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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odpisu terjatev R Slovenije iz 

naslova neplačanih povračil za onesnaževanje vode 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. izredni seji, dne 
30.7.1999 ob obravnavi predloga zakona o odpisu terjatev 
Republike Slovenije Iz naslova neplačanih povračil za 
onesnaževanje vode (ZOPOV) - druga obravnava, na podlagi 
drugega odstavka 194. člena in drugega odstavka 195. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o odpisu terjatev Republike Slovenije iz 
naslova neplačanih povračil za onesnaževanje vode (ZOPOV) 
za tretjo obravnavo pripravijo Jože Lenič, Jakob Presečnik 
in Roman Jakič, poslanci Državnega zbora. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

SKLEP IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi nacionalnega programa varstva okolja 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. izredni seji, dne 
29.7.1999 ob obravnavi predloga nacionalnega programa 
varstva okolja (NPVO) • druga obravnava, na podlagi drugega 
odstavka 194. člena in drugega odstavka 195. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog nacionalnega programa varstva okolja (NPVO) za 
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga nacionalnega programa se opravi 
v skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika 
Državnega zbora. 

Državni zbor je sprejel še naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Sekretariat 
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, da skupaj s 
predlagateljem pri pripravi besedila za tretjo obravnavo predloga 
nacionalnega programa za varstvo preveri potrebnost uporabe 
številnih okrajšav oziroma kratic (slovenskega in angleškega 
izvora) ter pravilnost poimenovanj mednarodnih aktov in pri tistih, 
ki so prevzeti v naš pravni red, doda tudi podatek o objavi v 
uradnem listu. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih financah 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. izredni seji, dne 
30.7.1999 ob obravnavi predloga zakona o lavnih financah 
(ZJF) - druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 194. 
člena in drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o javnih financah (ZJF) za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

SKLEP IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga energetskega zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. izredni seji, dne 
29.7.1999 ob obravnavi predloga energetskega zakona (EZ) - 
druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 194. člena in 
drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

1. Predlog energetskega zakona (EZ) za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

Državni zbor je sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da do tretje obravnave zakona pripravi analizo in 
prognozo vpliva energetskega zakona na energetski trg in na 
energetske proizvajalce. Vlada naj oceni posledice znižanja cen, 
ki jih bo prineslo odpiranje energetskega tržišča na rentabilnost 
obstoječih zmogljivosti in na rentabilnost načrtovanih naložb, 
posebej za TET II, TE Šoštanj, NUK Krško in za elektrarne savske 
verige. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga Vlade R Slovenije za umik predloga resolucije 

o zunanji politiki R Slovenije  

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. izredni seji, dne 
29.7.1999 ob obravnavi predloga Vlade Republike Slovenije 
za umik predloga resolucije o zunanji politiki Republike 
Slovenije - druga obravnava - EPA 1167 Iz postopka 
obravnave in sprejemanje v Državnem zboru, na podlagi 173. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog resolucije o zunanji politiki Republike Slovenije - druga 
obravnava - EPA 1167, se umakne iz postopka obravnave in 
sprejemanja v Državnem zboru. 
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SKLEP IN STALIŠČE 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 

jamstvu R Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije slovenskih železarn  

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. izredni seji, dne 
22.7.1999 ob obravnavi predloga zakona o spremembi In 
dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za 
obveznice Izdane zaradi sanacije slovenskih železarn 
(ZJOSS-B) - prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu 
Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije 
slovenskih železarn (ZJOSS-B) je primerna podlaga za 
pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj mag. 
Janez Kopač, poslanec Državnega zbora v skladu z 
naslednjim 

stališčem 

Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
besedilo dopolni tako, da se bo v odplačilni sklad za predčasen 
odkup obveznic pri Ministrstvu za finance stekala tudi kupnina od 
drugega državnega premoženja ter da se bo iz odplačilnega sklada 
v letih 1999 in 2000 izjemoma lahko plačevalo tudi obresti na 
obveznice Slovenskih železarn d.d.. 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o izvrševanju proračuna Republike Slovenije  

