.000 230.981.031 96.934.000 8.927.961 333 53 292 010 
Ponudnik CALLISTO ITALSTRADE, ITALSTRADE SCT PIONIR VEČ VEČ 
 PONTELLO SCT, PIONIR IZVAJALCEV IZVAJALCEV 

varianta: Vrednost 5.100.296.869 869.784.574 1.289.354.000 230.961.031 98.934.000 7.387.330 273 56 825 817 
Ponudnik ILBAU ITALSTRADE, ITALSTRADE SCT PIONIR VEČ VEČ 

  SCT, PIONIR IZVAJALCEV IZVAJALCEV 
varianta: Vrednost 

Ponudnik 
5.647.935.080 

TODINI 
551.742.768 

TODINI 
1.010.488.587 

TODINI 
348.752.687 

TODINI 
171.691.823 7.730.610.945 

TODINI TODINI 
59.468.238 

TODINI 
varianta: Vrednost 

Ponudnik 
6.421.275.933 

SCT 
754.416.000 

SCT 

1.888.144.000 
SCT 

230.981.031 
SCT 

116.475.669 
SCT 

116.475.669 7.827.881.738 
SCT SCT 

60.214.475 
SCT 

9% 

9% 

0% 

100% 
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Iz gornje tabele je razvidno, da je bila ponudba domačega 
ponudnika SCT za več kot 1 milijardo tolarjev viSja od 
ponudbe pod 1. varianto, po kateri 2 italijanski podjetji dobita 
95% razpisanih del, 2 slovenski podjetji pa 5% razpisanih del. 
Ob tem je potrebno poudariti, da so vsi zgoraj navedeni 
ponudniki izpolnjevali vse pogoje razpisa tako glede referenc, 
finančne kredibilnosti kot tudi glede kvalitete in roka. 

Ad 2: 

Zaradi težav pri pridobitvi manjkajočih 2-3% zemljišč, 
potrebnih za gradnjo avtoceste Arja vas-Vransko zaradi 
denacionalizacijskih, zapuščinskih in drugih postopkov in s 
tem povezane izdaje enotnih dovoljenj za gradnjo, je bil zadnji 
del gradbišča predan italijanskima podjetjema šele konec 
oktobra 1995. Izvajalca sta bila v delo uvajana postopoma od 
aprila do oktobra 1995. Gradbišče in dovoljenje za gradnjo 
jima je bilo predano po delih v naslednjem redosledu: 

- aprila 1995 13% dolžine, 
- julija 1995 42% dolžine, 
- avgusta 1995 10% dolžine, 
- septembra 1995 23% dolžine in 
- oktobra 1995 12% dolžine. 

Rok za dokončanje del je po pogodbi 24 mesecev oziroma 2 
leti po uvedbi v delo. V letu 1995 so se izvajala pripravljalna 
dela, prestavitve komunalnih in drugih vodov in naprav, 
zemeljska dela in gradnja premostitvenih objektov. Do konca 
meseca novembra 1995 je znašala finančna realizacija, ki je 
bila 100% pokrita z izvršenimi deli, približno 13% pogodbene 
vrednosti. Na podlagi zgoraj navedenega ni razlogov za trdi- 
tev, da se italijanska izvajalca del ne držita rokov. Dela pote- 
kajo v skladu s predloženim terminskim planom napredovanja 
del. 

Italijanska izvajalca del nista pri gradnji avtoceste angažirala 
nobenega slovenskega ali drugega podizvajalca, ki ni bil 
nominiran od njiju že v fazi razpisa za oddajo del, saj razpisni 
pogoji tega ne dopuščajo. Razpisni pogoji dopuščajo le anga- 
žiranje kooperantov, ki pa lahko izvajajo le posamične faze 
del pri gradnji (dobava materialov, najem delavcev itd.) in pod 
vodstvom in polno odgovornostjo italijanskih izvajalcev. Vse 
pogodbene obveznosti glede posamičnih faz dela, ki jih izva- 
jajo nekateri slovenski kooperanti, nosita v celoti italijanska 
izvajalca del. 

Gradbišče avtoceste Arja vas-Vransko je od italijanske meje 
oddaljeno preko 130 km. Glede na to ni realnih možnosti, da 
bi se italijanski delavci vsak dan vozili na delo na gradbišče iz 
Italije in nazaj, saj bi bili dnevno na poti ob sedanjem prometu 
najmanj 4 ure. Italijanska izvajalca del sta pri gradnji angaži- 
rala tako domačo kot tujo delovno silo, vsa dela so v skladu s 
slovenskimi predpisi prijavljena pristojnim inštitucijam, ki so 
po zakonu zadolžene tudi za kontrolo delovnih dovoljenj za 
tujce. DARS d.d. zaenkrat ni prejel nobene informacije, da 
italijanska izvajalca del glede tega ne spoštujeta slovenskih 
predpisov. 

Italijanska izvajalca del sta v skladu s slovenskimi predpisi v 
Republiki Sloveniji odprla svoji podružnici, ki poslujeta po 
slovenskih zakonih. Od plačil, ki se nakazujejo izvajalcema za 
opravljeno delo v slovenski valuti na žiro računa v Republiki 
Sloveniji, izvajalca plačujeta tudi vse predpisane davke in 
pristojbine. 

Ad 3.: 

Italijanski oziroma tuji izvajalci del izvajajo dela na avtocest- 
nem programu v Republiki Sloveniji le na odseku Arja vas- 
- Vransko in pri gradnji enega viadukta na odseku Selo- 
- Šempeter. Vrednost del, ki jih izvajajo, je manjša od 20% 
vseh dosedaj oddanih del na avtocestnem programu. Velika 
večina dosedaj oddanih del na avtocestnem programu (preko 
80%) je bila dosedaj oddana domačim podjetjem. 

O talnih označbah na cestah na Dolenjskem 

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, |e 5. 10. 1995 Ministrstvi! 
za promet In zveze postavil vprašanje: 

Sprašujem g. Umek Igorja, ministra za promet in zvez« 
zakaj ministrstvo ne zagotovi sredstva za talne označbe m 
regionalnih In magistralnih cestah v dolenjski regiji, zla<< 
pa v občini Novo mesto? 

Vlada Republike Slovenije mu odgovarja tako: 

Dela za obnovo talnih označb na magistralnih in regionalni 
cestah v Republiki Sloveniji v letu 1995 so bila oddana n 
javnem razpisu, na osnovi katerega so bili izbrani najugod 
nejši ponudniki po posameznih področjih cestnih podjetijt 
občin (skupaj 15 območij). Skupni znesek vseh najugodnejši 
ponudb za obnovo vseh obstoječih označb na magistralnih i 
regionalnih cestah je znašal 550,670.634 sit. Na piansl 
postavki za obnovo horizontalne signalizacije na magistralni 
in regionalnih cestah je bilo za leto 1995 zagotovljeni 
290.000.000 sit. Z zagotovljenimi sredstvi tako ni bilo mogcrf 
obnoviti vseh označb, zato je bilo glede na določeno prio' 
teto obnove določeno zmanjšanje obsega del na vseh podroi 
jih. Za področje Cestnega podjetja Novo mesto je bilo nam« 
njenih 29.000.000 sit, kar pomeni, da so ostale neobnovljen 
vse robne črte, BUS obeležbe in polja za usmerjanje promet' 

O brezposelnosti v občini Ajdovščina 

MARJAN POLJŠAK, poslanec, je 14. 6. 1995 Ministrstvu' 
deio, družino in socialne zadeve postavil vprašanje: 

Znano je, da je na ajdovskem propadla kovinarska dej« 
nost in je veliko brezposelnih s kovinarskim poklicem f 
narašča potreba po delavcih s poklicno izobrazbo v gradi* 
nlitvu in prehrambeni industriji, zato vprašujem zakaj s« 
Ajdovščini v okviru Republiškega zavoda za zaposlovanj 
Območna enota Nova Gorica, Urada za delo Ajdovščina' 
organizira obvezni tečaj za prekvalifikacijo brezposelnih' 
tistih, ki bodo v kratkem brezposelni? 

Z odgovorom posredujte tudi podatke za občino Ajdovščini 
od 1991 do danes po posameznih poklicih: koliko prebiv' 
cev ajdovske občine je postalo brezposelnih, kolikšno! 
bilo povpraševanje za zaposlitev (po posameznih poklici" 
koliko »domačinov« se je zaposlilo in koliko se jih je zap* 
slilo »od drugod«. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mu odgovarj' 

Na navedeno vprašanje je pripravilo Ministrstvo za delo, ^ 
žino in socialne zadeve v sodelovanju z Republiškim zavod'' 
za zaposlovanje - Območna enota Nova Gorica nasledi 
odgovor: 

Na Uradu za delo Republiškega zavoda za zaposlovanj* 
Območna enota Nova Gorica je bilo v prvem polletju 19951 
skupnega števila 852 prijavljenih brezposelnih oseb 82 de1'' 
cev ali 9,6%, ki so izgubili zaposlitev zaradi stečaja oziro" 
kot trajni presežki v kovinarski industriji. 

Starostna struktura teh 82 brezposelnih oseb je neugodna,' 
je le 7 oseb mlajših od 26 let in kar 39 oseb starejših od 401*, 
povprečno delovno dobo nad 20 let, kar 7 oseb pa ima nad' 
let delovne dobe. Med njimi je 19 oseb s čakalno dobo 
zaposlitev nad 2 leti. Večina teh čaka na izpolnitev pogoje" 
predčasno ali starostno upokojitev, saj so za delodaj^ 
nezanimivi in spadajo v kategorijo težje zaposljivih oseb. ^ 
težje zaposijive osebe spada tudi 17 delovnih invalidov0 

roma oseb z zdravstvenimi omejitvami. 
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Ker se v gradbeni dejavnosti zahtevajo posebne psihofizične 
in zdravstvene sposobnosti delavcev, je ob zgoraj navedeni 
strukturi brezposelnih delavcev, ki so usposobljeni za delo na 
področju kovinarskih poklicev in so postali brezposelni zaradi 
stečajev ali kot trajni presežki v kovinarski dejavnosti, uvaja- 
nje »obveznosti« prekvalifikacij umestno le za mlajše brezpo- 
selne osebe. Istočasno že več let ugotavljamo, da je kljub 
velikemu povpraševanju po delavcih s poklici za delo v grad- 
beništvu zanimanje za te poklice zelo majhno. Tudi podatki 
poklicnega usmerjanja mladih v te poklice nam potrjujejo te 
ugotovitve. Zaradi manjšega interesa učencev za poklice v 
gradbeništvu so bile možnosti za redno izobraževanje v teh 
šolah prekinjene. V Ajdovščini je bila zaradi velikega števila 
potreb po delavcih na področju gradbeništva ustanovljena 
Srednja gradbena šola, ki pa je bila ukinjena, ker je izobraže- 
vala v glavnem učence, ki so jih domača gradbena podjetja 
zaradi nezainteresiranosti domačih učencev pridobivala iz 
nekdanjih jugoslovanskih republik. 

Štipendiranje za omenjena področja dejavnosti se nadaljuje z 
razpisovanjem kadrovskih štipendij, za kar pa ni dovolj zani- 
manja. Republiške štipendije dodatno stimulirajo izobraževa- 
nje za deficitarne poklice, vendar ni večjega zanimanja za 
tovrstno izobraževanje. Manjši interes za izobraževanje se 
kaže tudi na nekaterih drugih področjih, kot npr. v kmetijstvu, 
kovinarstvu in lesarstvu. 

Registrirano brezposelnost v občini Ajdovščina prikazuje 
tabela - prikazano je stanje na dan 31. 12. tekočega leta. za 
leto 1995 pa velja podatek za prvo polletje 1995 
Teto vši 1 ii iii iv v vi viT" 
~1991 580 169 26 12 166 151 20 36 

1992 Tu" 234 35 16 219 155 18 37 
1993 936 333 49 19 271 206 24 34 
1994 847 294 49 13 255 184 20 32 

~1995 804 267 54 12 235 181 23 32 

Registrirana brezposelnost je naraščala od leta 1991 do 
konca leta 1993. V letu 1994 se je naraščanje registrirane 
brezposelnosti ustavilo, tako smo do konca leta 1994 imeli 
znižanje registrirane brezposelnosti. 

Povpraševanje po delavcih je razvidno iz registriranih potreb 
po delavcih. Potrebe po poklicih gradbene in kovinarske 
dejavnosti na vseh stopnjah izobrazbe znašajo v letu 1994 99 
delavcev kovinarske in 262 delavcev gradbene stroke, v prvi 
polovici leta 1995 pa znašajo 68 delavcev kovinarske stroke in 
241 delavcev gradbene stroke. Potrebe po delavcih prikazu- 
jemo samo za ti dve leti zato, ker je v letih 1991, 1992 in 1993 
trg delovne sile zaradi zaostrenih razmer v gospodarstvu 
deloval zelo enostransko in povpraševanja po delavcih prak- 
tično ni bilo. Trg delovne sile se je začel normalizirati, torej 
delovati tako v smeri ponudbe kot povpraševanja po delovni 
sili, šele v drugi polovici leta 1993. Zato navajamo podatke le 
*a leto 1994 in prvo polovico leta 1995. 

O problematiki zaposlovanja 

DRAGO ŠIFTAR, poslanec SDSS, |e 27. 9.1995 Vlado Repu- 
blike Slovenije In Ministrstvo za delo, družino In socialne 
Zadeve vprašal: 
po Informacijah, ki |lh Imamo, obstaja presežek nekaterih 
delovnih mest na katerega Zavoda za zaposlovanje nI ukre- 
Pal oziroma ukrepa neprimerno. Poleg tega veliko zaposle- 
nih prejema nižjo plačo od zajamčene ali jo že nekaj časa 
'Ploh niso dobili. Zato postavljam naslednja vprašanja: 

Kolikšno je bilo število nezaposlenih in kolikšno prostih 
plovnih mest ter kakšna je bila njihova poklicna struktura v 
'etošnjlh poletnih mesecih. 

2. Kaj so pristojni vladni organi naredili oziroma kaj name- 
ravalo storiti v primerih, kjer se pojavlja presežek prostih 
delovnih mest hkrati z velikim številom nezaposlenih s pri- 
mernim poklicem za ta delovna mesta? 

3. Koliko nezaposlenih se Je prekvalificiralo In so nato tudi 
našli zaposlitev v prvi polovici leta 1995? 

4. Koliko zaposlenih v RS prejema nižjo plačo od zajam- 
čene oziroma ni prejelo plače več kot en mesec? 

5. Kakšne so možnosti samozaposlovanja in kaj so pristojni 
organi storili, da bi izboljšali ta sistem? 

Tu mislim predvsem na problem kulturnih delavcev. Kakšno 
izobrazbo mora imeti pisatelj, da lahko pridobi status samo- 
stojnega kulturnega delavca. 

Kako se lahko samozaposlijo tisti, opravl|a|o Intelektualne 
storitve (Inštrukcije, prevajanje...)? Ali morajo ustanoviti, 
d.o.o. ali kaj podobnega!? 

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala naslednje odgo- 
vore: 

ad 1) 

Registrirana brezposelnost se je v poletnih mesecih v primer- 
javi s predhodnimi meseci letošnjega leta, predvsem zaradi 
priliva prvih iskalcev zaposlitve, povečala. Ob koncu septem- 
bra je bilo po evidenci Republiškega zavoda za zaposlovanje 
registriranih 123.420 brezposelnih oseb, kar je 2,7% več kot 
avgusta in 1,8% manj kot septembra lani. 

V poletnem obdobju, zlasti julija in avgusta, se je povpraševa- 
nje delodajalcev po delovni sili umirilo, kar kažejo podatki o 
številu prijavljenih potreb po delavcih oziroma pripravnikih za 
prosta delovna mesta, ki jih poleg podatkov o brezposelnosti 
prikazujemo v spodnji tabeli: 

mesec št. registri- indeks št. indeks št. 
rano tekoči prijavljenih tekoči realiziranih 

brezpo- mesec isti potreb po mesec isti potreb 
selnih mesec lani delavcih in mesec lani 

priprav- 
nikih 

junij 116.384 H8 13.978 109^8 7.527 
julij 120.112 95,7 11.244 75,1 5.039 ~ 

avgust 120.219 96,6 11.728 94,2 6.371 
september 123.420 98,2 15.072 118,4 7.256 

Izrazitega spreminjanja strukture povpraševanja po delovni 
sili v letošnjem letu nismo zasledili. Ugotavljamo, da je bila 
dobra tretjina potreb razpisana za delovna mesta I.-II. zahtev- 
nostne stopnje, enak je bil delež potreb za delovna mesta 
III.-IV. zahtevnostne stopnje, delež potreb na V. zahtevnostni 
stopnji je znašal 17%, na VI. stopnji 6% in na VII.-VIII. stopnji 
8%. Delodajalci ob prijavi potreb po delavcih želijo sodelova- 
nje zavoda le v 30%, zato izvira del nerealiziranih potreb 
delodajalcev že od tu. Poleg tega postavljajo delodajalci pri 
razpisih različne dodatne pogoje in znanja, ki jih brezposelni, 
še posebej zaradi strukturne brezposelnosti, v večini primerov 
ne izpolnjujejo. Poseben problem predstavlja neskladje med 
brezposelnimi, kjer prevladujejo starejši od 40 let ali mladi 
brez izkušenj, delodajalci pa pričakujejo delavce z izkušnjami, 
širokim spektrom različnih znanj in mlajše od 35 let. 

ad 2) 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je poostrilo 
nadzor nad izvajanjem Zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti in na podlagi določil navedenega 
zakona v letošnjem letu pripravilo Pravilnik o načinu in vse- 
bini vodenja evidence iskalcev zaposlitve in evidence o brez- 
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poselnih osebah, s katerim se ugotavlja Število brezposelnih 
oseb. Ministrstvo je zaradi prestrukturiranja podjetij tako v 
lanskem kot v letošnjem letu objavilo razpis o sofinanciranju 
programov usposabljanja delavcev za nove ali spremenjene 
delovne programe, na katerega so se lahko prijavili kandidati, 
ki so izpolnjevali v razpisu zahtevane pogoje. V skladu z 
Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel- 
nosti in na njegovi podlagi izdanimi navodili Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve sofinancira podjetjem 
različne oblike ohranjanja produktivnih delovnih mest. Z 
obema ukrepoma ministrstvo preprečuje prehod delavcev v 
odprto brezposelnost in bo s sofinanciranjem teh programov 
nadaljevalo tudi v prihodnjem letu. 

Kljub temu, da se je situacija na trgu delovne sile v Sloveniji 
pričela izboljševati, je primerov, da se pojavlja presežek 
delovnih mest ob sočasnem številu prijavljenih iskalcev zapo- 
slitve s primernimi poklici, še vedno zelo malo. Temeljna 
naloga Republiškega zavoda za zaposlovanje po Zakonu o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je, da 
delodajalcu, ki prijavi potrebo po delavcu, posreduje brezpo- 
selno osebo z ustreznim poklicem, prijavljeno na zavodu, v 
zaposlitev. V tem primeru se zavod s svojimi uradi za delo 
intenzivno vključi v posredovanje iskalcev zaposlitve, kar 
lahko vedno tudi dokumentira. Ce iskalci iz neupravičenih 
razlogov odklonijo ponujeno primerno zaposlitev, RZZ v 
okviru svojih pristojnosti sankcionira tako odklanjanje (od- 
vzem pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, 
črtanje iz evidence iskalcev zaposlitve). Med registriranimi 
brezposelnimi je oktobra 1995 prejemalo denarno nadome- 
stilo in denarno pomoč kot zakonski pravici le 27,6% vseh, 
delež prejemnikov denarnega nadomestila pa se iz meseca v 
mesec zmanjšuje za približno 1%. 

ad 3) 

Programe preusposabljanja oziroma usposabljanja brezpo- 
selnih izvajamo na različne načine v okviru t.i. priprave na 
zaposlitev. V prvih devetih mesecih leta 1995 so bili izvajani 
naslednji programi preko Republiškega zavoda za zaposlo- 
vanje: 

1. Programi za usposabljanje oseb, ki so 
izpolnile osnovnošolsko obveznost 
in usposabljanje na delovnem mestu - vključenih 
(z ali brez delovnega razmerja) 2.843 oseb 
2. šolnine za študij ob delu - vključenih 1.081 oseb 
3. oblike funkcionalnega usposabljanja 
- vključenih 6.828 oseb 
SKUPAJ vključenih 10.752 oseb 

Zaposlitev je dobila večina vključenih v programih pod točko 
1. (razen v primeru neuspešnosti) ter približno 1/3 vključenih 
pod točko 3. 

Da bi povečali možnosti za zaposlitev ljudi, ki se vključujejo v 
funkcionalne oblike usposabljanja, v zadnjem letu vse bolj 
uvajamo oblike usposabljanja (posebej za dolgotrajno brez- 
poselne), kjer se funkcionalno izobraževanje povezuje s prak- 
tičnim usposabljanjem na delovnem mestu. Ob tem poudar- 
jamo, da v zadnjem letu evalviramo vse programe, ki jih bomo 
v skladu z ugotovitvami še dopolnjevali. 

ad 4) 

Izplačevanje plač pod zneskom, ki je določen z zakonom o 
zajamčenih osebnih dohodkih, je nezakonito, saj zakon 
določa, da zajamčeni osebni dohodek pripada vsakemu 
delavcu, ki dela poln delovni čas in izpolnjuje svoje delovne 
obveznosti. Izplačilo pod zajamčeno plačo je torej v skladu z 
zakonom mogoče le ob neizpolnjevanju delovnih obveznosti 
oziroma, če delavec dela manj kot poln delovni čas. 