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. izredni seji, dne 
22.7.1999 ob obravnavi predloga zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o Izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije (ZIPRS-D) - hitri postopek - EPA 884-II, na podlagi 
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da do septembra 1999 pripravi predlog spremembe 
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih 
cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (ZZNSGC) na podlagi katerega bo zagotovljen 
nemoten in trajen vir sredstev za zagotavljanje namenskih sredstev 
do 31.12.2007. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 REFERENDUMU IN LJUDSKI 

INICIATIVI (ZRLI-D) 

- EPA 921 - II - skrajšani postopek 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92) ter 
174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št. 
40/93 in 80/94) vlaga podpisani poslanec v sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O REFERENDUMU IN LJUDSKI INICIATIVI 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega 
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora RS 
predlaga, da predlog zakona Državni zbor obravnava in 
sprejme po skrajšanem postopku ter na isti seji opravi vse tri 
obravnave predloga zakona, saj gre za manj zahtevno 
dopolnitev. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bo pri obravnavi predloga sprememb in dopolnitev v 
Državnem zboru in pri delu njegovih organov sodeloval kot 
predlagatelj. 

Janez Janša, l.r. 
Franc Čebulj, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na 
pobudo pobudnikov in vlagateljev zahteve za razpis referenduma 
o volilnem sistemu za volitve v Državni zbor, na seji dne 8. oktobra 
1998 (U-l-12/97) ugotovilo, da je "Zakon o referendumu in ljudski 
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94,13/95 - odi. US, 38/96 in 43/96 
- odi. US) v neskladju z ustavo, ker ne določa roka, v katerem 
mora Državni zbor po sprejemu predloga na predhodnem 
referendumu sprejeti zakon, s katerim uveljavi rešitev, sprejeto 
na referendumu". Ustavno sodišče je ugotovilo tudi, da je del 
določbe tretjega odstavka 25. člena tega zakona, ki se glasi: "Eno 
leto po izvedbi referenduma Državni zborne more sprejeti zakona, 
ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma.", v neskladju z ustavo, 
kolikor se nanaša na predhodni referendum. Ustavno sodišče je 
v odločbi zapisalo tudi, da iz določbe 90. člena ustave, po kateri je 

"Državni zbor vezan na izid referenduma" nedvoumno sledi, da 
je ta vezanost (poleg politične in moralne) pravna. Ustavno 
sodišče je poudarilo: "Pravna vezanost zakonodajnega organa 
je normalen pojav v vsakem ustavnem sistemu, v katerem obstaja 
hierarhija med ustavnimi in zakonskimi normami." ter da "mora 
državni zbor referendumsko odločitev obvezno preliti v zakon". 
Ustavno sodišče nadalje ugotavlja, da bi Državni zbor kršil 
ustavno določilo o vezanosti na izid referenduma tako v primeru, 
če bi sprejel zakon z vsebino, ki bi nasprotovala referendumski 
odločitvi, kot tudi v primeru, da zakona, ki ureja materijo, o kateri 
se je odločalo na referendumu, sploh ne bi sprejel." 