Ne glede na to določilo zakona o zajamčenih osebnih dohod- 
kih pa je v letošnjem letu od maja dalje najnižje možno 
izplačilo plače za poln delovni čas in doseganje normalnih 
delovnih rezultatov določeno z dogovorom o politiki plač, 
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socialnim sporazumom in zakonom o izvajanju dogovora o 
politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu 
in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najvišji in najnižji 
plači. S temi kati je določeno najnižje izplačilo v višini 
45.000,00 SIT, ki se povečuje tromesečno za naprej za 80% 
rasti cen na drobno v preteklem tromesečju, kot to velja za 
plače nasploh. Na tej podlagi je najnižje izplačilo za zadnje 
tromesečje letošnjega leta 46.223,00 SIT. Zakon za kršitelje 
predvideva denarno kazen za delodajalca in odgovorno 
osebo. 

UracJ Republike Slovenije za statistiko spremlja razporeditev 
zaposlenih po višini plač dvakrat letno - v mesecu marcu in 
septembru. Po podatkih za mesec marec je v Sloveniji preje- 
malo najnižjo plačo od zajamčene 2.395 zaposlenih, to je 
0,4% vseh zaposlenih. Ker so v raziskavi zajeti zaposleni, ki 
delajo več kot 160 ur mesečno, so v ta podatek zajeti tudi 
delavci, ki delajo manj od polnega delovnega časa. 

Glede na določila zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja in kolektivnih pogodb o pravici delavca, da plačo za 
opravljeno delo prejema najmanj enkrat mesečno, je tudi 
neredno izplačevanje plač nezakonito. Podatek o številu 
zaposlenih, ki plač ne prejemajo redno, je po uradni poti i 
anketami ali statističnimi poročili nemogoče dobiti, saj delo- 
dajalci prostovoljno podatkov o kršitvi zakonov prav gotovo 
ne bi posredovali. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve lahko do 
podatkov o tem pride le na podlagi opravljenih inšpekcijskih 
pregledov v podjetjih. V primeru, da ugotovi kršitev teh zakon- 
skih določb, delodajalcu naloži uskalditev izplačila z zako- 
nom ter predlaga postopek zoper kršitelja oziroma odgo- 
vorno osebo. Iz podatkov republiškega inšpektorata izhaja, da 
je bilo v letošnjem letu ugotovljenih 788 kršitev v zvezi s 
problematiko plač in 220 kršitev, ki so se nanašale na neizpla- 
čevanje ali nezagotavljanje zajamčenega osebnega dohodka 
Ob rednih naključnih inšpekcijskih pregledih, ki so glede n« 
relativno majhno število inšpektorjev v primerjavi s številom 
podjetij omejeni, ali pa na podalgi pritožb zaposlenih aH 
sindikatov, je mogoče presojati obseg kršitev. Zal se pogosto 
dogaja, da v strahu pred izgubo zaposltve delavci takih prime- 
rov ne prijavljajo. 

ad 5) 

Program pospeševanja samozaposlovanja je namenjen cilj"' 
skupini brezposelnih, ki želijo svojo nadaljnjo poklicno po 
oblikovati v okviru lastnega samozaposlitvenega projekta.v 

program se lahko vključujejo tako prejemniki denarneg1 

nadomestila, kot tisti, ki te pravice nimajo. V okviru program' 
pospeševanja zaposlitve ponujamo brezposelnim dve osnov" 
obliki pomoči: 
1. Izobraževanje in svetovanje 
2. Finančna pomoč ob začetku poslovanja 

1. IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE 

INFORMATIVNI SEMINARJI, na katerih brezposelni pridobi)? 
informacije o možnostih samozaposlovanja, o postopkih, 1 
so potrebni za realizacijo samozaposlitve, in o dejavnikih, »j 
jih morajo upoštevati pri oblikovanju svojega projekta. 

UVODNE OBLIKE USPOSABLJANJA - tridnevni seminarji, 
katerih brezposelni dobijo podrobnejše informacije s pos' 
meznih področij, ki so pomembna za poslovanje (statusi* 
oblike podjetništva, računovodstvo in davki v malih podjetj' 
ipd.) 

POGLOBLJENE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA predstavljaj 
seminarji in delavnice, ki so namenjene specifičnim ciljni1! 
skupinam (delavnice za pripravo poslovnega načrta, podjet" 
štvo za mlade, videodelavnice...). 

INDIVIDUALNA SVETOVANJA obsegajo svetovanja s po5* 
meznih področij poslovanja in se izvajajo predvsem pri zu" 
njih izvajalcih, pogodbenih partnerjih zavoda. 

 : X 
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Poglobljene oblike usposabljanja lahko koristijo tisti brezpo- 
selni, ki z zavodom sklenejo pogodbo, v kateri se zavežejo, da 
bodo svojo samozaposlitev realizirali najkasneje v roku šestih 
mesecev. 

2 FINANČNA POMOČ OB ZAČETKU POSLOVANJA 

Subvencioniranje samozaposlitve in izplačilo denarnega 
nadomestila za čas brezposelnosti v enkratnem znesku sta 
namenjena brezposelnim, ki se samozaposlijo in so sodelo- 
vali v programu usposabljanja za samozaposlitev ter so pri- 
pravili poslovni načrt, iz katerega je razvidna realnost njihove 
samozaposlitve. 

Program pospeševanja samozaposlovanja se izvaja že 4 leta. 
Kljub spremembam programa skozi posamezna leta, težavam 
pri sofinanciranju programa v letu 1993/1994 in različnim 
pristopom posameznih območnih enot pri izvajanju programa 
lahko zagotovo trdimo, da je program uspešen, saj smo od 
leta 1991, ko smo s programom začeli, pa do konca septem- 
bra 1995 s programom spodbudili nastanek več kot 13.500 
novih podjetij. 

V letu 1995 smo pristopil k evalvaciji programa na osnovi dveh 
preliminarnih raziskav: »Evalvacija programa kapitalizacij«, ki 
jo je izvedel Inštitut za družbene vede leta 1993 in »Prelimi- 
narna razsikava uspešnosti programa samozaposlovanja v 
obdobju 1.1.1991 do 30.6.1993«, ki jo je v sodelovanju z Gea 
Ventures izvedla OE Celje v letu 1994. Program pospeševanja 
samozaposlovanja se je v obeh omenjenih raziskavah pokazal 
kot uspešen, saj je na le povzročil nastanek precejšnjih enot 
malega gospodarstva, ampak je bil tudi delež propadlih v 
opazovanem obdobju v vzorčni regiji izjemno nizek in ne 
presega 10%. Evalvacija programa, ki jo delamo v letu 1995, 
bo dala rezultate za celotno območje Slovenije. 

Prav tako se v letu 1995 lotevamo skupaj s Pospeševalnim 
centrom za malo gospodarstvo postavljanja standardov in 
normativov na področju izobraževanja in svetovanja za 
podjetništvo. Posebno pozornost v zadnjem času posvečamo 
specifičnim ciljnim skupinam, zato izvajamo množico eksperi- 
mentalnih programov. Sem sodijo različni programi šol 
podjetništva za mlade, ki so namenjene predvsem trem cilj- 
nim skupinam: dijakom in študentom zaključnih letnikov ter 
dolgotrajno brezposelnim po opravljenem pripravništvu. 
Pozornost namenjamo tudi podjetnikom po startu, tako tistim 
v prvem letu poslovanja kot tudi tistim, ki poslujejo od enega 
do treh let z namenom preprečevanja »osipa«. Samozaposlo- 
vanje na podeželju odpira vrsto možnosti, zato v okviru ekspe- 
rimentalnih programov izvajamo tudi usposabljanje za samo- 
zaposlitev tistih brezposelnih, ki razpolagajo z manajšo povr- 
šino kmetijskih zemljišč in želijo družinski dohodek povečati z 
dodatnimi dejavnostmi. 

V letošnjem letu ostaja stopnja samozaposlovanja na ravni 
preteklih obdobij, primerjava med posameznimi obdobji pa 
kaže na povečanje obsega vključenih v vseh oblike izobraže- 
vanja, razen v uvodne. 
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Glede tistega dela vprašanja, ki se nanaša na problematiko 
kulturnih delavcev, pa vam posredujemo naslednje pojasnilo: 

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
(Uradni list RS, št. 75/94) je ukinil status samostojnega kultur- 
nega delavca in uvedel status samostojnega ustvarjalca na 
področju kulture. Status samostojnega ustvarjalca na 
področju kulture lahko pridobi vsak, ki izpolnjuje pogoje iz 2. 
člena Uredbe o pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjal- 
cev na področju kulture in o vodenju tega razvida. Ti pogoji 
pa so naslednji: 

• da prosilec opravlja dejavnost ustvarjanja kulturnih vred- 
not iz 5. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture kot edini ali glavni poklic in ni uživalec 
pokojnine; 
• da ima ustrezno izobrazbo oz. usposobljenost za opravlja- 
nje te dejavnosti (opomba: torej se tudi za pisatelja ne zahteva 
določena izobrazba, ampak so pomembne predvsem delovne 
izkušnje oz. prispevki k slovenski kulturi); 
• da pomeni njegovo ustvarjalno delo pomemben prispevek 
k slovenski kulturi (to se ugotavlja na podlagi kriterijev iz 4. 
člena te uredbe za vsako dejavnost posebej); 
• da ima licenco za opravljanje te dejavnosti, kadar je predpi- 
sana; 
• da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano 
opravljanje te dejavnosti; 
• da ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji. 

Ministrstvo se je za spremembe na področju osebnega dela v 
kulturi (torej za status samostojnega kulturnega delavca v 
status samostojnega ustvarjalca na področju kulture) odločilo 
tudi zato, da bi izboljšali njihov položaj: 

• novo vzpostavljeni razvid samostojnih ustvarjalcev na 
področju kulture bo namreč postal eden od ciljev kulturne 
politike 
• zato bo Ministrstvo za kulturo skušalo za samostojne 
ustvarjalce na področju kulture doseči dodatne davčne in 
druge olajšave. 

Vsi tisti, ki opravljajo intelektualne storitve (torej tudi samo- 
stojni kulturni delavci, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Uredbe o 
pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju 
kulture in bodo izbrisani iz razvida), se lahko registrirajo kot 
samostojni podjetniki posamezniki. Ker je bilo Ministrstvo za 
kulturo opozorjeno na težave pri registraciji teh samostojnih 
kulturnih delavcev kot podjetnikov posameznikov za opravlja- 
nje intelektualnih dejavnosti, smo na podlagi službe Vlade RS 
za zakonodajo, da ni nobenih ovir za opravljanje intelektualne 
dejavnosti kot podjetnik posameznik, sklicali sestanek z Mini- 
strstvom za gospodarske dejavnosti in Republiško upravo za 
javne prihodke, kjer so bile razrešene vse nejasnosti. O tem 
bodo izpostave Republiške uprave za javne prihodke, kjer 
poteka registracija podjetnikov posameznikov, tudi obveš- 
čene. 
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DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 26. januar 1996 Letnik IV Št. 1 

Organizacija in konstituiranje 

državnega sveta 

mm 

Mnenja državnega sveta o zadevah 

iz pristojhosti državnega zbora 

Sklepi državnega sveta 

o obravnavanih zadevah Sil 





Državni svet Republike Slovenije je na 62. seji, dne 22.12.1995, ob razpravi o predlogu za preimenovanje Komisije Državnega sveta 
Republike Slovenije za regionalni razvoj v Komisijo Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni 
razvoj sprejel naslednji sklep 

Na podlagi 45. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/92) in 86. člena poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije (Ur 
I. RS, št. 44/93) je Državni svet Republike Slovenije na 62. seji. dne 22. decembra 1995, sprejel 

SKLEP 
o spremembi sklepa o ustanovitvi In nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije 

V I. in V. točki sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije z dne 24. 2.1993 se besedilo, »Komisija 
Državnega sveta Republike Slovenije za regionalni razvoj« spremeni tako, da se glasi: »Komisija Državnega sveta Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj«. 

Druga alinea 1. odstavka 97. člena ustave Republike 

Slovenije - državni svet daje državnemu zboru mnenja 

o vseh zadevah iz njegove pristojnosti 

Mnenje državnega sveta k Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije - 
približevanje Evropi - rast, konkurenčnost in integriranje  

Organizacija in konstituiranje Državnega sveta 

Republike Slovenije 

Državni svet Republike Slovenije je na 61. seji, dne 6.12.1995, 
ob obravnavi Strategije gospodarskega razvoja Slovenije - 
približevanje Evropi - rast, konkurenčnost in integriranje 
sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije - 

približevanje Evropi - rast, konkurenčnost In Integriranje 

Države pripravijo strategijo zato, da si postavijo razvojne cilje 
in nakažejo poti in sredstva za njihovo uresničenje ob upošte- 
vanju obstoječih naravnih in drugih danosti ter pospeševalnih 
faktorjev, ki bodo nastajali v obdobju uresničevanja strategije. 
Zato je v strategiji pomembna objektivna ocena izhodiščnega 
stanja, pri presoji njene kakovosti pa je najbolj pomembno, ali 
ponuja zadovoljive odgovore na vrsto vprašanj, ki bodo nasta- 
jala v toku njenega uresničevanja. Nakazati mora tudi sinergi- 
stično interakcijo med sektorji države, ki jo bodo uresničevali. 
Vse to je potrebno zato, da se dosežejo cilji, ki bi jih brez 
strategije ne dosegli. Končni cilj strategije je hitrejša rast 
blagostanja državljanov in njihovo večje zadovoljstvo z državo 
in njenimi inštitucijami. 

• 
Doseganje teh ciljev bi strategija omogočila, če bi bili v njej 
zapisani tudi odgovori na naslednja vprašanja: 

- ali bo Slovenija po tem, ko bodo uresničeni cilji strategije, 
bolj kot danes sposobna tekmovati s tehnološko bolj razvitimi 
zahodnimi državami in stroškovno cenejšim vzhodom; 

- kaj je izhodišče dolgoročne gospodarske rasti, kateri seg- 
menti in zakaj imajo možnost, da rastejo hitreje, s kakšnimi 
strukturnimi in ekonomskimi posegi v gospodarstvu se bo 
posredno podpiralo selektivno hitrejšo rast; 

- kakšne so realne razvojne ovire zaradi socialnih stroškov, 

kako je te ovire mogoče obvladati in pri tem Slovenijo ohraniti 
kot socialno-tržno državo z realno možnostjo, da se hitro 
približa razvitim in bogatim državam; 

- ali je v strategiji dovolj upoštevano, da so ljudje in tehnolo- 
gije temeljni segmenti rasti in sprememb. Ali torej načrtuje 
strategija zadostno rast vlaganj v izobraževanje, v povečanje 
znanja in inovativnosti; 

- načrtuje strategija v zadostni meri izboljšanje okolja kot 
komparativno razvojno prednost in načrtuje sistemske 
ukrepe, ki bodo pospeševali različne aktivnosti in projekte, 
pogojene z izboljšanjem okolja. 

Državni svet meni, da odgovori na ta vprašanja v strategiji 
niso zapisani tako, da bi bili lahko izhodišče za usklajeno 
razvojno politiko. Dolgoročna rast, ki jo načrtuje strategija, je 
premajhna, da bi se Slovenija lahko kmalu približala razvitim 
in bogatim državam. Načrtovana rast pa je ogrožena zato, ker 
je konsolidirana javna poraba prevelika zaradi prevelikih stro- 
škov za obvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, 
prevelikega deleža plač in fiksnih obveznosti. Velika vlaganja 
v infrastrukturo zmanjšujejo možnost povečanja investiranja v 
rast proizvodnje in produktivnosti, zmanjšanje stroškov in 
izboljšanje okolja. Podjetništvo v Sloveniji uspeva le, če bo 
zavezano inovativnosti, torej hitremu vlaganju v tehnologijo, 
opremo, trge, kadre in v kakovostno znanje, ki je mogoče 
samo iz zadostnih dobičkov. Le nadpovprečno uspešna 
podjetja lahko dosegajo zadostno gospodarsko rast 8-10%, 
ki vodi Slovenijo v družbo razvitih držav. Davčni sistem v 
uporabi ne omogoča učinkovitega in pravičnega pobiranja 
davkov. To in različna nadomestila dodatno obremenjujejo 
plače. Zato so učinkovito in pravično pobiranje davkov s 
strogimi kaznimi za sivo ekonomijo, zadostno zmanjšanje 
osebne in javne porabe z uravnoteženjem socialnih transferov 
in pravic temelj za uresničevanje strategije. Nedopustno je, da 
so gradnja avtocest, obnova železnic, zdravstvo, šolski in 
obrambni tolar razpršili integralni proračun in so brez zadost- 
nega parlamentarnega "nadzora. Le primerno velika podjetja z 
dobro kooperantsko mrežo so sposobna za samostojen pro- 
dor na izvozne trge in enakopravno tekmo na teh trgih. 
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Statistike kažejo, da so majhna podjetja in obrt najbolj hitro 
rastoči del gospodarske sfere. Zato mora strategija omogo- 
čiti, da se oba segmenta gospodarstva razvijata čim hitreje, in 
načrtovati pospeševalne ukrepe, ki bodo spodbujali podjetni- 
štvo s fiskalno politiko, ki bo spodbujala gospodarsko investi- 
ranje dobička. Državni svet opozarja tudi, da je narodno 
gospodarsko varčevanje premajhno, da so še vedno previ- 
soke obrestne mere, da ne deluje trg delovne sile, da je za 
dolgoročen in zdrav razvoj podjetništva siva ekonomija škod- 
ljiva, da plačilna nedisciplina narašča, kar posebej prizadeva 
majhna podjetja in obrtnike in da visoke davčne obremenitve 
zavirajo rast podjetništva in hkrati spodbujajo sivo ekonomijo. 
Na ta in druga vprašanja strategija ne ponuja zadovoljivih 
odgovorov. 

Državni svet še posebej izpostavlja naslednja področja in 
probleme, ki so v strategiji zanemarjeni: 

- strategija daje premajhen poudarek razvoju kmetijstva, ki je 
integrativen element v okviru socialne, demografske in poseli- 
tvene politike; 

- strategija mora načrtovati skladen gospodarski, ekološki, 
regionalni, prebivalstveni, socialni in nacionalno-kulturni 
vidik in predlagati ukrepe za preprečitev nadaljnje rasti regi- 
onalnih razlik; 

- strategija mora na bolj zavezujoč način načrtovati ukrepe 
za naraščanje obsega in kakovosti turističnega gospodarstva; 

- strategija mora trdno zavezati državo in njene inštitucije za 
stabilno in zdravo rast izvoza, kot temeljnega dejavnika za 
uspešno rast gospodarstva. 

V nadaljevanju objavljamo mnenja državnega sveta k predlogom zakonov in drugim aktom, ki so bili ie sprejeti in so objavljeni 
v uradnem listu Republike Slovenije. 

Mnenje državnega sveta k Resoluciji o strategiji Republike Slovenije do tujih 
investicij 

Državni svet Republike Slovenije je na 23. seji, dne 22. 12. 
1993, ob obravnavi Resolucije o strategiji Republike Slovenije 
do tujih investicij sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k Resoluciji o strategiji Republike Slovenije 

do tujih Investicij 

Državni svet ugotavlja potrebo po oblikovanju strategije 
Republike Slovenije do tujih investicij, ki naj jo Državni zbor 
Republike Slovenije tudi čimprej sprejme. 

Ob predloženi resoluciji pa se pojavljajo nekateri pomisleki in 

dileme, ki naj jih predlagatelj resolucije preuči in ustrezno 
upošteva pri pripravi končnega besedila resolucijskega doku- 
menta. 

Obstaja realna nevarnost, da ta strategija ne bo dala rezulta- 
tov, ki jih Slovenija pričakuje in potrebuje, če se deklarativno 
opredeljuje pozitivni odnos do tujih naložb, po drugi strani pa 
se jih proceduralno omejuje. Ko gre za odobravanje konkret- 
nih investicij, bi moral model ustvarjati za večji del tujih 
naložb takšne pogoje, kot veljajo za domače naložbe, v manj- 
šem delu naložbe omejiti, v najmanjšem delu pa jih prepove- 
dati. Z restriktivnim pristopom in diskrecijsko pravico ocenje- 
vanja primernosti in koristnosti tujih naložb namreč do pove- 
zovanja s tujimi partnerji ne bo prišlo, s tem pa bo ogroženo 
zadosti hitro in učinkovito reševanje gospodarskih, struktur- 
nih in razvojnih vprašanj. Ključno vprašanje, katerega razreši- 
tev bi posledično pripomogla k razrešitvi problema tujih 
naložb ostaja; to pa je kako pritegniti tuje partnerje, da bi se 
odločili za direktne naložbe. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o upravi — prva obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 24. seji, dne 19.1.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o upravi - prva obravnava, 
sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o upravi — prva obravnava 

Državni svet predlaga državnemu zboru, da ob prvi obravnavi 
predloga zakona upošteva naslednje pripombe: 

1. Standard dostopnosti ljudi do državne uprave se ne sme 
zmanjšati, ampak se mora ta dostopnost izboljšati. 

2. V zakonu je treba jasno določiti naloge, ki se lahko s strani 
države prenesejo na obe ravni lokalne samouprave (občina in 
pokrajina). 

3. Zakona o upravi ni mogoče sprejeti, če niso prej opravljene 
kadrovske, organizacijske in finančne analize in bilance, s 

katerimi bo zagotovljeno, da se sredstva za funkcioniranje 
uprave ne bodo povečala. 

4. V zvezi s 6. členom predloga zakona se postavlja vprašanje, 
ali ne bi bilo potrebno glede na opredelitev drugega odstavka 
121. člena ustave, da se z zakonom podeli javno pooblastilo 
za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave, v tem členu 
določiti subjekte javnega pooblastila. 

5. 10. in 62. člen predloga zakona naj bi urejala nekatera 
vprašanja v zvezi z odnosom uprave do javnih služb. S tem v 
zvezi se postavlja vprašanje, kdo opravlja delodajalsko funk- 
cijo na področju javnih služb. 

6. V zvezi z 20.-24. členom državni svet meni, da je opredeli- 
tev posameznih upravnih nivojev boljša kot v prvem predlogu, 
vendar bi morali biti bolj fleksibilni v lokacijskem smislu. 
Organi - predvsem tisti v okviru lokalnih skupnosti - bi 
morali biti dekoncentrirani in bi se morali po potrebi približati 
ljudem, p 

7. V 29. členu je kot fakultativna predvidena funkcija general- 
nega sekretarja, ki naj bi zagotavljal usklajevanje in kontinu- 
iteto dela v ministrstvu. 
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Državni svet ponavlja s tem v zvezi stališče, ki ga je dal že pri 
obravnavi predloga za izdajo zakona o upravi in osnutka 
zakona, ki sta bila predložena v obravnavo v juliju 1993. 
Takrat je državni svet podprl rešitev, po kateri bi ministrstvo 
imenovalo generalnega sekretarja, ki bi zagotavljal kontinu- 
irano strokovno delo v okviru ministrstva. Ob tem pa je 
državni svet poudaril, da bi morala biti funkcija generalnega 
sekretarja izključno strokovna in ne bi smela biti pogojena s 
strankarsko pripadnostjo. 

8. Prvi odstavek 33. člena ni ustrezen, ampak bi moralo biti 
določeno, da se upravna enota organizira za območje ene ali 
več lokalnih skupnosti. 

9. Po drugem odstavku 36. člena naj bi načelnika upravne 
enote imenovala in razreševala vlada na predlog ministra, 
pristojnega za upravo. 

V zvezi s tem državni svet opozarja, da zakon o lokalni 
samoupravi v 29. členu kot eno izmed pristojnosti občinskega 
sveta določa tudi, da le-ta daje mnenje k imenovanju pred- 
stojnikov republiških organov, pristojnih za občino (9. alinea 
drugega odstavka). Državni svet meni, da je to potrebno 
povzeti v tem členu ali pa se glede tega sklicevati na 29. člen 
zakona o lokalni samoupravi, saj bi bilo sicer možno razlagati, 
da določba 9. alinee drugega odstavka 29. člena zakona o 
lokalni samoupravi v odnosu do 36. člena zakona o upravi ne 
velja, ker je bil zakon o upravi sprejet pozneje in je glede na 
zakon o lokalni samoupravi specialen zakon. 

Državni svet tudi meni, da bi moral biti za načelnika določen 
štiriletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Zakon o upravi naj določi tudi sosvet kot posvetovalni organ 
načelnika, ki je bil predviden v predlogu zakona o upravnih 
okrajih. Sosvet naj bi nudil načelniku strokovno podporo pri 
opravljanju njegove funkcije. 

10. V zvezi z 48. členom državni svet meni, da bi moralo biti 
koordiniranje med ministrstvi ob primerih, ki zahtevajo sode- 
lovanje več ministrstev, bolj obvezujoče. Za koordiniranje 
med ministrstvi naj se ustanavljajo tudi začasna ali stalna 
delovna telesa, npr. odbori, sveti in podobno. 

11. O 100. členu državni svet meni, da je v nasprotju z 
zakonom o lokalni samoupravi, saj določa, da država prev- 
zame od občine vse upravne naloge in pristojnosti na 
področju urejanja prostora in posegov v prostor in z njimi 
povezane premoženjsko-pravne zadeve. Lokalne skupnosti 
pa bodo imele na tem področju pomembne naloge. 

12. Po mnenju državnega sveta je nesprejemljiva določba 
drugega odstavka 102. člena, ki bi pomenila popolno podr- 
žavljenje premoženja občin. Po mnenju državnega sveta bi 
morali najprej preveriti provenienco in lastništvo nepremičnin 
in sredstev. Temu mora slediti delitvena bilanca premoženja 
med nove lokalne skupnosti in šele nato ureditev pogodbe- 
nega razmerja za upravljanje skupnega premoženja med 
občinami in državo. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o delovnem področju ministrstev - 
prva obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 24. seji, dne 19.1.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o delovnem področju ministr- 
stev - prva obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o delovnem področju ministrstev 

— prva obravnava 

I. 

Državni svet meni, da bi bilo potrebno prikazati obseg finanč- 
nih sredstev, potrebnih za delovanje novo oblikovanih uprav- 
nih organov in upravnih organizacij v okviru raznih ministr- 
stev. 

Menimo namreč, da bo organiziranje številnih upravnih orga- 
nov in organizacij povzročilo dodatno obremenitev državnega 
proračuna; zato zakona ni mogoče sprejeti, če niso prej 
opravljene kadrovske, organizacijske in finančne analize in 
bilance, s katerimi bo zagotovljeno, da se sredstva za funkci- 
oniranje uprave ne bodo povečala. 

Državni svet nasprotuje organiziranju novih agencij in direk- 
cij, kakor tudi novih upravnih organov v primeru, ko bi mini- 
strstvo z določeno odgovorno osebo za posamezno področje 
dela enotno opravljalo vse funkcije v okviru samega ministr- 
stva. 

Državni svet ponovno opozarja na sočasno sprejemanje 
zakona o upravi in zakona o delovnem področju ministrstev. 
Predlagamo tudi enotno uporabo nekaterih pojmov. 

Menimo tudi, da je v zakonu premalo definirano področje 
pooblastil posameznega organa in razmejitev dela služb. 

II. 

K 3. členu so predlagane naslednje konkretne pripombe: 

1. točka 
Predlagamo, preučitev potrebe po ustanovitvi urada za skle- 
panje meddržavnih sporazumov s področja socialne varnosti. 

Predlagatelj naj preuči možnost, da namesto Urada Republike 
Slovenije za varnost in zdravje pri delu opravlja zadeve na tem 
področju Inštitut za varstvo delavcev in varnost pri delu. Ta bo 
po reorganizaciji obstoječih inštitutov samostojna institucija, 
ki bo v Republiki Sloveniji opravljala strokovne in razisko- 
valne naloge na tem področju po zakonu, ki ureja varstvo 
zdravja in varnost pri delu. 

2. točka 
Predlagamo, da se črta v četrti alinei besedilo »gospodarsko 
promocijo«, ker to ne sodi med upravne funkcije. V skladu s 
tem naj se spremeni tudi peti odstavek 5. člena. 

4. točka 
Predlagamo preučitev potrebe po organiziranju direkcije za 
oskrbo z energijo po drugi alinei in agencije za učinkovito 
rabo energije po tretji alinei. Menimo, da organiziranje direk- 
cije za trgovinsko središče po peti alinei ni potrebno, zato naj 
se črta tudi šesti odstavek 7. člena. 

11.točka 
Predlagamo črtanje uprave za železniško infrastrukturo po 
prvi alinei. V skladu s tem naj se črta tudi drugi odstavek 14. 
člena. 

III. 

Državni svet sodi, da bi morala glede na razvojne probleme in 
skladnega regionalnega razvoja pred kratkim organizirana 
Služba Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samou- 
prave skrbeti tudi za skladen regionalen razvoj. Koordinacij- 
ski odbor ministrstev je le posvetovalno telo, ki te funkcije ne 
opravlja. 
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Zato predlagamo Vladi Republike Slovenije, da dopolni sklep 
o ustanovitvi te službe še z nalogami, ki so navedene zgoraj. 

Državni svet je ob obravnavi tega zakona sprejel tudi mnenje, 
da Vlado Republike Slovenije opozori na problem organiza- 
cije 

Ministrstva za okolje in prostor, ki združuje dve področji dela, 
ki sta si po našem mnenju v nasprotju. Okolje nima svojega 
zaščitnika, saj enotno ministrstvo opravlja dvojno, nasprotu- 
jočo si funkcijo. 

Pri tem je bilo ugotovljeno, da je v tem predlogu zakona 
okolje obravnavano v več ministrstvih: 

- Ministrstvo za delo ima urad za zdravje in varnost pri 
delu; 
- Ministrstvo za gospodarstvo ima direkcije in agencijo, 
ki pa se ne ukvarjajo z vprašanji o posledicah oskrbe z 
energijo; 
- Ministrstvo za kulturo ima v sestavi Zavod za varstvo 
naravne in kulturne dediščine in tudi inšpektorat; 
- Ministrstvo za okolje in prostor pa Upravo za varstvo 
narave; 
- Ministrstvo za zdravstvo tudi opravlja le en segment in 
sicer nadzira kvaliteto voda. 

Ne glede na mnoga mejna področja bi lahko organizirali en 
sam resorni organ (Ministrstvo za okolje) s temeljnimi kompe- 
tencami nad celoto varovanja okolja, medtem ko bi delovno 
področje, ki pokriva prostor, lahko vključili na primer v okvir 
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, 
državnih organih in organih lokalnih skupnosti - druga obravnava  

Državni svet Republike Slovenije je na 24. seji, dne 19.1.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o razmerjih plač v javnih zavo- 
dih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti - druga 
obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o razmerjih plač v lavnih zavodih, 

državnih organih in organih lokalnih skupnosti - druga 
obravnava 

1. Državni svet Republike Slovenije v načelu podpira predlog 
zakona in meni, da ga je treba čimprej sprejeti. Vendar ima 
predlog zakona celo vrsto pomanjkljivosti, zlasti pa vedno več 
izjem. Ni sprejemljivo in tudi nobenih resnih razlogov ni za to, 
da se vedno novi deli državne uprave in pravosodja izločajo iz 
zakona. V načelu izjem ne bi smelo biti, če pa so že potrebne, 
morajo biti ustrezno utemeljene in resnično izjemne. Mogoče 
pa je uporabiti tudi drugačne rešitve za razvrščanje, npr. več 
list za razvrščanje - eno za uslužbence in funkcionarje 
državne uprave, drugo za pravosodje, tretjo za zdravstvo, 
četrto za vzgojo in izobraževanje itd. V predlogu zakona 
določeno razmerje plač 1:9 je za sedanje razmere preveliko. 
Člani sveta ne nasprotujejo večjim razlikam med plačami, 
vendar sedanje ekonomske, finančne in socialne razmere in 
položaj zaposlenih po njihovem mnenju tega ne dovoljuje (ta 
ocena je nesporna, ker bodo osnovne plače v nižjih tarifnih 
razredih ostale praktično nespremenjene, še zlasti, če bo 
osnova za določitev izhodiščne plače za I. tarifni razred v letu 
1994 znašala 27.000,00 SIT). Amandmaji vlade k predlogu 
zakona v določeni meri izboljšujejo razmerja, vendar to ne 
spreminja temeljne ocene. Državni svet meni, da bi razmerje 
med najnižje in med najvišje določenimi količniki ne smelo 
biti večje od 1:7, pri čemer bi moral biti količnik za najnižje 
vrednoteno delo 1.25. Zaradi primerljivosti s plačami v gospo- 
darstvu pa bi morali te količnike preračunati tako, da bi znašal 
novi količnik za I. tarifni razred 1.00 (vrednosti tarifnih in 
plačilnih razredov naj bi bile izražene v zneskih, ne pa v 
količnikih, ker je v praksi tudi lažje spreminjati zneske kot pa 
količnike). Določbe predloga zakona o delovni uspešnosti 
prav tako poznajo izjeme, zato državni svet meni, da bi 
določbe 1. odstavka 17. člena morale veljati za vse, brez izjem. 
Rešitve iz predloga zakona postavljajo zaposlene v neenako- 
pravni položaj. Zakon pa naj za izredne delovne rezultate in - 
podobno predvidi tudi nagrade in priznanja, ki niso nujno 
izražena zgolj v denarni obliki. Zakon mora določiti tudi višino 
nadomestil za posamezne odsotnosti z dela kot tudi osnove 
za določanje nadomestil. Ni razlogov, da se ta pomembni del 
osebnih prejemkov zaposlenih izvzame iz zakonske ureditve. 
Ureditev dodatkov v predlogu zakona ni ustrezna, ker pre- 

pušča določanje dodatkov kolektivnim pogodbam in (sploš- 
nim) aktom. Zakon mora za vse zaposlene določiti dodatke v 
enakem relativnem (ali absolutnem) znesku, pri čemer naj bi 
bilo kolektivnim pogodbam in (splošnim) aktom prepuščeno, 
da uredijo vse podrobnosti in specifičnosti, ki so povezane z 
dejavnostjo oz. delovnim področjem organa (to velja za 
dodatke za delovno dobo, za posebne obremenitve pri delu, 
neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in za delo v delov- 
nem času, ki je za delavce manj ugoden). 

Konkretne pripombe: 

K t. členu: 

V drugem odstavku 1. člena naj se črtajo besede«... razen plač 
poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in funkci- 
onarjev, za katere se smiselno uporabljajo določbe zakona o 
poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) ...«. 

Obrazložitev: 
Razlikovanje osnov pri poslancih, ministrih in sodnikih kot 
funkcionarjih v državnih organih ter osnov pri drugih funkci- 
onarjih v državnih organih in organih lokalnih skupnostih je v 
nasprotju z 2. in 14. členom ustave Republike Slovenije. 
Zakon o poslancih ni razveljavil zakona o funkcionarjih v 
državnih organih (Ur. I. RS, št. 30/90), zato je sedanji poskus 
razveljavitve tega zakona potrebno jasno označiti kot poskus 
spremembe obeh zakonov, to je zakona o poslancih in zakona 
o funkcionarjih v državnih organih. 

K 3. členu: 

Tretji odstavek 3. člena naj se glasi: 
»Osnova za obračun plače je enotna in enaka izhodiščna 
plača za I. tarifni razred, za vse javne zavode in državne 
organe, ki se financirajo iz javnih sredstev.« 

Obrazložitev: 
V družbenih dejavnostih, kamor sodi tudi šolstvo, je izho- 
diščna plača 26.000,00 SIT, za člane Vlade je 42.967,00 SIT, za 
poslance pa celo 57.000,00 SIT. Proračunski memorandum za 
leto 1994 določa izhodiščno plačo 27.000,00 SIT. 

K 13. členu: 

Četrti odstavek 13. člena se črta. 
Obrazložitev: 
Tudi za zdravnike naj velja možnost napredovanja največ za 
pet plačilnih razredov, kot za druge zaposlene po prejšnjem 
odstavku. 

K 17. členu: 

Črta se drugi odstavek. 
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Obrazložitev: 
Na osnovi tega odstavka in določila drugega odstavka 18. 
člena, po katerem ta sredstva niso omejena, je za vse direk- 
torje in funkcionarje plača pravzaprav poljubna in lahko 
popolnoma popači razmerja. Ker dodatek ne pripada funkci- 
onarju, ki prejema funkcijski dodatek, bo imel npr. rektor 
univerze bistveno nižjo plačo kot funkcionarji v državnih 
organih ali direktorji javnih zavodov. Skupaj s funkcionarji, za 
katere se smiselno uporabljajo določbe zakona o poslancih, 
je s tem ustvarjena zmeda, ki bi pripeljala do nemirov večjih 
razsežnosti. 

K 18. členu: 

a) V drugem odstavku 18. člena je potrebno dodati stavek: »V 
obseg sredstev iz prejšnjega odstavka se ne vštevajo sredstva, 
ki jih javni zavodi pridobijo iz sredstev javnih razpisov.« 

Utemeljitev: 
Za dosego pravilnega načina nagrajevanja delavcev v javnih 
zavodih in državnih organih je potrebno maso za osebne 
dohodke oblikovati v skupnem obsegu. 

b) Tretji odstavek naj se črta. 

Utemeljitev: 
Treba je uvesti enotne kriterije za nagrajevanje v javnih zavo- 
dilj. Če gre za javni zavod, gre za neprofitno ustanovo, ki ne 
more pridobivati sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu 

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9. 2.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o računskem sodišču - prva 
obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o računskem sodišču — prva obravnava 

Državni svet predlaga državnemu zboru, da upošteva nasled- 
nje pripombe: 

K 5. členu: 

1. K točki 3 se predlaga, da predsednika in podpredsednika 
računskega sodišča izvolijo člani računskega sodišča izmed 
sebe, s tajnim glasovanjem, z večino glasov. 

2. Točka 4 se na osnovi predloga v točki 3 črta. 

3. Točka 5: Besedilo na koncu stavka »najmanj 40 let« se 
dopolni z »in ne več kot 65 let«. 

4. V točki 5 se spodnjo mejo 40 let črta ali določi nižjo mejo. 

5. V točki 6 se predlaga, da imajo vsi člani računskega sodišča 
naziv pooblaščeni revizor. 

K 6. členu: 

V točki 1 se za besedo »po objavljenem« doda »javnem 

oziroma ne more pretakati teh sredstev v osebne dohodke. 
Zato je potrebno za vse javne zavode vztrajati pri dejstvu, da 
se le-ti pač ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo in da tem 
zavodom določa plače enotni zakon. 

K 25. členu: 
Doda se novi odstavek, ki se glasi: 

»Razporeditev delavca v plačilni razred ne more znižati zate- 
čenega količnika za določitev osnovne plače.« 

Obrazložitev: 
Analiza dejanskih plač in koeficientov v posameznih upravnih 
organih pokaže, da so določene količnike, npr. v pravosodju 
in drugje, uredili v skladu s svojo specifično organiziranostjo 
in so nekateri sedanji količniki v nižjih tarifnih skupinah višji, 
kot jih predvideva zakon v prilogi. Sprejem tega zakona, brez 
predlaganega novega odstavka bi za te skupine pomenil 
nominalno znižanje plač. 

2. Državni svet je sprejel tudi stališče, da uveljavitev zakona o 
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih 
lokalnih skupnostih ne more konstituirati nikakršne osnove 
za povečanje absolutne višine potrebnih proračunskih sred- 
stev za plače v javnih zavodih, državnih organih in v organih 
lokalnih skupnosti. Zato so sprejemljive samo takšne spre- 
membe, ki spreminjajo notranja razmerja le v istem globalu 
potrebnih sredstev. 

- prva 

pozivu«. Za besedo »finančnikov in revizorjev« se doda piko 
in s tem konča stavek, ves nadaljnji tekst pa se črta. 

K 8. členu: 

V točki 1 se v 2. odstavku za besedo »vestno in nepristransko« 
doda »vse v skladu s 25. členom«. 

K 11. členu: 

K 11. členu se doda odstavek: 

»Za člana računskega sodišča ne more biti imenovana oseba, 
ki je bila v zadnjih štirih letih član Vlade Republike Slovenije.« 

K 12. členu: 

V 4. alinei 1. točke se črta »razen dejavnosti univerzitetnega 
učitelja« 

K 13. členu: 

V 1. točki se na koncu odstavka za besedo »računskega 
sodišča« doda »ali če deluje v nasprotju z 8. in 12. členom « 

K 19. členu: 

V točki 2 se za besedilom »ki jih nadzorujejo« doda »vse v 
skladu s 25. členom glede na to, da ne izpolnjujejo pogojev iz 
8. člena.« 

K 33. členu: 

V točki 3 se predlaga, da se poslovnik sprejme v roku enega in 
ne treh mesecev. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o računskem sodišču 
obravnava 
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Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o Agenciji Republike Slovenije za 
plačilni promet, nadziranje in informiranje - prva obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9. 2.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o Agenciji Republike Slovenije 
za plačilni promet, nadziranje in informiranje - prva obrav- 
nava, sprejel na predlog Komisije za gospodarstvo 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru .naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni 

promet, nadziranje in informiranje — prva obravnava 

Temeljna pripomba Državnega sveta Republike Slovenije je, 
da bi s tem spremenili eno redkih stvari, ki v sistemu deluje, to 
je plačilni promet. Plačilni promet se želi prenesti pod okrilje 
Narodne banke Slovenije, zato v tem smislu predlog zakona 
ne rešuje ničesar, temveč ustvarja samo prehodno zmedo. 
Zato Državni svet Republike Slovenije nasprotuje načinu 
predlagane ureditve plačilnega prometa. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o spremembi zakona o praznikih in 
dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - prva obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9. 2. 1994, 
ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o prazni- 
kih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - prva obrav- 
nava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o spremembi zakona o praznikih in dela 

prostih dnevih v Republiki Sloveniji — prva obravnava 

Državni svet predloga zakona ne podpira, ker meni, da bi 
sleherna zamenjava dnevov praznikov zaradi možnega pove- 
zovanja prostih dni povzročila izpad proizvodnje in s tem 
gospodarsko škodo. Zato Državni svet ne podpira predloga, 
da bi se 26. december nadomestil s 23. decembrom, še zlasti 
pa ocenjuje kot povsem nesprejemljivo variantno rešitev, po 
kateri bi se praznovala tako 23. kot tudi 24. december. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o sodiščih - druga obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9. 2. 1994, 
ob obravnavi predloga zakona o sodiščih - druga obravnava, 
sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o sodiščih - druga obravnava 

Državni svet predlaga državnemu zboru, da ob drugi obrav- 
navi predloga zakona upošteva naslednje pripombe: 

1. Državni svet ugotavlja, da so tudi k predlogu zakona, 
predloženemu za drugo obravnavo, temeljna in višja sodišča 
ter Vrhovno sodišče dala vrsto pripomb. Državni svet zato 
poziva predlagatelja zakona, da skrbno preuči vse pripombe 
sodišč in po potrebi razčisti določena vprašanja na strokovnih 
posvetih in v sodelovanju s Slovenskim sodniškim društvom. 