Ustavno sodišče je v odločbi, ki je bila objavljena v Uradnem listu 
RS dne 4. decembra 1998 tudi določilo skrajni rok za odpravo 
tega neskladja - šest mesecev od dneva objave odločbe. Ker je 
torej rok že potekel in gre zgolj za uskladitev zakona z odločbo 
ustavnega sodišča, so očitno izpolnjeni vsi pogoji za skrajšan 
postopek, vključno s 4. alinejo 204a. člena Poslovnika Državnega 
zbora. 
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2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlog zakona dosledno sledi ustavni določbi. Izhaja iz ustavnega 
načela, da je Državni zbor vezan na izid referenduma. Kot rok, v 
katerem mora Državni zbor preliti referendumsko odločitev v 
zakon (katerega določitev je izrecno zahtevalo ustavno sodišče) 
opredeljuje šest mesecev. S tem se smiselno povzema pravna 
praksa ustavnega sodišča, ki največkrat za odpravo neskladij 
posameznih predpisov z ustavo določi prav šest mesečni rok. 
Izhajajoč iz načela racionalnosti - izvedba enega samega 
referenduma stane davkoplačevalce vsaj 400 milijonov tolarjev - 
zakon določa, da državni zbor vsaj dve leti po izvedbi referenduma 
ne more ponoviti referenduma o istem vprašanju (isti materiji). 
Zaradi preprečitve možnih zlorab (na katere je posebej opozorilo 
ustavno sodišče) zakon določa, da v primeru predhodnega 

referenduma navedeni rok začne teči z dnem uveljavitve zakona, 
s katerim je državni zbor uzakonil referendumsko odločitev. S 
sprejetjem tega zakona bo torej odločba ustavnega sodišča v 
zvezi z zahtevano odpravo ugotovljenih neustavnosti določb 
zakona o referendumu in ljudski iniciativi uresničena dosledno in 
v celoti. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Zakon bo lahko prinesel pomemben prihranek za državni 
proračun, saj bo odpravil številne možnosti za zlorabo proce- 
dure. Izvedba enega referenduma (po podatkih iz leta 1996, ne 
upoštevaje inflacije) stane najmanj 400 milijonov tolarjev! 

II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. I. RS 15/94 in 38/ 
96) se spremeni 25. člen tako, da se glasi: 

"Državni zbor je vezan na izid referenduma. 

Državni zbor mora pri sprejemanju zakona upoštevati odločitev, 
sprejeto na predhodnem referendumu. Državni zbor mora 
uzakoniti odločitev, sprejeto na predhodnemu referendumu, 
najkasneje v šestih mesecih po izvedbi referenduma. 

Državni zbor ne more sprejeti zakona, ki bi bil v nasprotju z 
izidom referenduma, dve leti pa ne sme ponoviti referenduma o 
istem vprašanju. Kadar je odločitev sprejeta na predhodnem 
referendumu, državni zbor ne more ponoviti referenduma o istem 
vprašanju pred pretekom dveh let od dne uveljavitve zakona, s 
katerim je državni zbor uzakonil referendumsko odločitev." 

2. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV: 

Prvi člen določa, da se v zakonu o referendumu in ljudski iniciativi 
(Ur. I. RS 15/94 in 38/96) se spremeni 25. člen tako, da se glasi: 
"Državni zbor je vezan na izid referenduma.Državni zbor mora 
pri sprejemanju zakona upoštevati odločitev, sprejeto na 
predhodnem referendumu. Državni zbor mora uzakoniti odločitev, 
sprejeto na predhodnemu referendumu, najkasneje v šestih 
mesecih po izvedbi referenduma.Državni zbor ne more sprejeti 
zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma, dve leti pa ne 

sme ponoviti referenduma o istem vprašanju. Kadar je odločitev 
sprejeta na predhodnem referendumu, državni zbor ne more 
ponoviti referenduma o istem vprašanju pred pretekom dveh let 
od dne uveljavitve zakona, s katerim je državni zbor uzakonil 
referendumsko odločitev." 

Drugi člen določa, da začne ta zakon veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

» 
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IV. BESEDILO ČLENA, KI SE 
SPREMINJA: 

"25. člen 

Državni zbor je vezan na izid referenduma. 

Državni zbor mora pri sprejemanju zakona upoštevati odločitev, 
sprejeto na predhodnem referendumu. 