2. Državni svet meni, da je rešitev, po kateri bi predsednika 
sodišča imenoval minister za pravosodje, vprašljiva z vidika 
načela delitve oblasti, saj se s tem v določeni meri vzpostavlja 
hierarhija med ministrom za pravosodje in sodstvom (prvi 
odstavek 61. člena). Državni svet zato poudarja, da bi morale 
vse spremembe na področju sodstva v celoti izhajati iz načela 
delitve oblasti. 

3. V zvezi s četrtim odstavkom 24. člena državni svet opozarja, 
da bi bilo potrebno v zvezi z volitvami člana sodnega sveta 
določiti najnižje število glasov volilnih upravičencev, pri 
čemer bi po mnenju državnega sveta zadostovalo najmanj 
25% glasov volilnih upravičencev. 

4. V zvezi s prekrški (98. člen) državni svet izraža mnenje, da 
naj bi se za področje prekrškov organiziralo specializirano 
sodišče. 

5. V zvezi s 113. in 114. členom, ki naj bi določala okrajna in 
okrožna sodišča, državni svet opozarja, da je treba tudi v 
prihodnje zagotavljati državljanom najmanj dosedanjo raven 
dostopnosti sodnega varstva. 

Glede na to, da je pri prvi obravnavi predloga zakona komisija 
državnega sveta za politični sistem izrazila svojo podporo k 
ustanovitvi okrožnega sodišča za območje Koroške s sede- 
žem v Slovenj Gradcu, da so bili na tej komisiji predstavljeni 
argumenti za ustanovitev okrožnega sodišča v Postojni za 
območje Notranjske, poleg tega pa je bilo izraženo tudi mne- 
nje, da bi kazalo razmisliti o ustanovitvi okrožnega sodišča v 
Velenju, državni svet predlaga predlagatelju zakona, da med 
nadaljnjim zakonodajnim postopkom skrbno pretehta vse 
predloge za ustanovitev okrožnih sodišč. Pri tem naj upošteva 
vidik racionalne teritorialne pokritosti Slovenije, vidik nadalj- 
njega policentričnega razvoja Slovenije in vidik zagotavljanja 
čim večje dostopnosti sodnega varstva. Po mnenju državnega 
sveta bi morali biti kriteriji za določitev okrožnih sodišč jasno 
razvidni. 
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Mnenje državnega-sveta k predlogu zakona o igrah na srečo - druga obravnava in 
k predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki prirejajo igre na srečo 
- druga obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 28. seji, dne 28. 2.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o igrah na srečo - druga 
obravnava in predloga zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, ki prirejajo igre na srečo - druga obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o igrah na srečo - druga obravnava In k 
predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki 

prirejajo Igre na srečo — druga obravnava 

1. Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki 

prirejajo igre na srečo, in predlog zakona o igrah na srečo je 
potrebno dopolniti in iz njiju izločiti vse tiste določbe, ki so v 
nasprotju z ustavo Republike Slovenije. 

2. Predloga zakonov morata biti oblikovana tako, da bosta 
omogočila uspešno delovanje in razvoj igralniške dejavnosti, 
ki bo tudi v prihodnje konkurenčna tej dejavnosti v drugih 
evropskih državah in bo tako privlačna za tuje goste. 

3. V aktivnosti za dopolnitev predlogov zakonov o igralništvu 
je potrebno vključiti strokovnjake s področja prirejanja 
posebnih iger na srečo in predstavnike turističnega gospo- 
darstva. 

4. Državni svet ob tej priliki ponovno opozarja na svoja sta- 
lišča v zvezi s klasičnimi igrami na srečo. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu 
Republike Slovenije za leto 1994     

Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 16. 3.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o izvrševanju proračuna in o 
proračunu Republike Slovenije za leto 1994, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o izvrševanju proračuna In o proračunu 

Republike Slovenije za leto 1994 

I. 

Državni svet Republike Slovenije ugotavlja, da je Vlada Repu- 
blike Slovenije potem, ko je v februarju 1994 poslala v obrav- 
navo predlog zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu 
Republike Slovenije za leto 1994, naknadno poslala držav- 
nemu zboru še amandmaje k predlogu tega zakona. 

S prvim amandmajem predlaga vlada spremembo naslova 
zakona, in sicer tako, da bi se glasil »Predlog proračuna 
Republike Slovenije za leto 1994.« 

To pomeni, da naj bi se po tem predlogu proračun ne spreje- 
mal kot zakon. Vlada utemeljenost tega amandmaja obra- 
zlaga s tem, da 166. člen poslovnika državnega zbora določa, 
da državni zbor sprejema zakone, proračunski memorandum, 
državni proračun, spremembe državnega proračuna in zak- 
ljučni račun državnega proračuna. Iz teh določb po mnenju 
vlade izhaja, da se proračun Republike Slovenije sprejema v 
obliki predloga proračuna za določeno leto, in ne v obliki 
zakona. Zato vlada z večino drugih amandmajev predlaga, da 
se v besedilu predloga zakona beseda »zakon« nadomesti z 
besedo »proračun« oziroma da se črta besedilo »po tem 
zakonu«. S tem naj bi bilo po mnenju vlade besedilo seda- 
njega predloga zakona usklajeno z novim naslovom, ki bi 
govoril o proračunu in ne več o zakonu. 

Državni svet se s tem predlogom ne strinja in sicer tako zaradi 
vsebinskih kot tudi zaradi formalnih razlogov. 

Proračun je eden najpomembnejših aktov, ki jih sprejema 
državni zbor. Ves čas doslej je imel proračun značaj zakona. 
Zato ni razumljiv motiv, zakaj naj bi proračunu odvzeli status 
zakona. 

Državni svet opozarja na 87. člen ustave Republike Slovenije, 
ki določa, da državni zbor določa pravice in obveznosti držav- 
ljanov ter drugih oseb samo z zakonom. 

Predvideno je, da se v proračunu urejajo vprašanja, kot so: 

- vprašanja v zvezi s proračunskim nadzorom, 
- vprašanja v zvezi z zagotavljanjem sredstev za finančno 
izravnavo v občinah, - vprašanja v zvezi z upravljanjem držav- 
nega premoženja, 
- vprašanja v zvezi z zadolževanjem in upravljanjem držav- 
nega dolga, 
- vprašanja v zvezi z državnimi poroštvi. 

Poleg 87. člena je treba opozoriti tudi na 149. člen ustave, ki 
določa, da so krediti v breme države in poroštvo države za 
kredite dovoljeni le na podlagi zakona. 

Navedeni predlog amandmajev je verjetno sporen tudi z 
vidika zakonodajnega postopka. 

Dejstvo je, da je vlada predlog zakona o izvrševanju prora- 
čuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1994 poslala 
v obravnavo državnemu zboru, s čimer se je začel postopek za 
sprejem tega zakona. Sprejem predlaganega amandmaja, s 
katerim bi se izpustila beseda »zakon«, bi pomenil, da se je 
spremenila narava akta, ki je že v postopku. Zato se takoj 
postavi vprašanje, ali bi bil zakonodajni postopek s spreje- 
mom tega amandmaja prekinjen in bi se moral začeti nov 
postopek za sprejem proračunskega akta. 

Nadalje je treba opozoriti na zakon o financiranju javne 
porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 52/92 in 7/93), ki 
določa vsebino proračuna. Navedeni zakon sicer ne določa 
izrecno, da se proračun sprejema z zakonom, vendar bi bilo 
možno trditi, da to izhaja iz njegovega 16. člena. Doslej je 
namreč bila praksa, da je proračun imel naravo zakona. 

Spreminjanje narave proračuna, z odvzemom narave zakona 
le-temu tudi ni sprejemljivo s primerjalnopravnega vidika, saj 
ima v vseh državah, s katerimi se želimo primerjati po demo- 
kratičnosti ureditve, proračun naravo zakona. Sodijo namreč, 
da je proračun eden najpomembnejših aktov v parlamentu. 
Narava zakona je pomembna tudi zaradi politične kontrole in 
odgovornosti za izvajanje proračuna. 

II. 

Državni svet tudi opozarja na neustavnost širjenja izvenprora- 



ćunske porabe. Izvenproračunska poraba je v izrecnem 
nasprotju s 148. členom ustave Republike Slovenije, ki 
določa, da morajo biti vsi prihodki in izdatki države ter lokal- 
nih skupnosti za financiranje javne porabe zajeti v njihovih 
proračunih. 

Po mnenju Državnega sveta je vprašljivo takšno urejanje 
področja prihodkov in odhodkov lastne dejavnosti posamez- 
nih proračunskih porabnikov, da se le-ti izkazujejo v posebni 
bilanci, ki ni sestavni del proračuna; v proračunu pa se izka- 
zuje le morebitni presežek prihodkov nad odhodki. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij - hitri postopek   

Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 16.3.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - hitri posto- 
pek, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 

lastninskem preoblikovanju podjetij - hitri postopek 

Upoštevajoč tudi argumente, ki jih je v svojem mnenju k 
predlogu zakona navedla Vlada Republike Slovenije, se 
Državni svet Republike Slovenije opredeljuje proti predlože- 
nim spremembam zakona o lastninskem preoblikovanju po- 
djetij. 

Za takšno negativno mnenje državnega sveta obstaja več 
razlogov: 

- predložene spremembe zakona bi povečale brezplačno 
razdelitev družbenega kapitala in to le v nekaterih podjetjih, 
kar je v nasprotju z načelom pravičnosti oziroma enakega 
položaja gospodarskih subjektov; 

- podjetij, ki so s pogodbo že prenesla družbeni kapital na 
Sklad Republike Slovenije za razvoj, ni mogoče vključiti v 
zakon na predlagani način, ki predvideva predkupno pravico 
za zaposlene v teh podjetjih. Ta podjetja so v lasti Sklada 
Republike Slovenije za razvoj in jih zato ni mogoče lastniniti 
po določilih zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij; 

- predlog za spreminjanje zakona je v smislu spreminjanja 
pogojev gospodarjenja in prekinjanja procesa lastninjenja 
kontraproduktiven. Lastninski proces se mora namreč čim- 
prej končati. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu 
Republike Slovenije za leto 1994   

Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 20.4.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o izvrševanju proračuna in o 
proračunu Republike Slovenije za leto 1994, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o Izvrševanju proračuna In o proračunu 

Republike Slovenije za leto 1994 

I. 

Državni svet Republike Slovenije vztraja pri načelnih pripom- 
bah, ugotovitvah in opozorilih, ki jih je v svojem mnenju ob 
prvi obravnavi predloga zakona o izvrševanju proračuna in o 
proračunu Republike Slovenije za leto 1994 dne 16. 3. 1994 
posredoval Državnemu zboru Republike Slovenije, kakor tudi 
pri pripombah, ki so jih komisije državnega sveta in Gospo- 
darska zbornica Slovenije posredovale pristojnim delovnim 
telesom državnega zbora. 

II. 

Državni svet daje k predlogu zakona o izvrševanju proračuna 
in o proračunu Republike Slovenije za leto 1994 naslednje 
konkretne pripombe: 

1. V drugem odstavku 50. člena predloga zakona se na koncu 
stavka doda besedilo: »in sicer v realno istem obsegu kot lani 
(povečanje za 21%).« 

Obrazložitev: 
Državni svet je menil, da je sporen oziroma neupravičen drugi 
odstavek 5. člena, ki za izhodiščni obseg javne porabe upo- 
števa sredstva za financiranje nalog iz občinskih proračunov v 
letu 1993, ne da bi pri tem upošteval inflacijo. 

Vse od leta 1990, odkar se sredstva združujejo v integralni 
proračun, dobivajo občine iz leta v leto manj sredstev. Za 
primer navajamo področje gospodarske infrastrukture, ko so 
imele občine v letu 1990 zagotovljen najmanj 30%-ni prosti 
delež za investicije v gospodarsko infrastrukturo, potem pa se 
je ta delež vsako leto zmanjševal in znaša sedaj samo 12,25%. 

Zaradi vsakoletnega zmanjševanja sredstev občinam, le-tem 
že primanjkuje sredstev za zakonsko opredeljene obveznosti, 
na primer na področju družbenih dejavnosti. V merilih s strani 
Ministrstva za finance na primer niso upoštevane obveznosti 
občine za vzdrževanje policijskih postaj, zavodov in podobno, 
k čemur pa so občine zavezane z njihovimi področnimi za- 
koni. 
V smislu spodbujanja razvoja lokalne samouprave in s tem 
enakopravnejšega celotnega razvoja države ter v smislu 
Evropske listine o lokalni samoupravi predlagamo spre- 
membo drugega odstavka 50. člena predloga zakona z name- 
nom, da se občinam sredstva ne zmanjšajo, temveč povečajo 
ali vsaj ohranijo v enaki višini. 

2. V 82. členu predloga zakona se številko »50%« nadomesti z 
»80%«. Obrazložitev: Sredstva požarnega sklada iz naslova 
požarne takse, ki bi jih v višini 50% namenili za financiranje 
nalog požarnega varstva v občinah v skladu z zakonom, ne 
zadoščajo. 

3. Za dodatne investicije in investicijsko vzdrževanje se pove- 
čajo postavke v resorjih: 

a) Ministrstvo za okolje in prostor - Republiška direkcija za 
varstvo okolja in urejanje prostora -investicije za urejanja 
voda in komunalo z 1.610.759 (indeks 111,2) na 2.100.000 
(indeks 145), 

b) Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj -investicije v 
gospodarsko infrastrukturo in naložbe v drobno gospodar- 
stvo in kmetijstvo z 1.641.976 (indeks 119,3) na 1.950.000 
(indeks 141,3), 
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c) Ministrstvo za promet in zveze - Republiška uprava za 
ceste - investicijsko vzdrževanje cest - elementar na lokalnih 
cestah z 0 na 25.000. S temi predlogi za povečanje se daje 
podporo politiki skladnega regionalnega razvoja ter vlaganju 
v infrastrukturne objekte. 

d) Ministrstvo za kulturo -investicije v javne zavode in usta- 
nove za informativni center TNP v Trenti z 0 na 85.000. 

Za znesek 907.256,00 SIT se zmanjšajo postavke v resorjih: 

a) vladne službe - servisi skupnih služb vlade 
- investicije in investicijsko vzdrževanje z 2.128.977 na 
1.850.000, 

b)Ministrstvo za obrambo 
- investicije v redno dejavnost obrambe in zaščite z 9.153.024 
na 8.850.000, 

c) Ministrstvo za notranje zadeve 
- investicije in investicijsko vzdrževanje s 3.645.385 na 
3.420.121. 

4. a) Indeks sredstev Ministrstva za gospodarske dejavnosti za 
malo gospodarstvo, ki znaša 80 (postavke 4730, 1375, 1819, 
1820, 4778), naj se poveča na 121. 

b) V postavki 1991 Ministrstva za gospodarske dejavnosti - 
usposabljanje managerjev naj se 80% sredstev za te namene 
prenese na področje Usposabljanje managerjev malega 
gospodarstva. 

Za ustrezno višino se zmanjša postavka 4651. 

Obrazložitev: 
Postavke v proračunu kažejo na to, da še zdaleč niso upošte- 
vani doseženi rezultati malega gospodarstva in njegovo 
mesto v razvojni strategiji gospodarstva, saj se sredstva Mini- 

strstva za gospodarske dejavnosti za malo gospodarstvo zni- 
žujejo na indeks 80, sredstva za srednja in velika (za sedaj 
družbena) podjetja pa povečujejo z indeksom 231. 

Take odločitve so nesprejemljive, zato je nujna prerazporedi- 
tev dela sredstev iz sredstev za srednja in velika podjetja na 
malo gospodarstvo, ki naj doseže glede na svojo rast vsaj 
indeks 121, tako da ostane realno vsaj na isti ravni kot prejš- 
nje leto. 

V postavki 1991, ki govori o usposabljanju managerjev z 
indeksom 1.638, ni jasno, ali so ta sredstva namenjena samo 
za srednja in velika podjetja ali pa tudi za 24.000 novih 
managerjev iz strukture malega gospodarstva, ki še toliko bolj 
potrebujejo dopolnilna usposabljanja in izobraževanja. Će v 
postavki 1991 ni zajeto usposabljanje managerjev malega 
gospodarstva, naj se 80% teh sredstev prenese na to po- 
dročje. 

5. V proračunu Ministrstva za znanost in tehnologijo se v 
postavki 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam doda 
novo postavko: 7166 441 Knjižnice raziskovalnih organizacij 
450.000.000,00 SIT 
in sicer na račun materialnih stroškov državnih organov. 

6. a) Postavka 1494 477 Ministrstva za kmetijstvo in gozdar- 
stvo - namakanje kmetijskih zemljišč v višini 172.594.000,00 
SIT se poveča za 10%. 

b) V postavki 1473 453 - pospeševanje prodaje kmetijskih 
pridelkov se doda »zadružništva - podpora« in se znesek 
poveča 5%. 

7. Razlika med realizacijo 1993 in planom 1994 v postavki 
5336 konto 479 - policijski orkester Ministrstva za notranje 
zadeve se prenese na postavko 7062 konto 430 in se v enakem 
deležu razdeli na štiri pihalne orkestre (policijskega, raven- 
skega, velenjskega in trboveljskega). 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami - druga obravnava  

Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 20.4.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami - druga obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami - druga obravnava 

Državni svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, 
da pri obravnavi in sprejemanju predloga zakona upošteva 
tudi predloge državnega sveta. 

1. Državni svet okvirno podpira predlog zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

2. V zakonu je potrebno natančneje opredeliti zagotavljanje 
virov financiranja občin za pokrivanje stroškov škod, ki nasta- 
nejo zaradi naravnih in drugih nesreč, ki izhajajo iz določb 
tega zakona. 

3. Vsebinsko naj se spremeni institut sodelovanja pri naravni 
nesreči, ko gre za kritje stroškov nastalih škod, in sicer ne kot 
pomoč, ki jo nudi država, ampak kot delež države pri odprav- 
ljanju posledic naravnih in drugih nesreč. 

Zato naj se v 36. členu predloga zakona, 10. alinea, enako pa 
tudi v 37. členu, zadnja alinea in v 1. odstavku 117. člena, 
besedo »pomoč« nadomesti z besedo »delež«. 

Ob tem velja za 37. člen predloga zakona opozoriti tudi na 
problematiko pristojnosti občine in njene velikosti glede na 
število prebivalcev, ki bo po nekaterih ocenah variiralo tudi od 
minimuma 500 prebivalcev naprej. V takih primerih tudi 
zakonsko predvideno medsebojno sodelovanje »malih« občin 
pri »velikih« naravnih nesrečah ne bo uspešno oziroma ga 
sploh ne bo mogoče udejaniti; podobno opozorilo velja za 
financiranje graditve zaklonišč (68. člen). To pa hkrati lahko 
pomeni omejevanje in dodatne težave pri vzpostavljanju 
skladnejšega regionalnega razvoja Slovenije. 

Mehanizmi pomoči oziroma deležev pri kritju škod bi morali 
upoštevati drugačne kriterije, bolj odvisne od razmerja med 
škodo in področjem oziroma panogo, kjer je škoda nastala; 
upoštevati bi morali ali je škoda neposredna ali posredna in 
ali zadeva infrastrukturo. 

4. K 67. členu predloga zakona se doda 4. točka, ki se glasi: 
»Nadzor nad vzdrževanjem in uporabo zaklonišč izvaja 
inšpektorat.« 

Obrazložitev: 
Zavodi v sistemu nimajo zagotovljenih sredstev za vzdrževa- 
nje zaklonišč. 

Financiranje uredi zakon. 

5. V 74. členu predloga zakona naj se v zadnji alinei za 
besedilom »na morju« doda besedi »in jezerih«. 

Obrazložitev: 
V Sloveniji imamo poleg morja tudi večja jezera, za katera se 
že sedaj ob posameznih problemih išče analogne rešitve kot 
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na morju, ki so povezane z organizacijo javnih ali državnih 
služb. Zato državni svet predlaga, da se s tem zakonom 
uredijo pristojnosti še za izvajanje teh nalog na drugih stoje- 
čih vodah. To je pomembno tudi zato, ker je ekološka nevar- 
nost precejšnja prav v tem območju jezer, ki jih obdajajo 
poleg cest še hudourniški nanosi in zaradi drugih razlogov, ki 
ob morebitnih naravnih nesrečah lahko zahtevajo takojšnje 
ukrepanje. 
6. V 117. členu predloga zakona, 2. odstavek naj se namesto 
»ocen- opredeli institut »sanacijski elaborat«, ki naj bi ga tudi 

v celoti financirala država; v ocenjevanje pa naj se vključijo 
pristojna ministrstva in to v odvisnosti od posrednih ali nepo- 
srednih škod. 

7. Glede na proces preobrazbe današnjih občin v večje število 
manjših občin - lokalnih skupnosti, državni svet predlaga, da 
se izpostavi vmesna raven organiziranja - Uprava za zaščito 
in reševanje, s čimer bo zagotovljeno odgovorno ravnanje v 
lokalnih skupnostih, izhajajoč iz naravnih skupnosti v Repu- 
bliki Sloveniji. 

Mnenje državnega sveta k odloku o določitvi referendumskih območij za 
ustanovitev občin 

Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 20. 4.1994, 
ob obravnavi odloka o določitvi referendumskih območij za 
ustanovitev občin, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k odloku o določitvi referendumskih območij 

za ustanovitev občin 

Državni svet ugotavlja, da je veliko število referendumskih 
območij za ustanovitev občin posledica pričakovanja prebi- 
valcev, da bodo v manjših teritorialnih enotah lahko uspeš- 
neje reševali svoje probleme, pa tudi nejasnosti glede financi- 
ranja občin in minimalnega upoštevanja kriterijev, kot jih 
določa zakon o lokalni samoupravi. Občina ima vrsto 
pomembnih konkretnih nalog, predvsem na področju ureja- 
nja komunalnega gospodarstva, javnega reda, organiziranja 
osnovne šole, otroškega varstva, temeljnega zdravstvenega 
varstva, socialnega skrbstva, prostorskega načrtovanja in var- 
stva okolja, skrbi za lokalno infrastrukturo, opravlja nadzor 
nad lokalnimi zadevami ter gospodarjenjem z občinskim pre- 
moženjem. 

- Državni svet meni, da bi bilo vse nesporazume in nujne 
primere v zvezi z oblikovanjem referendumskih območij 
potrebno reševati v dogovoru z ljudmi, pa vendar na temelju 
strokovnih argumentov. Dopustiti bi morali možnost za posta- 
vitev alternativnih referendumskih vprašanj. 

- Državni svet opozarja na neenako interpretacijo zakona o 
lokalni samoupravi glede kriterijev za ustanovitev mestnih 
občin. 

- Čimprej je potrebno sprejeti zakonodajo o financiranju 
bodoče občine, o kriterijih za podelitev statusa posebne 
občine in projekcijo, katere bodo konkretne izvirne in preno- 
šene pristojnosti občine. Od tega vedenja so lahko odvisni 
referendumski rezultati. 

- Pri sprejemanju področne zakonodaje je potrebno prepre- 
čiti nadaljnje zmanjševanje pristojnosti občin, zlasti na 
področju šolstva, kulture, športa itd. 

- Veliko število občin ponovno poudarja nujnost organizira- 
nja druge stopnje lokalne samouprave - pokrajine. Občine, 
organizirane v pokrajino, bodo primeren partner močni cen- 
tralizirani državi. 

- Državni svet tudi opozarja, da bi morali posvetiti večjo skrb 
temeljnim lokalnim, krajevnim, vaškim in četrtnim skupno- 
stim. Opozarja na njihov pomen glede na komunalne, prostor- 
ske in predvsem socialne funkcije. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o mestu Ljubljani 

Državni svet Republike Slovenije je na 32. seji, dne 1. 6. 1994, 
ob obravnavi predloga zakona o mestu Ljubljani - prva 
obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o mestu Ljubljani - prva obravnava 

Državni svet je na seji dne 1. 6. 1994 obravnaval predlog 
zakona o mestu Ljubljani, ki ga je Vlada Republike Slovenije 
predložila v prvi obravnavi. 

Državni svet meni, da poseben zakon o mestu Ljubljani ni 
potreben, ker bo skladno z določilom 16. člena zakona o 
lokalni samoupravi potrebno sprejeti poseben zakon, ki bo 
določil status vseh mestnih občin v Republiki Sloveniji. 

Določitev pogojev in postopka za ustanovitev mestnih občin 
ni vsebovana v zakonu o lokalni samoupravi, zato je nujno, da 
se zakon o mestnih občinah čimprej sprejme. Besedilo pred- 
loga zakona o mestu Ljubljani v opredelitvi njegovih ciljev in 
načel pa tudi pove, da se s tem zakonom ureja položaj mesta 

- prva obravnava 

kot mestne občine, v manjšini pa so določbe, ki urejajo 
poseben položaj Ljubljane kot glavnega mesta. 

Možno bi bilo torej, da bi se v zakonu o mestnih občinah v 
posebnem poglavju uredil položaj Ljubljane kot glavnega 
mesta, kjer bi bilo jasno določeno, od katerih standardov, ki 
veljajo za mestne občine, odstopa Ljubljana kot glavno 
mesto. Če pa bi zakon o mestu Ljubljani ostal v postopku, pa 
je potrebno paralelno pripravljati zakon o mestnih občinah. 

Če bo ta predlog zakona ostal v zakonodajnem postopku, 
državni svet meni, da je potrebno opozoriti na tista določila 
predloga zakona, ki so v očitnem nasprotju z veljavno zakono- 
dajo. 

Glede določil, ki opredeljujejo bistvena izhodišča za kasnejše 
oblikovanje mestnega statuta (5. člen), državni svet meni, da 
so v nasprotju z 22. in 64. členom zakona o lokalni samou- 
pravi. 

Tudi določbe o obveznem sodelovanju Ljubljane s primest- 
nimi občinami oziroma širšimi lokalnimi skupnostmi (1., 6-, 
19. in 20. člen) so po mnenju državnega sveta v nasprotju z 
ustavno opredeljenim samostojnim odločanjem občin o pove- 
zovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti (143. člen 
ustave RS), 3. členom in IX. poglavjem zakona o lokalni 
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samoupravi. Pokrajino se lahko ustanovi z zakonom, po pred- 
hodno izvedenem referendumu, ki ga razpišejo občinski sveti. 
Določanje števila volilnih enot (22. člen) je po veljavnem 117. 
členu zakona o lokalnih volitvah v pristojnosti občinskih 
skupščin oziroma volilnih komisij referendumskih območij, 
kadar se odloki ne sprejmejo. 

Zakon o lokalnih volitvah tudi določa, da se prve volitve v 
svete krajevnih in četrtnih skupnosti opravijo v enem letu po 
uveljavitvi statuta občine, zato drugačne določbe (22. člen), ki 
bi veljale le za Ljubljano, niso primerne. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij - hitri postopek  

Državni svet Republike Slovenije je na 32. seji, dne 1. 6.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - hitri posto- 
pek, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
hk predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

lastninskem preoblikovanju podjetij - hitri postopek 

Državni svet ne podpira predloga zakona, pri čemer poudarja 
že sprejeto stališče, da nasprotuje vsakršnim spremembam 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, saj spreminja- 
nje uveljavljenega sistema onemogoča hitro izvajanje lastnin- 
skega preoblikovanja. 

Dodatni sklep državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - hitri postopek 

Državni svet Republike Slovenije je na 32. seji, dne 1. 6. 1994, 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - hitri posto- 
pek, sprejel 

DODATNI SKLEP 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

lastninskem preoblikovanju podjetij - hitri postopek 

Državni svet meni, da lahko Vlada Republike Slovenije, z 

l 

ustreznimi podzakonskimi akti realizira zahtevo zaposlenih, 
bivših zaposlenih in upokojencev podjetij, ki jih je prevzel 
Sklad za razvoj Republike Slovenije, brez sprememb zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij in jim tako omogoči vla- 
ganje certifikatov in sodelovanje v notranjem odkupu podjetij, 
ki so v upravljanju Sklada za razvoj Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije naj zaposlenim omogoči notranji 
odkup podjetij z določenimi ekonomskimi in finančnimi spod- 
budami (dodelitev kreditov, izdaja obveznic). 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o skladu za dekomisijo Jedrske 
elektrarne Krško - druga obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji, dne 29.6.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o skladu za dekomisijo Jedrske 
elektrarne Krško - druga obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o skladu za dekomisijo Jedrske 

elektrarne Krško — druga obravnava 

1. Državni svet podpira predlog zakona o skladu za dekomi- 
sijo Jedrske elektrarne Krško. 

2. Sredstva sklada za namene iz 3. člena tega zakona se 
zagotavljajo v višini 0,004 ECU na vsako kWh, dobavljeno 
slovenskemu in hrvaškemu elektrogospodarstvu. 

3. Državni svet predlaga, da odgovorno ministrstvo in Slavi- 
stično društvo Slovenije preučita možnost, da bi poslovenili 
izraz »dekomisija« v »razgradnja«, ki bi ga v tem smislu 
uporabljali v celotnem tekstu zakona. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o veterinarstvu - prva obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 21.9.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o veterinarstvu - prva obrav- 
nava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o veterinarstvu 

— prva obravnava 

I. SPLOŠNE PRIPOMBE 

- za razvoj kmetijstva v določenem območju je v okviru 
javnega zavoda potrebna združitev in povezava živinorejsko 
— veterinarske dejavnosti in kmetijsko svetovalne službe; 
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- predvidena mreža veterinarskih zavodov je v nasprotju z že 
opravljeno delitvijo dela v Republiki Sloveniji, poleg tega pa 
se ne sklada s sprejeto Strategijo razvoja kmetijstva v Slove- 
niji, saj pokrivanje terena v Republiki Sloveniji z novo mrežo 
ne bi bilo tako uspešno, kot je sedaj; 

- koordinacijo prenosa na zasebno veterinarsko dejavnost v 
prehodnem obdobju naj opravlja veterinarski zavod v izogib 
nepokritosti posameznih območij v prehodnem obdobju; 

- sredstva pristojbin za zdravstveno varstvo živali naj se 
stekajo v prihodek občinam in naj bodo namenjena za 
potrebe veterinarske dejavnosti občin. 

II. KONKRETNE PRIPOMBE 

K 22. členu: 

V 22. členu (veterinarskosanitarni pregled) naj bodo v 2. vrsti 
1. točke zaradi jasnejšega razumevanja za besedo »živil« 
besede »razen konzerv« v oklepaju. 

K 72. členu: 

Doda naj se nov 2. odstavek, ki naj se glasi: 
»V skladu s prejšnjim odstavkom zagotavlja osnovno mrežo 
javnih veterinarskih zavodov osem veterinarskih zavodov 
naslednjih regionalnih območij: celjsko, zasavsko in posav- 
sko, ljubljansko, gorenjsko, dolenjsko, mariborsko in koro- 
ško, primorsko, primorsko in obalno ter ptujsko-ormoško. Ta 
mreža se lahko razširi ob izpolnjevanju pogojev in meril, 
predpisanih s tem zakonom.« 

» 
K 155. členu: 

Doda naj se nov 4. odstavek, ki se glasi: 
»Za prehodno obdobje do organizacije zasebne veterinarske 
dejavnosti po tem zakonu, vendar največ za dobo do petih let, 
prevzamejo poleg nalog javnih zavodov začasno tudi druge 
naloge po tem zakonu javni regionalni veterinarski zavodi.« 

III. PRIPOMBE K POGLAVJU O PRIHODNJI 
ORGANIZIRANOSTI JAVNIH VETERINARSKIH ZAVODOV 

Državni svet nasprotuje predlogu, da bi z novo organizira- 
nostjo veterinarske službe v državi ukinili sedanji Dolenjsko- 
posavski veterinarski zavod Novo mesto in sedanji regionalni 
živinorejsko veterinarski zavod v Kranju, kot je predvideno v 
predlogu zakona o veterinarstvu ter predlagatelju zakona 
predlaga, naj v teh delih Slovenije ostane sedež javnega 
veterinarskega zavoda. 

Dolenjsko-posavski veterinarski zavod Novo mesto je eden 
večjih v Republiki Sloveniji, tako po velikosti območja, ki ga 
pokriva, kot po številu živali in kmetijski pridelavi. To območje 
oddaja npr. v Ljubljano polovico vsega mleka, gre pa tudi za 
mejno območje, kar pomeni povečano nevarnost vnosa kuž- 
nih bolezni. Sedanji zavod ima tudi vse službe, ki bodo v 
prihodnje v javnem zavodu, njegovo dosedanje delo, kadrov- 
ska zasedba in opremljenost pa govorijo v prid ohranitvi 
javnega zavoda v dosedanji teritorialni organiziranosti. 

Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske v Kranju je bil kot 
prvi v Sloveniji ustanovljen za delo na živinorejsko veterinar- 
skem področju. S strokovnim delom je zavod pripomogel k 
temu, da je Gorenjska živinorejsko med najbolj razvitimi v 
državi, tako po količini mleka in mesa kot tudi po kakovosti 
oddanega mleka in se na tem področju lahko meri z razvitimi 
evropskimi državami. Ukinitev zavoda bi pomenila velik korak 
nazaj, saj bi centralizacija veterinarsko-higienske in epizooti- 
ološke službe pomenila slabše delovanje te službe na Gorenj- 
skem. Izgubili bi zelo pomemben mlečni laDoratorij, ki je po 
strokovnih merilih najbolje opremljen in usposobljen v državi. 

Za ukinitev sedanjih veterinarskih zavodov v Novem mestu in 
Kranju niso predstavljeni nikakršni tehtnejši argumenti, poleg 
tega pa naj bi bodoči grosupeljski javni veterinarski zavod 
pokrival preveliko območje (ljubljansko, gorenjsko in dolenj- 
sko območje). 

IV. PRIPOMBE K ORGANIZIRANOSTI DRŽAVNEGA 
VETERINARSKEGA ZAVODA 

Državni svet ni podprl predloga Veterinarske fakultete, da se 
spremeni 3. točka 77. člena, namreč, da bi dejavnost Republi- 
škega veterinarskega zavoda opravljala Veterinarska fakulteta 
v Ljubljani po posebni organizacijski shemi, za katero bi 
pridobila soglasje Vlade Republike Slovenije. 

Državni svet meni, da pri delovanju vsakega javnega zavoda 
na ravni države lahko pride do kolizije med interesi države in 
interesi stroke, katere vrh predstavlja fakulteta oziroma uni- 
verza. Nedvomno mora fakulteta zastopati samo interese 
stroke, ne glede na trenutne interese države. 

Zato državni svet predlaga, da se do naslednje faze zakono- 
dajnega postopka to vprašanje temeljito preuči s stališča 
posledic, ki bi jih imela predlagana spojitev funkcije fakultete 
in državnega zavoda, zlasti glede na načelo avtonomije uni- 
verze in neodvisnost stroke na eni strani ter subordinacijo 
državnih zavodov in pragmatične interese države na drugi 
strani. 

Mnenje državnega sveta k predlogu kazenskega zakonika Republike Slovenije - 
tretja obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 21.9.1994, 
ob obravnavi predloga kazenskega zakonika Republike Slo- 
venije - tretja obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu kazenskega zakonika Republike Slovenl|e - 

tretja obravnava 

Državni svet podpira amandmaje vlade, ki jih je le-ta hkrati s 
predlogom kazenskega zakonika za tretjo obravnavo predlo- 
žila k tistim členom, ki so bili v državnem zboru v drugi 
obravnavi spremenjeni ali dodani z amandmaji in za katere 
predlagatelj v obrazložitvi opozarja, da bi bile te rešitve, če bi 

bile uveljavljene, v direktnem nasprotju z ustavo ali z medna- 
rodnimi akti, ali bi bile nesprejemljive z vidika temeljnih pravil 
kazenskopravne stroke ali pa bi povzročale težave v sodni 
praksi. To so amandmaji k 42., 180., 222., 267., 296., 329., 333., 
335., 340., 342., 345., 353., 362., 394. in k 396. členu. 

Pri tem državni svet posebej poudarja pomen amandmaja k 
394. členu, s katerim vlada predlaga črtanje tega člena. 
Določba 394. člena bi bila namreč po mnenju predlagatelja 
zakonika in po mnenju stroke v nasprotju z drugim odstav- 
kom 28. člena ustave ter s splošno uveljavljenim načelom o 
zastaranju kaznivih dejanj. 

če amandma vlade k 394. členu predloga kazenskega zako- 
nika v državnem zboru ne bi bil sprejet in bi tako 394. člen 
ostal v sprejetem besedilu kazenskega zakonika, bo državni 
svet ocenil, ali so podani razlogi za zahtevo državnemu zboru, 
da o sprejetem kazenskem zakoniku ponovno odloča. 
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Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o kazenskem postopku - tretja 
obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 21.9.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o kazenskem postopku - tretja 
obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. Člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o kazenskem postopku 

— tretja obravnava 

1. Državni svet meni, da bi 69. člen moral določati, da v isti 
kazenski zadevi lahko dva ali več soobdolžencev zagovarja 
isti zagovornik. Če pa bi imeli soobdolženci v tej kazenski 
zadevi nasprotujoče interese, bi moral zakon določiti, da isti 
zagovornik ne bi več mogel zagovarjati teh soobdolžencev. 

2. Določba 157. člena ni v skladu z določbama 19. in 20. člena 
ustave, ker ustava govori le o priporu, ki je v izključni pristoj- 

nosti sodišča, ne pozna pa pravice pridržanja, ki je dana 
organom za notranje zadeve. Zato državni svet predlaga, da 
se 5. odstavek 157. člena črta. 

3. Državni svet predlaga, naj se besedilo 4. odstavka 178. 
' člena glasi: »Tožilec, obdolženec in zagovornik so lahko 
navzoči pri zaslišanju priče. Preiskovalni sodnik je dolžan na 
zaslišanje priče vabiti tožilca in obdolženca, če pa ima obdol- 
ženec zagovornika, je dolžan preiskovalni sodnik na zasliša- 
nje priče vabiti tudi njega. Oškodovanec sme bjti navzoč pri 
zaslišanju priče samo, če je verjetno, da priča ne bo prišla na 
glavno obravnavo.« 

4. Državni svet predlaga, da se v 1. odstavku 473. člena črta 
beseda »praviloma«, 2. odstavek pa naj se v celoti črta. Po 
veljavnih evropskih standardih pripor mladoletnikov skupaj s 
polnoletnimi osebami ni dovoljen. S tako predlagano rešitvijo 
bi omogočili, da bi morali biti mladoletniki priprti ločeno od 
polnoletnih. Če tega člena ne bi popravili, obstoji nevarnost 
negativne ocene naše ureditve s strani komisije za človekove 
pravice. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o državnem tožilstvu - tretja 
obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 21.9.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o državnem tožilstvu - tretja 
obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o državnem tožilstvu — tretja obravnava 

1. Državni svet opozarja na pomanjkljivosti določbe 5. 
odstavka 15. člena predloga zakona, saj meni, da je navedena 
določba kot celota nejasna in dvoumna in zaradi tega naspro- 
tuje načelom pravne države in splošno veljavnim načelom 
kazenskega prava o določljivosti kaznivega dejanja, kazenske 
sankcije in subjektivne krivde, ki se ugotovi s pravnomočno 
sodbo. Državni svet glede na navedeno predlaga, da se ta 
določba v predlogu zakona črta. 

2. V zvezi s pogoji za predčasne upokojitve državnih tožilcev 
državni svet meni, da je državni tožilec glede pravic, ki izha- 
jajo iz njegovega službenega razmerja z Republiko Slovenijo, 
izenačen s sodnikom ter zato ni razloga, da državni tožilci ne 
bi mogli pridobiti pravice do upokojitve pod enakimi pogoji 
kot sodniki. 

3. Državni svet predlaga, da se 3. točka 51. člena dopolni z 
naslednjim besedilom: 

»i: Okrožno državno tožilstvo v Krškem, 
j: Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu« 

Ker 52. člen navaja, da okrožno državno tožilstvo deluje za 
območje okrožnega sodišča s splošno pristojnostjo in okraj- 
nih sodišč z območja tega okrožnega sodišča, ni razvidno, 
kdo deluje za območje okrožnih sodišč Krškega in Slovenj 
Gradca. 