Eno leto po izvedbi referenduma državni zbor ne more sprejeti 
zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma, niti ponoviti 
referenduma o istem vprašanju." 
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Besedilo členov 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 DRUŠTVIH 

- EPA 865 - II - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi na podlagi tretjega 
odstavka 175. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije besedilo členov Zakona o društvih, na katere se 
nanaša 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DRUŠTVIH 

- skrajšani postopek, ki ga je poslala z dopisom št. 029-06/ 
99-1 (Z5) dne 29/6-1999. 

III. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO: 

5. člen 

Vsakdo lahko postane član in deluje v društvu pod enakimi pogoji. 

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta, 
podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, (besedilo: "ki 
ga tudi zastopa v organih društva." je bilo razveljavljeno z odločbo 

) US (Uradni list RS, št. 49/98)). 

Posebne pravice in dolžnosti članov iz prejšnjega odstavka, ureja 
temeljni akt društva. 

6. člen 

Tujec lahko postane član društva, če je tako določeno v temeljnem 
aktu. 

8. člen 

Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi 
in temeljni akt društva, (besedilo: "Društvo lahko ustanovi najmanj 
deset polnoletnih državljanov Republike Slovenije" je bilo 
razveljavljeno z odločbo US (Uradni list RS, št. 49/98)). 

9. člen 

Temeljni akt društva mora določati: ime in sedež društva; namen 
in naloge društva; način včlanjevanja in prenehanje članstva; 

organe društva, njihovo delovno področje in njihova medsebojna 
razmerja; sestavo organov, način volitev članov organov ter 
njihovo mandatno dobo oziroma imenovanja in razrešitve; pravice 
in dolžnosti članov ter organov društva; zastopanje društva; 
financiranje društva in način opravljanja nadzorstva nad 
razpolaganjem s finančnimi sredstvi; način prenehanja društva in 
razpolaganje s premoženjem v takem primeru ter način 
zagotavljanja javnosti dela društva. 

Spremembe in dopolnitve temeljnega akta društva sprejme najvišji 
organ društva. 

10. člen 

Besedilo člena: "Če je v društvo včlanjenih do vključno 15 članov, 
opravljajo vsi člani naloge organov društva in izmed sebe izvolijo 
zastopnika društva." je bilo razveljavljeno z odločbo US (Uradni 
list RS, št. 49/98). 

16. člen 

Za registracijo društev je pristojna upravna enota, na območju 
katere je sedež društva. 

O pritožbah zoper odločbe pristojnega organa odloča ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve. 

18. člen 

Pristojni organ je dolžan o zahtevi iz 17. člena tega zakona odločiti 
v roku 30 dni od njenega prejema. 
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Če pristojni organ ugotovi, da vloga ni popolna oziroma da temeljni 
akt ali ime društva ni v skladu z določbami tega zakona, opozori 
na to vlagatelja in mu določi rok, v katerem je potrebno zahtevo 
dopolniti oziroma uskladiti temeljni akt. Ta rok ne smebiti krajši od 
15 dni in ne daljši od 3 mesecev. 

Če društvo v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni vloge oziroma 
ne uskladi temeljnega akta ali imena društva, se šteje, da je 
umaknilo zahtevo za registracijo. 

20. člen 

Če društvo spremeni temeljni akt ali zastopnika društva, mora 
vložiti zahtevo za spremembo registracije v 30 dneh od nastale 
spremembe. 

Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora društvo priložiti zapisnik 
seje najvišjega organa, na kateri so bile sprejete spremembe. Če 
je bil spremenjen temeljni akt, mora društvo zahtevi priložiti dva 
izvoda novega temeljnega akta. 

L' i,. ■■ 'v' ** 
V primeru sprememb temeljnega akta se smiselno uporabljajo 
določbe 17. in 18. člena tega zakona. 

25. člen 

Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme najvišji organ 
društva, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in 
poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili 
računovodskega standarda za društva, ki ga sprejme 
pooblaščena organizacija, in določbami temeljnega ali posebnega 
akta društva. 

27. člen 

Društvo lahko preneha po volji članov ali po samem zakonu, 

28. člen 

Najvišji organ društva lahko sprejme sklep o prenehanju društva. 

Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, 
ustanovljenega na podlagi tega zakona, na katerega se po 
poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. 
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 

O sklepu najvišjega organa iz prvega odstavka tega člena mora 
zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ. 

29. člen 

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati 
ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije. 

31. člen 

Če društvo ne ravna po drugem odstavku 28. člena in v primerih 
prenehanja društva po 29. členu tega zakona, odloči o prenosu 
premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega 
prava določen pristojni državni organ. Odločitev nadomesti sklep 
iz drugega odstavka 28. člena tega zakona. 

32. člen 

S kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje društvo, 
ki: 

1. prekoračuje področje dejavnosti, določene s temeljnim aktom 
(3. člen); 
2. v pravnem prometu ne uporablja le svojega registriranega imena 
(peti odstavek 4. člena); 
3. spremeni temeljni akt ali zastopnika društva in v roku ne vloži 
zahteve za spremembo registracije (prvi odstavek 20. člena); 
4. opravlja dejavnost, ki ni v skladu z nameni in nalogami društva 
(prvi odstavek 22. člena); 
5. ne porabi ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki za 
izvajanje osnovne dejavnosti društva (tretji odstavek 21. člena in 
23. člen); 
6. neresnično izkazuje podatke o finančno-materialnem poslovanju 
(25. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tega člena tudi zastopnik društva. 

36. člen 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje preverja zakonitost in pravilnost izvajanja predpisov, 
ki urejajo finančno-materialno poslovanje društev, ki razpolagajo 
z družbeno lastnino, dokler se ta lastninsko ne preoblikuje. 

38. člen 

Status društva, ki deluje v javnem interesu podeli društvu minis- 
ter, ki vodi upravni organ, pristojen za področje, na katerem društvo 
deluje, v skladu s pogoji, kriteriji in načinom pridobitve, ki se določijo 
s posebnimi zakoni. 

Če deluje društvo na področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, 
odloči o pridobitvi statusa društva iz prejšnjega odstavka minis- 
ter, ki je pristojen za pretežni del dejavnostidruštva, po 
predhodnem soglasju ostalih pristojnih ministrov 

Če društvo deluje na področju, za katerega ni pristojno nobeno 
ministrstvo, odloča o podelitvi statusa društva iz prvega odstavka 
tega člena minister, pristojen za upravo. 

Do uveljavitve posebnih predpisov iz 3. člena tega zakona določi 
kriterije, na podlagi katerih se društvom podeli status društva, ki 
deluje v javnem interesu, pristojno ministrstvo, v treh mesecih od 
uveljavitve tega zakona. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona 
o društvih - EPA 865 - II - skrajšani postopek, |e bil 
objavljen v Poročevalcu št. 53, dne 12 Julija 1999. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 

OZNAČEVANJU PLASTIČNIH 

RAZSTRELIV ZARADI NJIHOVEGA 

ODKRIVANJA (MKOPR) 

- EPA 923 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 112. seji dne 3/6-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
OZNAČEVANJU PLASTIČNIH RAZSTRELIV ZARADI 
NJIHOVEGA ODKRIVANJA, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

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

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- mag. Brane LUČOVNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 

promet in zveze; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

I.člen 2. člen 

Ratificira se Konvencija o označevanju plastičnih razstreliv zaradi Besedilo konvencije se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu 
njihovega odkrivanja, sklenjena v Montrealu 1. marca 1991. v slovenskem jeziku glasi: 
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KONVENCIJA 

o označevanju plastičnih razstreliv 

zaradi njihovega odkrivanja 
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DRŽAVE POGODBENICE TE KONVENCIJE, 

KI SE ZAVEDAJO posledic terorističnih dejanj za mednarodno 
varnost; 