Iz navedenega sledi, da predlog zakona ni usklajen z zako- 
nom o sodiščih in zato državni svet predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da zakon uskladi in v 51. členu doda pod točko 3. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o upravi - tretja obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 21.9.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o upravi - tretja obravnava, 
sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o upravi - tretja obravnava 

Državni svet predlaga državnemu zboru, da ob tretji obravnavi 
predloga zakona o upravi upošteva naslednje konkrektne 
pripombe: 

K 37. členu: 
2. odstavek 37. člena se spremeni tako, da se beseda »mne- 
nje« natiomesti z besedo »soglasje«. 
Obrazložitev: 
Zakon o lokalni samoupravi določa, da mora občina zadovo- 
ljevati potrebe in interese svojih prebivalcev. Predvsem inte- 
rese pa lahko občina zagotovi tako, da da soglasje k imenova- 
nju načelnika upravne enote in tako zagotovi funkcioniranje 
občine in upravne enote brez medsebojnih blokad. 

K 40. členu: 
1. odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za sodelovanje med upravno enoto in lokalnimi skupnostmi 
se ustanovi poseben sosvet kot posvetovalni organ.« 
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Obrazložitev: 
12. člen zakona o upravi nalaga upravi, da s sprejemanjem 
ukrepov in predlaganjem ukrepov vladi in drugim organom 
pospešuje gospodarski, socialni, kulturni, ekološki in splošni 
družbeni razvoj. Zakon o lokalnih skupnostih pa občinam kot 
temeljnim lokalnim samoupravnim skupnostim nalaga samo- 
stojno opravljanje zadev lokalnega pomena v obsegu, ki zado- 
voljuje potrebe in interese njenih prebivalcev. Te opredelitve 
so tudi ustavna kategorija. 
Sosvet kot posvetovalno telo bo skrbel za povezovanje med 
tema organoma, zato ne more biti opredeljen kot posveto- 
valno telo načelnika upravne enote. 

S predlagano spremembo se bolj približujemo zahtevam 
Evropskd listine o lokalni samoupravi, ki daje večji poudarek 
avtonomiji lokalne samouprave, saj beseda »sosvet« pomeni 
določeno skupino ljudi s posebno posvetovalno nalogo. 

K 102. členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Do 30. 6.1995 prevzame država od občin upravne naloge na 
posameznih področjih, ki se določijo z zakonom.« 

Obrazložitev: 
V celoti so nesprejemljivi amandmaji vlade k 102. členu, ker 
so še bolj restriktivni od osnovnega besedila, ki je nesprejem- 
ljiv za državni svet, saj v celoti centralizira vse funkcije, ne le 
uprave temveč tudi samouprave. 

K 105. členu: 

2. odstavek 105. člena naj se glasi: 
»Država bo prevzela v najem od občine obstoječe prostore, v 
katerih se že doslej opravljajo določene upravne dejavnosti. 
Država bo z občino podpisala pogodbo o njunem medseboj- 
nem najemnem odnosu.« 

Obrazložitev: 
Predlog zakona v prehodnih določbah v drugem in tretjem 
odstavku 105. člena zelo nejasno formulira, kakšna bo usoda 
prostorov in sredstev, ki so sedaj v občinski lasti. Obratno, 
slutiti je, da država načrtuje njihovo nacionalizacijo ne glede 
na provenienco. člen ne določa, da bo država z občino 
podpisala posebno pogodbo o njunem medsebojnem od- 
nosu. 

Mnenje državnega sveta k predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za 
leto 1994 

Državni svet Republike Slovenije je na 39. seji, dne 2.11.1994, 
ob obravnavi predloga rebalansa proračuna Republike Slove- 
nije za leto 1994, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije 

za leto 1994 

I. 

Državni svet Republike Slovenije nasprotuje sprejemu reba- 
lansa proračuna Republike Slovenije za leto 1994. 

Svoje nasprotovanje utemeljuje z naslednjim: 

Upoštevajoč okvir predlaganega rebalansa proračuna in 
sicer: 

- da je Vlada Republike Slovenije s proračunskim memoran- 
dumom predlagala proračun v višini 398 mlrd SIT; 

- da je Državni zbor Republike Slovenije sprejel proračun v 
višini 407,6 mlrd SIT; 

- da so bili prihodki državnega proračuna v devetih mesecih 
tega leta za 2,4% realno večji kot v enakem obdobju lani, 
samo v septembru pa je bila ta rast 9,4%; 

- da so sredstva javne porabe v letu 1993 dosegla 12,9%-no 
realno rast glede na leto poprej je predlagano dodatno pove- 
čanje proračuna za 3,1% nesprejemljivo. 

Državni svet opozarja na dejstvo, da prehod na nov sistem z 
opustitvijo prakse renominacij v tem primeru ne pomeni tudi 
racionalizacije, saj je renominacija omogočala povečanje pro- 
računa le za 80% dosežene rasti drobnoprodajnih cen in bi ob 
predpostavki, da znaša inflacija 18,2%, bilo mogoče le 1,56%- 
no povečanje proračuna in ne 3,1%-no, kot je predlagano v 
predlogu rebalansa. 

Državni svet je že ob sprejemanju zakona o izvrševanju prora- 
čuna Republike Slovenije za leto 1994 sprejel stališče, da bo 
nasprotoval vsakemu povečanju proračunskih sredstev z re- 
balansom. 

II. 

1. Poglavitni vsebinski razlog, zaradi katerega Državni svet 
Republike Slovenije nasprotuje sprejemu rebalansa prora- 
čuna, je v tem, da je predlog rebalansa objektivno naravnan 
proinflacijsko, saj s svojim demonstracijskim učinkom stop- 
njuje inflacijska pričakovanja, direktno pa tudi sam vpliva na 
inflacijo. 

2. S sprejetjem rebalansa proračuna bi se povečala že sicer 
visoka rast javne porabe (realna rast proračuna v obdobju 
devetih mesecev letošnjega leta, glede na leto 1992, znaša 
16%). 

3. Državni svet opozarja, da se ob predlaganem povečanju 
proračunskih sredstev posveča premajhno skrb nekaterim 
področjem makroekonomske politike, predvsem področju 
plač in cen, in to tistih, ki jih kontrolira država in rastejo hitreje 
kot tiste, ki niso pod njeno kontrolo, ter cenam t. i. monopol- 
nih in nemenjalnih sektorjev. 

4. Državni svet ugotavlja, da je predlagani rebalans proračuna 
z ekološko-razvojnega vidika nesprejemljiv, saj ne upošteva 
okolja kot dejavnika razvoja. V rebalansu proračuna tako ni 
predvideno nikakršno povečanje sredstev za npr. sofinancira- 
nje ekoloških projektov v gospodarstvu (predvidenih 93 mio 
SIT), za čistilne naprave (predvidenih 66 mio SIT) ipd. 

5. Državni svet opozarja na pomanjkljivosti pri metodologiji 
priprave predloga rebalansa proračuna, ki ne upošteva dej- 
stva, da so pri zmanjševanju inflacije javnofinančni prilivi 
realno večji, saj so doseženi na osnovi višjih davčnih in 
prispevnih stopenj, naravnanih v času naraščanja oz. višje 
inflacije. Glede na nespremenjene stopnje se na prihodkovni 
strani pojavljajo stalni viški sredstev. Ob tem je nesprejem- 
ljivo, da se ne zmanjšuje stroškov dela ter ne razbremenjuje 
gospodarstva, s čimer bi se povečevala konkurenčna sposob- 
nost gospodarskih subjektov. 
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6. Gibanje javne porabe je v absolutnem nasprotju s trendi v 
razvitih evropskih državah, kjer je načrtovana rast javne 
porabe izrazito manjša oziroma ničelna ali celo negativna. 

7. Državni svet opozarja tudi na dejstvo, da rebalansirani 
proračun predstavlja osnovo, na kateri bo temeljil proračun 
za naslednje leto, s čimer se postavlja pod vprašaj tudi mož- 
nost izvajanja uspešne gospodarske politike za leto 1995. 

III. 

Državni svet ponovno poudarja nestrinjanje z določitvijo sta- 
tusa proračuna oziroma predloga rebalansa proračuna, ki se 
glede na 166. člen poslovnika državnega zbora sprejema v 
obliki predloga proračuna oziroma sprememb proračuna in 
ne v obliki zakona. Za takšno stališče Državnega sveta Repu- 
blike Slovenije obstajajo vsebinski in formalni razlogi. 

Državni svet opozarja na 87. člen ustave Republike Slovenije, 
ki določa, da pravice in obveznosti državljanov ter drugih 
oseb določa državni zbor samo z zakonom. 

Predvideno je, da se v proračunu urejajo vprašanja, kot so: 

- vprašanja v zvezi s proračunskim nadzorom, 
- vprašanja v zvezi z zagotavljanjem sredstev za finančno 
izravnavo v občinah, 
- vprašanja v zvezi z upravljanjem državnega premoženja, 
- vprašanja v zvezi z zadolževanjem in upravljanjem držav- 
nega dolga, 
- vprašanja v zvezi z državnimi poroštvi. 

Poleg 87. člena je treba opozoriti tudi na 149. člen ustave, ki 
določa, da so krediti v breme države in poroštvo države za 
kredite dovoljeni le na podlagi zakona. 

Odvzem narave zakona proračunu in spremembam prora- 
čuna ni sprejemljiv tudi s primerjalnopravnega vidika, saj ima 
v vseh državah, s katerimi se želi Slovenija primerjati po 
demokratičnosti ureditve, proračun naravo zakona. Menijo 
namreč, da je proračun eden najpomembnejših aktov v parla- 
mentu. Narava zakona je pomembna tudi za politično kon- 
trolo in odgovornost za izvajanje proračuna. 

Mnenje državnega sveta k predlogu proračunskega memoranduma za leto 1995 

Državni svet Republike Slovenije je na 40. seji, dne 16. 11. 
1994, ob obravnavi predloga proračunskega memoranduma 
za leto 1995, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru mnenje k predlogu proračunskega 
memoranduma za leto 1995 in da ob tem postavi tudi nekaj 
vprašanj. 

MNENJE 

1. Državni svet ugotavlja, da predlog proračunskega memo- 
randuma ne temelji na realno uresničljivih predpostavkah, ki 
bi zagotavljale njegovo uresničitev brez poznejših korekcij 
proračuna. 

Državni svet tudi pogreša mednarodno primerjavo proračun- 
skih postavk in prikaz dinamike proračunskih postavk od leta 
1991 dalje, vključno s predvidevanji za naslednje štiriletno 
obdobje, kot podlag za opredeljevanje do načrtovanih 
postavk v letu 1995. 

Ob proračunskem memorandumu bi bilo nujno predložiti že 
sicer večkrat najavljeno premoženjsko bilanco stanja države. 

2. Napovedana gospodarska rast v prihodnjem letu v višini 
4-5% bo po mnenju državnega sveta dosežena le, če bo 
Vlada Republike Slovenije sprejela ustrezne spodbujevalne 
ukrepe. 

Pričakovana gospodarska rast temelji tudi na izvozu in vlaga- 
' nju v znanje in boljše izkoriščanje industrijske opreme. Ne 
omenjajo pa se konkretni ukrepi, s katerimi bi bili cilji, zastav- 
ljeni z memorandumom, tudi doseženi. 

Z vidika gospodarstva so bila dosedanja razmerja v bruto 
domačem proizvodu v nekaj zadnjih letih v škodo deleža 
sredstev za investicije in možnosti gospodarskih subjektov za 
formiranje lastnih razvojnih sredstev. Investicije so ključni 
element spodbujanja gospodarske aktivnosti in posodablja- 
nja ter tržnega konkurenčnega usposabljanja gospodarstva. 
Takšno usmeritev je smiselno podpirati tudi na fiskalnem 
področju, zlasti z zmanjševanjem stopenj neposrednih 
podjetniških dajatev, nujno pa je stimulirati tudi reinvestiranje 
dobička in usmerjanje privatnih sredstev v investicije z davč- 
nimi olajšavami. 

, Prav tako je pomembna usmeritev v pridobivanje tujega kapi- 
tala - predvsem preko direktnih naložb. 

Ob uresničitvi teh pogojev se bo povečala tudi zaposlenost. 

3. Opredelitev za znižanje dosežene stopnje inflacije je nujna, 
s tem povezana ukinitev indeksacijskih mehanizmov pa prava 
pot k temu cilju. Za razpravo bi bila pomembna številčna 
ocena, kaj pomeni ukinitev indeksacijskih mehanizmov na 
posameznih makroekonomskih segmentih. 

4. Zmanjšanje deleža javnofinančnih prihodkov in odhodkov v 
bruto družbenem proizvodu je nujno, ob predvideni 15% oz. 
10% inflaciji v letu 1995 pa pomeni predlagana višina javne 
porabe, še posebej pa proračunske porabe, takšno realno 
rast, ki ni sprejemljiva. 

5. Vlada Republike Slovenije naj kadrovsko in organizacijsko 
usposobi davčno službo, ki bo izvajala kontrolo nad vsemi 
strukturami prebivalstva, ki se ukvarjajo s pridobitno dejav- 
nostjo, ter pobirala davke od vseh do sedaj prikritih dejavno- 
sti. 

6. Vlada Republike Slovenije mora zaustaviti ekstenzivno poli- 
tiko zaposlovanja na področju javnega sektorja. 

7. Vlada Republike Slovenij v predlogu proračunskega memo- 
randuma ni upoštevala dejstva, da se mora o ključnih elemen- 
tih politike plač, urejanja delovnih razmerij, zaposlovanja in o 
vseh osnovah socialne politike za leto 1995 dogovoriti z vsemi 
socialnimi partnerji in da je ta dogovor osnova za postavitev 
izhodišč, na podlagi katerih se bodo lahko oblikovale prihod- 
kovne ter odhodkovne postavke državnega proračuna za leto 
1995. 

8. Vse investicije iz javnega sektorja je treba uskladiti z bilanč- 
nimi okvirji, definirati prioritete in temu prilagoditi časovni 
potek izvajanja. 

9. Potrebno bi bilo časovno in vrednostno uskladiti sprejema- 
nje obveznosti in proračunskih možnosti. Odločitve iz memo- 
randuma naj bi bile obvezne za proračun, državni zbor pa ne 
bi smel povečevati te vsote. 

10. Državni svet opozarja, da memorandum ne vsebuje ukre- 
pov razvojno tehnološke prenove ter spodbude hitrejšega 
razvoja, ki bi ustvarili primerno informacijsko povezavo vseh 
subjektov, ki lahko vplivajo na gospodarsko rast, ukrepov za 
oživljanje razvojnih služb v podjetjih ter ukrepov za ustanovi- 
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tev centrov za spodbudo in za prenos znanja po posameznih 
regijah. 

11. Državni svet meni, da mora proračunski memorandum 
dosledno upoštevati realizacijo sprejete strategije kmetijstva. 

12. Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije in pose-- 
bej Ministrstvu za finance, da omogoči uporabo proračunskih 
sredstev, ki so namenjena za kmetijstvo v spomladanskih 
mesecih, ker imajo ta sredstva samo takrat pravi gospodarski 
učinek. 

13. Državni svet Republike Slovenije je v vseh fazah sprejema- 
nja zakonodaje o lokalni samoupravi dosledno zahteval 
oceno potrebnih finančnih sredstev. Državni svet zahteva 
pojasnilo, katere naloge in katere funkcije bo dobila in prev- 
zela država na lokalni ravni po ustanovitvi novih občin, prav 
tako pa tudi pojasnilo, katere bo opravljala občina in kakšna 
bo na tej osnovi skupna višina ali delitev sredstev. V pregledu 
zakonodaje, ki jo je potrebno sprejeti, kot predvideva doku- 
ment, nedvomno manjka zakon o financiranju lokalne samou- 
prave in zakon o občinah s posebnim statusom. 

14. Med cilji ekonomske in socialne politike državni svet 
pogreša opredelitev predlagateljev do politike skladnega regi- 
onalnega razvoja Slovenije. Državni svet meni, da so politike 
do demografsko ogroženih območij, razvojno šibkejših ter 
obmejnih območij zelo pomembne in je nesprejemljivo, da so 
v predlogu proračunskega memoranduma izpuščene kot 
posebna postavka (npr. spodbude za pospeševanje kmetij- 
stva, obrti, drobnega gospodarstva in industrije na lokalni 
ravni, enakovrednejši komunalni standardi za vse državljane 
od oskrbe z vodo in vzdrževanja magistralnih ter regionalnih 
cest dalje...). 

15. V predlogu proračunskega memoranduma za leto 1995 
varstvo okolja ni dovolj organsko vključeno v cilje in ukrepe 
ekonomske in socialne politike. To je še posebej zaskrblju- 
joče, saj je Slovenija po odstotku sredstev, ki jih namenja 
ekološki varnosti in razvoju, daleč za evropsko prakso (1,5 - 
2% BDP - Slovenija pa le 0,5%). 

VPRAŠANJA 

Državni svet Republike Slovenije je v razpravi o predlogu 
proračunskega memoranduma za leto 1995 oblikoval nasled- 
nja vprašanja, na katera želi odgovor Vlade Republike Slove- 
nije oziroma pristojnih ministrstev: 

1. Državni svet Republike Slovenije postavlja Vladi Republike 
Slovenije vprašanje, kdaj bo sprejela ukrepe, na osnovi kate- 
rih se bodo znižale obrestne mere, ter s tem spodbudila 
gospodarsko rast in omogočila povečanje investicijskih 
naložb domačih in tujih investitorjev. V pogojih 18% do 20%- 
ne inflacije ob 5%-nem korigiranju tečaja Banke Slovenije 
tako domači kot tuji investitorji nimajo interesa vlagati v 
proizvodne naložbe, saj se jim bolj splača vezati prosta 
finančna sredstva na bančnih računih. 

2. Državni svet Republike Slovenije postavlja Ministrstvu za 
finance vprašanje, kdaj bo pričelo izvajati drugo fazo davčne 
reforme, to je izvajati zakon o davku na dodano vrednost 
proizvodov in storitev, na osnovi katerega se bo lahko enako- 
merneje polnilo prihodkovno stran državnega proračuna. 

3. Državni svet Republike Slovenije nadalje želi odgovor na 
vprašanje, kdaj bo Ministrstvo za finance izpolnilo zahtevo 
predstavnikov sindikatov in izvedlo popravek zakona o 
dohodnini, v katerem naj bi bili vsi zaposleni, ki prejemajo 
samo zajamčeno oz. minimalno plačo, oproščeni plačila do- 
hodnine. 

4. Državni svet nadalje predlaga, da naj Vlada Republike 
Slovenije objavi podatke, iz katerih bo razvidno, koliko sred- 
stev je bilo pridobljenih iz plačanih prelevmanov pri uvozu 
kmetijskih pridelkov. 

5. Vlada Republike Slovenije naj odgovori na naslednje vpra- 
šanje glede financiranja lokalne samouprave. Po sprejemu 
zakona o lokalni samoupravi in še bolj po opredelitvi občin- 
skih meja bi moral predlagatelj predvideti tudi stroške za 
delovanje lokalne samouprave. Opredelitev iz predloga prora- 
čunskega memoranduma, da bo proračunska poraba za seda- 
nje naloge občin ostala na ravni blizu 5% bruto domačega 
proizvoda, ali v strukturi javnofinančnih odhodkov 10,7%, 
skladno s prenosom nalog, razmejenih med državo in lokalno 
ravnijo, ne pove dosti. Natančnejši konkreten izračun pa 
pokaže, da je podatek 5% bruto domačega proizvoda lahko 
netočen, saj če se odšteje naloge države, bo ostalo za delo 
lokalnih skupnosti 2,5%, kar seveda pomeni, da bo celotno 
investicijsko vzdrževanje v občinah na ramah ljudi samih. 

6. Državni svet postavlja Vladi Republike Slovenije vprašanje, 
če bodo v sredstvih za financiranje lokalne samouprave zajeta 
tudi sredstva za pospeševanje razvoja kmetijstva, malega 
gospodarstva in drugih dejavnosti v višini, kot so bila ta 
sredstva zajeta v dosedanjih občinah. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o reviziji državljanstva Republike 
Slovenije - prva obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 40. seji, dne 16. 11. 
1994, ob obravnavi predloga zakona o reviziji državljanstva 
Republike Slovenije - prva obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
hk predlogu zakona o reviziji državljanstva Republike Slove- 

nije — prva obravnava 

Državni svet ugotavlja, da je predlog zakona ustavno sporen 
in v nasprotju z načeli pravne države, na kar v svojem mnenju 
opozarjata vlada Republike Slovenije in sekretariat državnega 
zbora za zakonodajo in pravne zadeve. 

Določila predloga zakona bi posegla, v status oseb, ki so 
pridobile državljanstvo po pogojih, ki jih je določal takrat 
veljavni zakon o državljanstvu Republike Slovenije, retroak- 
tivno. To je v nasprotju s 155. členom ustave, saj ustava 
določa kumulativno dva pogoja, da lahko posamezne določbe 
zakona izjemoma učinkujejo za nazaj: če to zahteva splošna 
javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice. 
Ker pa se predlog zakona nanaša le na določen krog državlja- 
nov, krši tudi ustavno načelo enakosti pred zakonom. 

Državni svet meni, da bi z uporabo instituta obnove postopka 
lahko ponovno preverili pridobljena državljanstva oseb, ki bi 
predstavljale nevarnost za javni red, varnost ali obrambo 
države. S tem bi bil po mnenju državnega sveta dosežen tudi 
namen predlagatelja. 