KI IZRAŽAJO globoko zaskrbljenost zaradi terorističnih dejanj, 
usmerjenih,v uničevanje zrakoplovov, drugih prevoznih 
sredstev in drugih ciljev; 

KI SO ZASKRBLJENE, ker se za ta teroristična dejanja uporabljajo 
plastična razstreliva; 

KI SO UPOŠTEVALE, da bi označevanje teh razstreliv zaradi 
njihovega odkrivanja znatno pripomoglo k preprečevanju takih 
nezakonitih dejanj; 

KI SO MENILE, da je zaradi odvračanja od takih nezakonitih 
dejanj nujno potrebna mednarodna listina, ki bi države 
zavezala, da bi sprejele primerne ukrepe in tako zagotovile 
ustrezno označevanje plastičnih razstreliv; 

KI SO UPOŠTEVALE, da Resolucija Varnostnega sveta Združenih 
narodov št. 635 z dne 14. junija 1989 in Resolucija Generalne 
skupščine Združenih narodov št. 44/29 z dne 4. decembra 
1989, ki pozivata Mednarodno organizacijo civilnega letalstva 
k okrepitvi njene dejavnosti za vzpostavitev mednarodnega 
režima označevanja plastičnih ali ploščatih razstreliv zaradi 
njihovega odkrivanja; 

KI SO UPOŠTEVALE Resolucijo A27-8, soglasno sprejeto na 27. 
zasedanju Skupščine Mednarodne organizacije civilnega 
letalstva, ki je podprla pripravo nove mednarodne listine za 
urejanje označevanja plastičnih in ploščatih razstreliv za 
njihovo odkrivanje kot najpomembnejšo in glavno prednostno 
nalogo; 

KI SO ZADOVOLJNE z vlogo, ki jo je Svet Mednarodne 
organizacije civilnega letalstva odigral pri pripravi konvencije, 
kot tudi z njegovo pripravljenostjo prevzeti naloge v zvezi z 
njenim izvajanjem, so se 

SPORAZUMELE O NASLEDNJEM: 

I. člen 

V tej konvenciji: 

1. "Razstreliva" pomenijo eksplozivne izdelke, splošno znane 
kot "plastična razstreliva", vključno z razstrelivi v raztegljivi 
ali elastični ploščati obliki, kot so opisana v Tehnični prilogi k 
tej konvenciji. 

2. "Sredstvo za odkrivanje" pomeni snov, opisano v Tehnični 
prilogi k tej konvenciji, ki je vstavljena v razstrelivo, da omogoči 
njegovo odkritje. 

3. "Označevanje" pomeni vstavitev sredstva za odkrivanje v 
razstrelivo v skladu s Tehnično prilogo k tej konvenciji. 

4. "Izdelava" pomeni kakršen koli postopek za izdelovanje 
razstreliv, vključno s ponovno predelavo. 

5. "Ustrezno odobrena vojaška sredstva" obsegajo med 
drugim topovske granate, bombe, projektile, mine, izstrelke, 
rakete, ostre naboje, ročne granate in bombe, izdelanr 
izključno za vojaške ali policijske namen v skladu z zakoni in 
predpisi države pogodbenice. 

6. "Državo proizvajalko" pomeni vsako državo, na ozemlju 
katere se izdelujejo razstreliva. 

II. člen 

Vsaka država pogodbenica sprejme potrebne in učinkovite ukrepe 
za prepoved in preprečevanje izdelave neoznačenih razstreliv 
na svojem ozemlju. 

III. člen 

1. Vsaka država pogodbenica sprejme potrebne in učinkovite 
ukrepe za prepoved in preprečevanje prinašanja neoznačenih 
razstreliv na svoje ozemlje oziroma njihovega odnašanja z 
njega. 

2. Prejšnji odstavek ne velja za promet z neoznačenimi 
razstrelivi pod nadzorom države pogodbenice v skladu s 
prvim odstavkom IV. člena, ki ni v nasprotju s cilji te konvencije 
in ga izvajajo organi te države pogodbenice pri opravljanju 
vojaških ali policijskih nalog. 

IV. člen 

1. Vsaka država pogodbenica sprejme potrebne ukrepe za 
opravljanje strogega in učinkovitega nadzora nad posestjo in 
prenosom posesti neoznačenih razstreliv, ki so bila izdelana 
na njenem ozemlju oziroma so bila nanj prinesena pred 
začetkom veljavnosti te konvencije v tej državi, da prepreči 
njihovo preusmeritev ali uporabo za namen, ki ni v skladu s 
cilji te konvencije. 

2. Vsaka država pogodbenica sprejme potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da se označijo ali trajno onesposobijo za uporabo 
vse zaloge razstreliv iz izpisano prvega odstavka tega člena, 
ki niso v lasti njenih organov, ki opravljajo vojaške ali policijske 
naloge, uničijo ali uporabijo za namene, ki niso v nasprotju s 
cilji te konvencije, v obdobju treh let od začetka veljavnosti te 
konvencije v tej državi. 

3. Vsaka država pogodbenica sprejme potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da se označijo ali trajno onesposobijo za uporabo 
vse zaloge razstreliv iz prejšnjega odstavka tega člena, ki so 
lasti njenih organov, ki opravljajo vojaške ali policijske naloge 
in niso vdelane kot sestavni deli ustrezno odobrenih vojaških 
sredstev, uničijo ali uporabijo za namene, ki niso v nasprotju 
s cilji te konvencije v obdobju petnajstih let od začetka 
veljavnosti te konvencije v tej državi. 

4. Vsaka država pogodbenica sprejme potrebne ukrepe, da na 
svojem ozemlju zagotovi čimprejšnje uničenje neoznačenih 
razstreliv, ki se na njenem ozemlju lahko odkrijejo in niso 
omenjena v prejšnjih odstavkih tega člena, razen tistih zalog 
neoznačenih razstreliv, ki so na dan začetka veljavnosti te 
konvencije v tej državi v lasti njenih organov, ki opravljajo 
vojaške ali policijske naloge, in so kot sestavni deli vdelana v 
ustrezno odobrena vojaška sredstva. 

5. Vsaka država pogodbenica sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje strogega in učinkovitega nadzora nad posestjo in 
prenosom posesti razstreliv iz drugega odstavka 1. dela 
Tehnične priloge k tej konvenciji, da prepreči njihovo 
preusmeritev oziroma uporabo za namene, ki niso v skladu s 
cilji te konvencije. 
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6. Vsaka država pogodbenica sprejme potrebne ukrepe, da na 
svojem ozemlju zagotovi čimprejšnje uničenje neoznačenih 
razstreliv, izdelanih po začetku veljavnosti te konvencije v tej 
državi, ki niso vdelana tako, kot določa pododstavek d) 
drugega odstavka 1. dela Tehnične priloge k tej konvenciji, ter 
neoznačenih razstreliv, ki niso zajeta z drugim pododstavkom 
omenjenega drugega odstavka. 

V. člen 

1. S to konvencijo je ustanovljena Mednarodna tehnična komisija 
za razstreliva (v nadaljevanju "Komisija"), sestavljena iz 
najmanj petnajstih in največ devetnajstih članov, ki jih med 
osebami, ki jih predlagajo države pogodbenice te konvencije, 
imenuje Svet Mednarodne organizacije civilnega letalstva (v 
nadaljevanju "Svet"). 

2. Člani Komisije so strokovnjaki z neposrednimi in velikimi 
izkušnjami s področij, ki se nanašajo na izdelavo, odkrivanje 
ali raziskovanje razstreliv. 

3. Člani Komisije so izvoljeni za obdobje treh let in so lahko 
ponovno izvoljeni. 