Zaradi navedenega državni svet ne podpira predloga zakona. 
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Dodatni sklep državnega sveta k predlogu proračunskega memoranduma za leto 
1995 

Državni svet Republike Slovenije je na 42. seji, dne 7.12.1994, 
ob obravnavi predloga proračunskega memoranduma za leto 
1995, sprejel 

DODATNI SKLEP 

Če Državni zbor Republike Slovenije ne bo sprejel pobude o 

odložitvi odločanja proračunskega memoranduma za leto 
1995, se bo Državni svet Republike Slovenije seštal na izredni 
seji, s katere bodo Državni zbor Republike Slovenije, Vlada 
Republike Slovenije in javnost obveščeni o vseh posledicah 
neupoštevanja predlogov gospodarstva. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o financiranju občin - 

Državni svet Republike Slovenije je na 42. seji, dne 7.12.1994, 
ob obravnavi predloga zakona o financiranju občin - hitri 
postopek, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o financiranju občin 

- hitri postopek 

1 Državni svet podpira osnovna izhodišča zakona o financira- 
nju občin in ga obravnava kot začasnega, ker mora težiti k 
povečanju deleža v bruto proizvodu v skladu z evropskimi 
standardi. Tudi iz obrazložitve predloga izhaja, da bilanca 
celotnega občinskega premoženja ni tako natančna, da bi 
dovoljevala izdelavo dokončnega in popolnega zakona o 
financiranju občin, pa tudi materialne posledice, ki izhajajo iz 
zaenkrat še neocenjenega števila presežnih delavcev, niso 
znane. 

2. Predlagatelj bi moral ne glede na objektivne razlike v 
obrazložitvi izdelati analizo primerjav z drugimi deželami 
podobne ureditve, predvsem z vidika deleža bruto družbe- 
nega proizvoda, ki ga evropske države namenjajo za celovito 
delovanje občinske uprave in lokalne samouprave. 

3. Zakon je kompromis med potrebami in možnostmi za 
financiranje in izhaja predvsem iz pretekle porabe. Zakon 
nima jasnih meril za financiranje nalog in funkcij občin, kot 
izhaja iz zakona o lokalni samoupravi. 

4. Državni svet vztraja pri vključitvi financiranja občin s poseb- 
nim statusom v zakon in se ne zadovoljuje z argumentacijo, 
da bo to urejala druga zakonodaja. 

5. Zakon bi moral določneje opredeliti način financiranja 
mestnih občin. 

6 Zakon ne določa načina evidentiranja za občinsko premo- 
ženje in oceno virov pobiranja finančnih sredstev, s katerimi 
bo upravljala občina. 

7. Nesprejemljivo je, da Ministrstvo za finance uporablja 
merila, ki niso vnaprej poznana in določena. S takim določi- 
lom se postavljajo občine v neenakopraven položaj. Zato je 
potrebno merila določiti v zakonu (sprememba 20. člena). 

8. Državni svet izraža dvom, da bodo zadostovala sredstva za 
razvoj šibkih občin v smislu uveljavitve principa skladnega 
regionalnega razvoja Slovenije. 

9. Za občine, ki so se v preteklosti prekomerno zadolževale, bi 
morali v prehodnih določbah predvideti neke vrste sanacijski 
program, ki temelji na lastnih virih. 

Državni svet je sprejel naslednje konkretne pripombe: 

hitri postopek 

K 11. členu: 

Nesprejemljivo nizko je postavljena meja pri oblikovanju 
višine občinskih rezerv. 

K 20. členu: 

V prvem odstavku člena, ki našteva odhodke občin za financi- 
ranje nujnih nalog, bi morali dodati alineo: »-sredstva za 
pokrivanje posebnih interesov države v občinah s posebnim 
statusom (v demografsko ogroženih, v obmejnih in gorskih 
občinah)« 

K 22. členu: 

1. V prvem odstavku člena, ki našteva prihodke občin za 
financiranje drugih nalog, bi morali dodati tudi alineo: 
»- občinsko premoženje«. 

2. V drugem odstavku je določeno, da pripadajo prihodki iz 
prejšnjega odstavka občini v višini, ki je določena v aktu o 
njihovi uvedbi. 

V tretjem odstavku pa je občini dovoljeno, da predpiše davek 
od premoženja v višini, ki je do petkrat večja od višine, ki je 
določena z zakonom. 

Določili drugega in tretjega odstavka sta ustavno sporni. 
Ustava Republike Slovenije v 87. členu določa, da lahko 
državni zbor določa pravice in obveznosti državljanov ter 
drugih oseb samo z zakonom. 

V 147. členu Ustave Republike Slovenije je določeno, da 
država z zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve. 
Lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob 
pogojih, ki jih določata ustava in zakon. 

K 28. členu: 

Neracionalno je določilo, da se zadolženim občinam, ki se jim 
zagotovljena poraba na prebivalca zniža pod 88% zagotov- 
ljene porabe na prebivalca v državi, razliko do 88% zagotovi z 
dodatnimi sredstvi za finančno izravnavo. 

K 39. členu: 

Vprašljivo je določilo, da se dokončen obseg zagotovljene 
porabe veže tudi na podatke o finančno ovrednotenih nalo- 
gah ter plačah delavcev po določilih zakona o upravi. 

K 46. členu: 

Kako bodo občine izplačale plače do 31.12.1994, ko le-te 
niso zagotovljene? 

K 48. členu: 

Besedilo prvega odstavka člena naj se glasi: 
»Prevzeti delavci iz prejšnjega člena imajo pravice, ki jih 
zagotavlja zakon delavcem v državnih organih za primer traj- 
nega zmanjšanja obsega del ali zaradi tehnoloških, organiza- 
cijskih oziroma drugih operativnih razlogov.« 
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Mnenje državnega sveta k zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
dohodnini 

Državni svet Republike Slovenije je na 44. seji, dne 31.1.1995, 
ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
dohodnini sprejel 

SKLEP 

da v skladu s 1. odstavkom 55. člena zakona o državnem svetu 
in v zvezi s tretjo alineo 1. odstavka 97. člena ustave Repu- 
blike Slovenije da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona 

o dohodnini 

1. Državni svet Republike Slovenije ne zahteva, da državni 
zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah 
zakona o dohodnini. 

2. Državni svet se je seznanil s poročilom službe državnega 
sveta k zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
dohodnini, z dne 26. 1. 1995. 

3. Državni svet ugotavlja, da je zakonodajna iniciativa o spre- 
membi in dopolnitvi zakona o dohodnini, ki jo je državni svet 
posredoval državnemu zboru dne 29. 6. 1994, v zvezi z dopol- 
nitvijo 19. člena zakona o dohodnini, upoštevana v zakonu o 
spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, ki ga je 
državni zbor sprejel po hitrem postopku dne 25. 1. 1995 in 
zato predlaga, da se ta zakonodajna iniciativa umakne iz 
zakonodajnega postopka v državnem zboru. 

4. Državni svet ugotavlja, da je zakonodajna iniciativa o spre- 
membi in dopolnitvi zakona o dohodnini, ki jo je državni svet 
posredoval državnemu zboru dne 7. 12. 1994, samo delno 
upoštevana v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
dohodnini, ki ga je državni zbor sprejel po hitrem postopku 
dne 25. 1. 1995 in zato predlaga, da se tudi ta zakonodajna 
iniciativa umakne iz zakonodajnega postopka v državnem 
zboru. To zakonodajno iniciativo bo državni svet ponovno 
obravnaval skupaj s predlogi sprememb in dopolnitev zakona 
o dohodnini, ki jih je državnemu svetu posredoval državni 
svetnik dr. Franc Vodopivec in interesna skupina delojemal- 
cev ter jih na osnovi sprejetega sklepa dostavil državnemu 
zboru v zakonodajni postopek. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
lokalni samoupravi - hitri postopek  

Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 22. 2.1995, 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o lokalni samoupravi - hitri postopek, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o lokalni samoupravi - hitri postopek 

Državni svet je sprejel nekatera temeljna stališča k predlogu 
zakona in predlog konkretnih sprememb. 

Temel|na stališča: 

1. Državni svet podpira predlagane spremembe, med katerimi 
je temeljna, da zakon jasno deli pristojnosti med županom in 

V občinskim svetom, saj prav nejasno zapisane pristojnosti in 
nedosledno izvedena ločitev oblasti povzroča največ nespo- 
razumov med dvema organoma v občini. Župan je individu- 
alni organ, zakonsko odgovoren in zadolžen za delovanje 
občinske uprave, občinski svet pa je kolektivni organ, ki 
sprejema temeljne usmeritve in nadzoruje delo občinske 
uprave in župana. 

2. Državni svet soglaša tudi z oblikovanjem občinskega (mest- 
nega) sveta kot kolektivnega organa, ki izvoli svojega pred- 
sednika, ki opravlja vlogo predsedujočega, in to rešitev mora 
zakon jasno izraziti. Mandat predsednika pa bodo določili z 
občinskim (mestnim) statutom. 

3. Državni svet meni, da profesionalizacija predsednikov in 
podpredsednikov občinskih (mestnih) svetov ni praviloma 
ustrezna rešitev, vendar sodi, da so občine popolnoma avto- 
nomne pri sprejemanju tovrstnih odločitev. 

4. Državni svet meni, da bi morala Vlada Republike Slovenije 
izdelati metodologijo za delitev premoženja, prostorov in 
ljudi, torej pripraviti neke vrste enoten pristop do delitvene 
bilance, saj bo le-ta povzročala mnoge, tudi dolgotrajne 
spore. 

5. Državni svet predlaga, da se nesporazumi na področju 
reforme lokalne samouprave rešujejo na vseh stopnjah, pred- 
videnih za zaščito zakonitosti, ne le na Ustavnem sodišču 
Republike Slovenije, na katero se večinoma obračajo priza- 
deti. 

6. Državni svet sodi, da ni utemeljenega razloga za hitri 
postopek pri sprejemu zakona, saj občinski organi v večini 
občin že delujejo. Vse spremembe pa morajo biti premišljene. 

Predlog konkretnih sprememb 

Pred 1. členom: 

V 12. členu zakona o lokalni samoupravi se doda drugi odsta- 
vek, ki se glasi: 
»Občina je lahko razdeljena na krajevne skupnosti. Krajevna 
skupnost ima status pravne osebe.« 

K 1. a členu: 

Vnese se novi 1. a člen, ki se glasi: 
»V 21. členu zakona o lokalni samoupravi se doda nova 
alinea: -skrbi za primarno (osnovno) zdravstveno varstvo 
občanov občine« 

K 1. b členu: 

Vnese se novi 1. b člen, ki se glasi: 
»V 5. alinei 22. člena zakona o lokalni samoupravi naj se 
črtata besedi »zdravstvenih ustanov« in se doda nova alinea: 
- skrbi za primarno (osnovno) zdravstveno varstvo občanov« 

K 4. členu: 

Predlagano besedilo naj se črta. 

K 7. členu: 

V drugem odstavku 29. člena se doda novo šesto alineo, ki se 
glasi: 
»- daje mnenje k imenovanju predstojnikov republiških orga- 
nov, pristojnih za občino;« 
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K 12. členu: K 17. členu: 

Doda se novi 34. a člen, ki se glasi: 
»V skladu z zakonom se s statutom občine določi občinske 
funkcionarje, njihove pravice in dolžnosti.« 

K 13. členu: 

1. Zadnji del besedila 35. člena »navzočih najmanj polovica 
članov« se nadomesti s »če je navzoča večina članov«. 

2. Zadnji odstavek 35. člena Zakona o lokalni samoupravi se 
spremeni tako, da se glasi: 
»Strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju 
sej občinskega sveta, njegovih komisij in odborov zagotavlja 
župan z zaposlenimi v občinski upravi. Občinski svet laho 
imenuje za opravljanje teh del sekretarja občinskega sveta. 
Če sekretar opravlja svoje delo na podlagi delovnega raz- 
merja, sklene delovno razmerje v občinski upravi.« 

K 14. členu: 

1. V 37. a členu se doda novo 7. in 8. alineo, ki se glasita: 
»- če ni več občan občine, 
- če član izgubi stalno prebivališče v volilni enoti, v kateri je 
bil izvoljen.« 

2. V 37. a členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Članu 
občinskega sveta ne preneha mandat v primeru iz tretje alinee' 
prvega odstavka tega člena, če občinski svet sklene, da lahko 
opravlja funkcijo člana občinskega sveta.« 

K 16. členu: 

1. Uvodni stavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Za 42. členom se doda 42. a člen, ki se glasi:« 

Obrazložitev: 
S tem se ohrani besedilo 43. člena zakona o lokalni samou- 
pravi. 2.V tretjem odstavku se upošteva le prvi stavek, ostalo 
se črta. 

Sprememba se črta. 

K 18. členu: 

1. V drugem odstavku 49. člena se za besedo »župan« doda 
besedo »vodi«. 

2. V tretjem odstavku 49. člena se za besedo »upravo« doda 
besedo »lahko«. 

K 19. členu: 

50. člen Zakona o lokalni samoupravi se spremeni tako, da se 
glasi: 
»Sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi določi 
župan s pravilnikom. 

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposle- 
nih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem 
pooblastilu tajnik občinske uprave. 

Položaj zaposlenih v občinski upravi in položaj občinskih 
funkcionarjev določa zakon.« 

Posledično se črta tudi 100. b člen iz 26. člena predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah. 

K 23. členu: 

99. člen zakona o lokalni samoupravi se spremeni tako, da se 
glasi: 
»Občinski sveti, izvoljeni na prvih volitvah, sprejmejo statute 
občin v 60 dneh po sprejemu tega zakona.« 

K 26. členu: 

100. a člen se dopolni tako, da se za besedo »javnih zavodov« 
doda vejico in besedo »zavodov«. 

Mnenje državnega sveta k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1995 

Državni svet Republike Slovenije je na 49. seji, dne 22. 5.1995, 
ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 
1995, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu proračuna Republike Slovenije 

za leto 1995 

1. Državni svet meni, da je makroekonomsko gledano prora- 
čun še vedno previsok, primerjava s preteklimi leti pa kaže na 
bistveno realno povečanje proračunskih prihodkov in odhod- 
kov ter odstopanja od projekcij. Z vidika njegove skladnosti z 
izhodišči proračunskega memoranduma in s socialnim spora- 
zumom za leto 1995 so skupni javnofinančni odhodki in 
predvideni odhodki državnega proračuna, ki so opredeljeni v 
predlogu državnega proračuna, zgornji limit in se ne smejo v 
nobenem primeru povečati. 

2. Ob predpostavki, da proračuna ni možno zniževati, državni 
svet odločno nasprotuje vsaki tekoči porabi sredstev kupnin 
oziroma prelivanju podjetniškega kapitala v osebno in javno 
porabo. Kupnine na podlagi lastninjenja podjetij je treba vrniti 
v gospodarsko sfero in spodbujanje regionalnega razvoja 
oziroma jih nameniti za naložbene programe, prestrukturira- 
nje gospodarstva, produktivno zaposlovanje in podporo iz- 
voznikom. 

3. Državni svet še posebej opozarja na problem izvoznega 
gospodarstva in na dejstvo, da je ob zmanjševanju izvoznih 
kapacitet močno vprašljiva tudi gospodarska rast. Poleg 
vodenja ustrezne tečajne politike, ki je v pristojnosti Banke 
Slovenije, je treba sprejeti tudi konkretne ukrepe na drugih 
področjih, ki bodo vplivali na izboljšanje finančnega položaja 
izvoznikov. 

4. Glede na to, da proračun predvideva nekatere sistemske 
ukrepe, ki naj bi posegli v obstoječe zakonske pravice (pred- 
vsem na področju pokojninskega varstva), je nujna ponovna 
razprava o obsegu teh pravic in obveznosti. Ti zakoni bi 
morali biti obravnavani in sprejeti hkrati s proračunom ozi- 
roma pred njim. 

5. Potrebna bi bila večja razpršitev proračunskih virov, pred- 
vsem pa bi se moralo napajanje javne porabe iz plač v večji 
meri preusmeriti na prometne in še posebej premoženjske 
davke. Nadaljevati je potrebno z reformo davčnega sistema, 
saj bi morali s tranzicijo gospodarskega sistema v fiskalnem 
pogledu pridobivati na pomenu tudi drugi javnofinančni viri. 
Ob tem pa naj Ministrstvo za finance poskrbi za doslednejše 
pobiranje obstoječih davkov in prispevkov. 

Razbremeniti je treba prevelika zajemanja na osnovi tekočih 
dohodkov, zlasti plač, ki direktno vplivajo na stroške dela in s 
tem na konkurenčnost naših proizvodov in storitev na svetov- 
nih trgih. 

6. Ob obravnavi proračuna bi moralo biti razvidno tudi dejan- 
sko število zaposlenih po posameznih proračunskih porabni- 
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kih in predvidene spremembe v letošnjem letu, kot tudi pove- 
čanje števila zaposlenih v zadnjih letih. 

Državni svet meni, da mora vlada glede na gibanja plač v 
gospodarstvu voditi uravnoteženo politiko plač za zaposlene 
v negospodarskih dejavnostih, ki se financirajo iz proračuna. 
Vlada naj vztraja na enakih izhodiščih za plače zaposlenih pri 
vseh proračunskih uporabnikih in naj do konca leta 1995 
predloži analizo učinkov zakona o razmerjih plač delavcev v 
javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skup- 
nosti. 

7. Ponovno bi bilo treba pretehtati potrebnost vseh predvide- 
nih investicij v državnih organih, pri čemer državni svet meni, 
da je potrebno te investicije ustrezno reducirati, prihranke pa 
nameniti obnovi in vzdrževanju magistralnih in regionalnih ter 
drugih cest, razen avtocest, razvoju telefonije na podeželju in 
pospeševanju izvoza slovenskega gospodarstva. 

8. Državni svet meni, da je zaradi transparentnosti pri obrav- 
navi državnega proračuna nujno potrebna tudi premoženjska 
bilanca, ki naj bo čimprej izdelana. Z vidika gospodarstva, ki 
je zainteresirano za stabilne pogoje poslovanja, pa je 
pomembno večletno proračunsko programiranje, zato naj 
vlada v prihodnje pripravi proračun za večletno obdobje. 

9. Gospodarske razmere zahtevajo upočasnjeno dinamiko 
izvedbe posameznih nacionalnih programov in projektov, ■ 
zato je potrebna razmejitev le-teh na daljše časovno obdobje 
in ustrezne spremembe posameznih zakonov. 

10. Glede investicijskega vlaganja v demografsko ogrožena 
območja državni svet meni, da so potrebni bolj natančni 
kriteriji, kdo lahko uporablja sredstva iz tega naslova. 

11. Državni svet ugotavlja, da je v proračunu predvidenih 
premalo sredstev za malo gospodarstvo, in nič sredstev za 
promocijo malega gospodarstva, ustrezne šole in subvencije. 

12. Nova razmerja med občinami in državo že kažejo nekatere 
negativne učinke. Povečuje se zaposlenost v novo ustanovlje- 
nih občinah, potrebna je dodatna oprema, za koordinacijo se 
ustanavljajo nove strokovne službe ipd. Posledično bo uprava 
dražja in manj učinkovita, zato je potrebno preveriti sedanjo 
organiziranost. 

13 državni svet predlaga, da se v zakonu o izvrševanju prora- 
čuna opredeli, da mora vlada v letu 1995 predlagati znižanje 
prispevnih stopenj, če ugotovi, da prihodki javnega sektorja 
presegajo proračunske opredelitve. 

V proračun je potrebno vgraditi »deflacijsko klavzulo«, kar 
pomeni, da naj bi bil obvezen rebalans proračuna v smeri 
njegovega zmanjšanja v primeru, če bo dejanska inflacija 
nižja od predvidevanj sestavljalcev proračuna. 

14. Državni svet ponovno opozarja na spornost sprejemanja 
proračuna v obliki predloga proračuna za določeno leto in ne 
v obliki zakona. 

15. Nesprejemljiva je praksa vlade, da predloži proračun v 
obravnavo v rokih, ki sprejem proračuna zavlečejo v drugo 
polovico proračunskega leta. 

• * * - 

Državni svet predlaga naslednje amandmaje: 

1. Pri Ministrstvu za finance (1611) naj se postavka številka 
7505, »dopolnilna sredstva občinam«, poveča od 21,75 mlrd 
SIT na 23,955 mlrd SIT. Celotno področje »transferi občinam« 
(10) pa naj se poveča od 22,8 mlrd SIT na 25,005 mlrd SIT. 

2. Pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo (3411) se pri 
postavkah 6140 »Ustanoviteljske obveznosti« in 6141 
»Temeljne in aplikativne raziskave« povečajo sredstva za 900 
mio SIT. 

Sredstva za predlagano povečanje naj se zberejo iz zmanjša- 
nja vlaganj v nove in obnovljene delovne prostore vseh držav- 
nih organov (postavka 13.11 ima indeks rasti 153.6), z omeji- 
tvijo rasti plač v teh organih, ki v mnogih primerih presega 
indeks 140, in iz proračunskega presežka (postavka III predlo- 
ženega proračuna). 

3. V I. Prihodki proračuna, A. Davčni prihodki, se: 

a) poveča postavka 2.1. Davek na previsoko izplačane plače 
za 3 mlrd SIT, 
b) doda nova postavka 3.2. Davek na premoženje 2,5 mlrd SIT, 
c)poveča postavka 4.1. Davek od prometa proizvodov in stori- 
tev za 10 mlrd SIT, 
č) zniža se postavka 3. Dohodnina za 13 mlrd SIT, 
d)zniža se postavka 6. Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost za 2,5 mlrd SIT. 

VII. Odhodki proračuna, A. Tekoči odhodki se: zniža postavka 
1.1. Plače itd. v državnih organih za 10 mlrd SIT, 
zniža postavka 2.1. Materialni stroški v državnih organih za 4 
mlrd SIT, 
zniža postavka 3.1. Plače itd. v sredstvih za obrambo za 2 mlrd 
SIT, 
zniža postavka 13.11. Investicije v državnih organih za 2 mlrd 
SIT, 
poveča postavka Proračunski presežek za 10 mlrd SIT, 
poveča postavka za regionalni ceste, hudournike itd. za 5 
mlrd SIT, 
poveča postavka za Ministrstvo za znanost in tehnologijo za 3 
mlrd SIT. 

4. Pri Ministrstvu za zdravstvo (2711) se pri proračunski 
postavki 2446 Investicije v zdravstvu znesek 1.543.907.000 
poveča na 2.365.342.000 SIT. 

5. Pri Ministrstvu za zdravstvo (2711) se pri proračunski 
postavki 2568 - Investicijsko vzdrževanje v zdravstvenih 
zavodih znesek 122.003.000 SIT poveča na 152.003.000 SIT. 

6. Pri Ministrstvu za zdravstvo (2711) se doda nova postavka v 
znesku 140.000.000 sit za sofinanciranje najnujnejših potreb 
po ureditvi primernih standardov prostorov in opreme v neka- 
terih javnih zdravstvenih zavodih na demografsko ogroženih 
območjih v osnovni zdravstveni dejavnosti ob upoštevanju 
osnovnega zdravstvenega varstva po zakonu. 

7. Pri Ministrstvu za promet in zveze (2415) - direkcija za 
ceste se doda nova postavka 2906 Pragersko - železniški 
nadvoz v višini 200 mio SIT. 

8. Pri Ministrstvu za promet in zveze (2415) - direkcija za 
ceste se doda nova postavka 1256 Elementar v občini Sloven- 
ska Bistrica v višini 170 mio SIT. 

9. Pri Ministrstvu za promet in zveze (2415) - Direkcija za 
ceste se postavka 6570 R 338/1236 Križni vrh poveča na 109 
mio SIT. 

10. Pri Ministrstvu za promet in zveze (2415) - Direkcija za 
ceste se doda nova postavka G1 Priključek na Devini, odsek 
Arja vas - Slovenska Bistrica v višini 50 mio SIT. 

11. Pri Ministrstvu za promet in zveze (2415) - Direkcija za 
ceste se doda nova postavka 6457 R 343 Lovrenc - Pesek v 
višini 125 mio SIT. 

12. Pri Ministrstvu za promet in zveze (2415) - Direkcija za 
ceste se doda postavka 1263 R 340 Ljubno - Luče v višini 200 
mio SIT. 

13. Pri Ministrstvu za okolje in prostor (2521) - Uprava za 
varstvo narave se postavka 6564 Vzdrževanje vodnega režima 
poveča za 135 mio SIT. 

14. Pri Ministrstvu za okolje in prostor (2521) - Uprava za 
varstvo narave se postavka 6073 Javna vodnogospodarska 
služba na vodnem območju Drave poveča za 26 mio SIT. 

22 



15. Pri Ministrstvu za okolje in prostor (2521) - Uprava za 
varstvo narave se postavka 5420 Odprava posledic poplav v 
novembru 1990 poveća za 75.000.000,00 SIT za izgradnjo 
porušenega Graščinskega jezu na Savinji (stacionaža 97,988 
km). 

16. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(2311) - Investicije se v postavki 6559 Phare doda nova 
postavka Sredstva za ureditev turističnih poti, ki se nanašajo 
na program Phare, v višini 12,8 mio SIT. 

17. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(2311) se postavka 1841 - Javna gozdarska služba poveča z 
1,466.086.000 SIT na 2,021.491.000 SIT, to je za 555.405.000 
SIT. 

18. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(2311) se postavka 1842 - Republiška kmetijsko-svetovalna 
služba, poveča z 714.751.000 SIT na 1,075.932.000 SIT, to je za 
361.181.000 SIT. 

19. Pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo (2311) se 
postavka 1851 - Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji 
poveča s 587.817.000 SIT na 750.000.000 SIT, to je za 
162.183.000 SIT. 

20. Pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo (2311) se 
postavka 1456 - Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji, 
poveča z 276.511.000 SIT na 395.000.000 SIT, to je za 
118.489.000 SIT. 

21. Pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo (2311) se 
postavka 1405 - Predpisano zdravstveno varstvo živali, 
poveča z 59.679.000 SIT na 100.000.000 SIT, to je za 
40.321.000 SIT. 

22. Pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo (2311) se 
postavka 1436 - Preventivno zdravstveno varstvo v živinoreji, 
poveča z 69.625.000 SIT na 100.000.000 SIT, to je za 
30.375.000 SIT. 

23. Pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo (2311) se 
postavka 6502 - Javna veterinarska služba, poveča z 
843.691.000 SIT na 1,594.597.160 SIT, to je za 750.906.000 SIT. 

24. Pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo (2311) se 
postavka 4978 - Preventivno zdravstveno varstvo živali, 
poveča z 29.839.000 SIT na 205.769.000 SIT, to je za 
175.930.000 SIT. 

25. Pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo (2311) se 
postavka 1463 - Tehnična strokovna usposobitev veterinar- 
skih zavodov in fakultet poveča z 20.888.000. SIT na 
60.866 000 SIT, tO je za 39.978.000 SIT. 

26. Pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo (2311) naj se 
uvede nova postavka »Pospeševanje razvoja zadružništva« v 
skupni vrednosti 1,600.000.000 SIT. 

27. Pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo (2311) se 
postavka 1433 - Pokrivanje razlike v ceni mleka in govejega 
mesa, razširi še na prašičje meso in se iz predloga 99.464.000 

■ SIT poveča na 1,400.000.000 SIT. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994  

Državni svet Republike Slovenije je na 49. seji, dne 22.5.1995, 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 
1994 sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu, 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE , 
k predlogu zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 

Izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 

Državni svet daje amandma k 11. členu 

V tretjem in petem odstavku se za besedama« Državni zbor« 
doda besedi« Državni svet«. 

Državni svet daje amandma k 12. členu 

V 30. členu se v prvem odstavku za besedama »Državnega 
zbora« doda besedi »Državnega sveta«. 

Obrazložitev: 
Skladno s 22. členom zakona, ko se kot sredstva za delovanje 
uporabnikom zagotavljajo med ostalimi nameni tudi: 

- sredstva za investicijske izdatke in 
- sredstva za amortizacijo, 
ter z osnovno usmeritvijo predloga sprememb in dopolnitev 

zakona o izvrševanju proračuna, ki namerava za učinkovitejše 
izvrševanje proračuna določbe zakona tako spremeniti, da 
bodo nesporne za uporabnike proračuna; le-ti morajo izka- 
zovati v svojih letnih načrtih celotno vrednost nabav ne glede 
na način financiranja te nabave. 

Državni svet je do leta 1995 realiziral svoje investicijske 
potrebe in nabavo opreme za informatizacijo preko držav- 
nega zbora, s katerim ima tudi sklenjen dogovor o opravljanju 
storitev. Pred pripravo izhodišč za izdelavo proračuna za leto 
1995 sta generalni sekretar državnega zbora in sekretarka 
državnega sveta podpisala aneks k dogovoru z namenom, da 
neposredne stroške za nabavo opreme za svoje potrebe nosi 
od 1. 1. 1995 dalje državni svet sam. Aneks k dogovoru je 
državni svet predložil ministrstvu za finance ob predložitvi 
kalkulacijskih elementov za proračun, kar je predlagatelj pro- 
računa za leto 1995 tudi upoštevah Brez dvoma je potrebno 
nabavo opreme opredeliti tudi v 11. in 12. členu predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leto 1994. 

Glede na to, da je bilo z aneksom k dogovoru o opravljanju 
storitev na novo opredeljeno, da v dogovorjene storitve med 
državnim zborom in državnim svetom spada tudi nabava 
potrebnega materiala in opreme in da vse potrebne stroške za 
nabavo opreme nosi državni svet, je nujno, da se omogoči 
tudi državnemu svetu določiti načrt nabav, ki se ga posreduje 
Vladi Republike Slovenije, tako kot je v spremembah in dopol- 
nitvah zakona predvideno za državni zbor, predsednika repu- 
blike, ustavno sodišče, računsko sodišče in varuha človeko- 
vih pravic. 
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - 

državni svet in njegova delovna telesa imajo pravico 

zahtevati od državnih organov pojasnila in podatke 

v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Sklep državnega sveta k predlogu smernic zunanje politike Republike Slovenije 

Državni svet Republike Slovenije je na 61. seji, dne 6.12.1995, 
ob obravnavi predloga smernic zunanje politike Republike 
Slovenije, na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o držav- 
nem svetu, sprejel naslednji 

SKLEP 

Ministrstvo za zunanje zadeve naj pripravi ustrezno pojasnilo 
o uresničevanju ciljev, usmeritev in ukrepov na področju 
izvajanja zunanje politike glede na kritično izražene pripombe 
državnih svetnikov ob razpravi predloga smernic zunanje 
politike Republike Slovenije. 

Sklep državnega sveta k poročilu o jamstvih Republike Slovenije v letu 1994, 
poročilu o dolgu Republike Slovenije v letu 1994 ter poročilih o stanju dolgov z 
jamstvom Republike Slovenije in o stanju dolga Republike Slovenije v prvem in 
drugem četrtletju 1995  

Državni svet Republike Slovenije je na 62. seji, dne 22. 12. 
1995, ob obravnavi poročila o jamstvih Republike Slovenije v 
letu 1994, poročila o dolgu Republike Slovenije v letu 1994 ter 
poročil o stanju dolgov z jamstvom Republike Slovenije in o 
stanju dolga Republike Slovenije v prvem in drugem četrtletju 
1995, na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem 
svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Državni svet Republike Slovenije poziva Vlado Republike 
Slovenije, da glede na že večkrat ponovljene zahteve čim 
hitreje pripravi premoženjsko bilanco države. Državni svet 
meni, da je treba pospešiti delo v zvezi s pripravo prikaza 
premoženjskega stanja države, v primeru, da premoženjskega 
stanja v celoti ni mogoče prikazati (npr. sukcesije), pa predlo-, 
žiti vsaj delno bilanco. 

2. Glede na to, da se javni dolg hitro povečuje, je treba resno 
preučiti vprašanje mehanizmov, ki producirajo javni dolg. 
Državni svet predlaga, da se preuči možnost sprejetja morato- 
rija za nadaljnje zadolževanje države, dokler ne bo predložena 
premoženjska bilanca. 

3. Glede na podatke o prihodkih proračunov v letošnjem letu 
državni svet meni, da je bilo predvideno zadolževanje prora- 
čuna za tekočo porabo nepotrebno. 

4. Glede na to, da je izpolnitev poroštvenih obveznosti države 
negotova, bi morala vlada izdelati prognozo izpolnitve držav- 
nih poroštev. Državni svet poudarja, da mora biti vlada pri 
sprejemanju nadaljnjih obvez restriktivnejša (preveriti, ali so 
nosilci kreditov le-te sposobni vrniti), predvsem pa natanč- 
nejša, saj se sprejete odločitve odražajo v bilanci, ne ve pa se, 
kolikšne so v resnici obveznosti države iz naslova nekaterih 
sprejetih zakonov. 

Sklep državnega sveta k pobudi Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 
zvezi z vrnitvijo imovine srednjim kmetijskim šolam 

Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 12. 4. 1995, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo Komisije 
državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi 
z vrnitvijo imovine srednjim kmetijskim šolam, in na podlagi 1. 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo komisije za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predlaga ministrstvu za 
kmetijstvo in gozdarstvo in ministrstvu za šolstvo in šport, da 
preučita in odgovorita na naslednje: 

1. Srednjim kmetijskim šolam je nujno za potrebe vzgoje in 
izobraževanja zagotoviti primerno veliko šolsko posestvo. 

2. Srednje kmetijske šole morajo imeti za praktični pouk tudi 
primerno velike kmetijske površine, zato je nerazumljivo, da 
ne morejo zahtevati vračila zemlje, saj jih ni niti na prednost- 

nih listah za najem zemlje pri Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije. Pri tem mora šola, če je najem-, 
nik skladovih površin, zanje plačati skladu precej visoko 
najemnino. Zemljišča potrebujejo za izobraževalne programe, 
v interesu stroke in kmetov pa je, da imajo najboljše pogoje za 
delo in da se povezujejo s svetovalnimi službami, zato je 
potrebno šolam nameniti in zagotoviti predvsem tista zem- 
ljišča, ki so v njihovi bližini. 

3. Srednjim kmetijskim šolam je potrebno vrniti, kar je nji- 
hovo, saj šole v zakonu o denacionalizaciji niso bile enako- 
vredno obravnavane, zato je nujno potrebno zagotoviti, da bi 
svojo lastnino tudi zakonsko dobile nazaj. Samo z medse- 
bojno povezanostjo srednjih kmetijskih šol in svetovalne 
službe lahko šole postanejo središče znanja, kar pa je 
mogoče le v primeru, če šole dobijo lastna zemljišča. Državni 
svet predlaga, da ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo in 
ministrstvo za šolstvo in šport pobudo preučita in v skladu s 
96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni nanjo 
odgovorita. 

24 



I 

Sklep državnega sveta k pobudi Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 
zvezi s ceno pšenice letine 1995 

Državni svet Republike Slovenije je na 51. seji, dne 14. 6.1995, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje in 
pobudo Komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano v zvezi s ceno pšenice letine 1995, in na podlagi 1. 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje in 
pobudo komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
predlaga ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj in mini- 
strstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da vprašanje in 
pobudo preučita in nanju odgovorita: 

Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj in ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je postavljeno vprašanje, 
ali je sprejet osnovni tržni red ter kakšni so odkupni pogoji 
pšenice letine 1995. Glede na objavljeno odkupno ceno pše- 
nice letine 1995 in sicer 25,79 SIT za kilogram se postavlja 
vprašanje, zakaj je odkupna cena realno za 14% nižja kot v 
letu 1994 ter daje pobudo, da naj bo osnovno izhodišče glede 
pogojev odkupa in cene pšenice letine 1995 vsaj takšno, kot je 
bilo v letu 1994. 

Državni svet predlaga, da ministrstvo za ekonomske odnose 
in razvoj in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
vprašanje in pobudo preučita in v skladu s 96. členom poslov- 
nika državnega sveta v roku 30 dni nanju odgovorita. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE 
ODNOSE IN RAZVOJ: 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 144. seji 25. maja 1995 
sprejela sklep o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico 1995/96, 
št. 331 -04/94 -2/6-8 (Uradni list RS, št. 28/95), na temelju 3. 
točke tega sklepa pa je minister za ekonomske odnose in 
razvoj v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dne 21. 6. 1995, izdal Odredbo o pogojih za odkup 
pšenice letine 1995 št. 334-02-001/95-48/07 (Uradni list RS, 
št. 35/95). 

Odkupna cena za pšenico standardne kakovosti znaša 25,29 
SIT/kg fco odkupno mesto. Določena je bila na podlagi ugo- 
tavljanja domačih stroškov predelave pšenice in na podlagi 
upoštevanja tendenc pri določanju cene pšenice v Evropski 
uniji in sosednjih državah, na katere Slovenija meji. Sprejeta 
odkupna cena za pšenico standardne kakovosti v celoti 

pokriva stroške pridelave pšenice pri kmetih na 1 ha parceli- 
ob pričakovanem pridelku 53 kg/ha, v skladu z začasno kalku- 
lacijo Kmetijskega inštituta Slovenije. 

Standardna kakovost pšenice po sprejetem tržnem redu je 
določena za pšenico, ki ima naslednje lastnosti: 
- količina vlage: 13% 
- količina vseh primesi: 2% 
- hektolitrska masa: 76 kg/100 I 
- količina surovih beljakovin: 11,5% 

Dokončna odkupna cena za pšenico standardne kakovosti, 
določena v Tržnem redu za pšenico 1995/96, bo valorizirana z 
80-odstotno ugotovljeno rastjo cen na drobno v obdobju 
april-junij 1995. 

Odkupna cena za posamezne oddane količine pšenice se bo 
ugotavljala na podlagi odkupne cene pšenice, določene v 
tržnem redu (22,29 SIT/kg + valorizacija), ob upoštevanju 
dejanskih lastnosti pšenice (količine vlage, hektolitrske mase, 
količine vseh primesi in količine surovih beljakovin). 
Pomembna novost glede na leto 1994 je v tem, da se odkupna 
cena za pšenico v letu 1995 določi za pšenico standardne 
kakovosti in ne več za posamezne kakovostne razrede. 
Bistveno bolj kot pretekla leta je poudarjena odvisnost dejan- 
ske odkupne cene pšenice od kvalitete, predvsem to velja za 
vsebnost surovih beljakovin kot enega od ključnih parame- 
trov za določanje kvalitete pšenice in s tem cene na svetovnih 
trgih. Navajamo nekaj primerov za izračun dejanske odkupne 
cene pšenice, ki ima glede količine primesi (2%), hektolitrske 
mase (76 kg/100 I) in količine vlage (13%) standardno kako- 
vost, vendar se njena kakovost razlikuje v ugotovljeni količini 
surovih beljakovin: 

Vsebnost 
beljakovin 

Odkupna cena 
pšenice v letu 1995 
glede na vsebnost 

Odkupna cena 
pšenice v letu 1994 

15% in več 
13% 
12,9% 
11,5% 
11,4% 
10.0% 
pod 10,0% 

31,49 
27,94 
27,77 
25,29 
25,11 
22,63 
18,00 

27,13 
27,13 
25,90 
25,90 
22,40 
22,40 

ni bila določena 

Sklep državnega sveta k pobudi Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 
zvezi s pripravo uredbe o deklariranju uvoženega mesa 

Državni svet Republike Slovenije je na 52. seji, dne 20.6.1995, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo Komisije 
državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi 
s pripravo uredbe o deklariranju uvoženega mesa, ki jo je 
podprla tudi Komisija državnega sveta za gospodarstvo, in na 
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo komisije za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predlaga ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, da jo preuči in nanjo odgovori. 

Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj se daje pobudo, 
da pripravi uredbo o deklariranju uvoženega mesa, mesno 
predelovalnih izdelkov in domačih izdelkov, katerih poreklo je 
"voženo meso. Predlaga se, da so deklaracije vidne pri pro- 
daji na drobno. Tako bo potrošnik zaščiten glede porekla in s 

tem kvalitete proizvodov. Smiselno se predlaga, da se pripravi 
uredbo tudi za vse ostalo blago iz uvoza. Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj se hkrati predlaga, da pri pri- 
pravi oziroma oblikovanju uredbe sodelujejo tudi strokovnjaki 
iz Združenja za agroživilstvo pri Gospodarski zbornici Slove- 
nije. 

Obrazložitev: « 
Slovenski trg in predvsem potrošniki so močno izpostavljeni 
uvozu izdelkov sumljive kvalitete. Tako postajamo smetišče 
razvitih držav; predvsem je vprašljivo poreklo mesa, ki je 
lahko več let zamrznjeno v blagovnih rezervah zahodnih 
držav. Le-to pa se uporablja tako v splošni prodaji kot v 
mesnih izdelkih. 

Državni svet predlaga, da ministrstvo za ekonomske odnose 
in razvoj pobudo preuči in v skladu s 96. členom poslovnika 
državnega sveta v roku 30 dni sporoči odgovor. 
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Sklep državnega sveta k pobudi Komisije za gospodarstvo v zvezi z razpravo o 
aktualni gospodarski situaciji v Republiki Sloveniji    

Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji, dne 11. 10. 
1995, v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo 
Komisije državnega sveta za gospodarstvo v zvezi z razpravo 
o aktualni gospodarski situaciji v Republiki Sloveniji, in na 
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo komisije za 
gospodarstvo, da se na eni prihodnjih sej državnega sveta 
obravnava aktualno gospodarsko situacijo v Republiki Slove- 

niji, pri čemer se na podlagi 56. člena zakona o državnem 
svetu ter 96. in 98. člena poslovnika državnega sveta pred- 
hodno pozove Vlado Republike Slovenije, Gospodarsko zbor- 
nico Slovenije, Banko Slovenije in Agencijo Republike Slove- 
nije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, da pripra- 
vijo ustrezne strokovne podlage, ki bodo ilustrirale trenutne 
gospodarske razmere, za razpravo na seji Državnega sveta 
Republike Slovenije. 

Državni svet zadolžuje komisijo za gospodarstvo, da pripravi 
izvedbo te pobude, torej zagotovi gradiva, o njih razpravlja ter 
na podlagi tega pripravi za sejo državnega sveta ustrezne 
sklepe. 

BELEŽKE 

» 
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