4. Zasedanja Komisije se najmanj enkrat letno sklicujejo na 
sedežu Mednarodne organizacije civilnega letalstva oziroma 
v kraju in času, ki ju določi ali odobri Svet. 

5. Komisija sprejme svoj poslovnik, ki ga odobri Svet. 

VI. člen 

1. Komisija ocenjuje tehnične dosežke, ki se nanašajo na 
izdelavo, označevanje in odkrivanje razstreliv. 

2. Komisija prek Sveta poroča o svojih ugotovitvah državam 
pogodbenicam in ustreznim mednarodnim organizacijam. 

3. Komisija priporoči Svetu spremembe Tehnične priloge k tej 
konvenciji, kadar je potrebno. Komisija si prizadeva, da sprejme 
odločitve o takšnih priporočilih soglasno. Če ni soglasja, 
sprejme Komisija te odločitve z dvotretjinsko večino glasov 
svojih članov. 

4. Svet državam pogodbenicam, po priporočilu Komisije, lahko 
predlaga spremembe Tehnične priloge k tej konvenciji. 

VII. člen 

1. Vsaka država pogodbenica lahko v devetdesetih dneh od 
dneva obvestila sporoči Svetu svoje pripombe o predlagani 
spremembi Tehnične priloge k tej konvenciji. Svet čim prej 
pošlje pripombe Komisiji v proučitev. Svet povabi vsako državo 
pogodbenico, ki ima pripombe k predlagani spremembi 
oziroma ji ugovarja, da se posvetuje s Komisijo. 

2. Komisija prouči stališča držav pogodbenic, na podlagi 
prejšnjega odstavka, in o njih poroča Svetu. Svet lahko po 
obravnavanju poročila Komisije in z upoštevanjem vrste 
sprememb in pripomb držav pogodbenic, vključno z državami 
proizvajalkami, predlaga vsem državam pogodbenicam, da 
sprejmejo spremembo. 

3. Če predlagani spremembi ne ugovarja pet ali več držav 
pogodbenic s pisnim obvestilom Svetu v devetdesetih dneh 

od dneva obvestila o predlagani spremembi, se šteje, da je 
sprememba sprejeta in začne veljati po sto osemdesetih dneh 
oziroma po obdobju, ki je navedeno v predlagani spremembi 
za države pogodbenice, ki spremembi niso izrecno 
ugovarjale. 

4. Države pogodbenice, ki so predlagani spremembi izrecno 
ugovarjale, lahko pozneje z deponiranjem listine o sprejetju 
ali odobritvi izrazijo svoje soglasje o tem, da jih določbe 
sprememb zavezujejo. 

5. Če je predlagani spremembi ugovarjalo pet ali več držav 
pogodbenic, pošlje Svet spremembo Komisiji v nadaljnjo 
obravnavo. 

6. Če predlagana sprememba ni bila sprejeta v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena, lahko Svet skliče tudi konferenco vseh 
držav pogodbenic. 

VIII. člen 

1. Države pogodbenice pošljejo Svetu, če je mogoče podatke, 
ki bi bili Komisiji v pomoč pri opravljanju njenih nalog iz prvega 
odstavka VI. člena. 

2. Države pogodbenice sproti obveščajo Svet o ukrepih, ki so 
jih sprejele za izvajanje določb te konvencije. Svet pošlje te 
podatke vsem državam pogodbenicam in ustreznim 
mednarodnim organizacijam. 

IX. člen 

Svet v sodelovanju z državami pogodbenicami in ustreznimi 
mednarodnimi organizacijami sprejme primerne ukrepe, da olajša 
izvajanje te konvencije, vključno z zagotavljanjem tehnične pomoči 
in ukrepe za izmenjavo podatkov v zvezi s tehničnimi dosežki pri 
označevanju in odkrivanju razstreliv. 

X. člen 

Tehnična priloga k tej konvenciji je njen sestavni del. 

XI. člen 

1. Vsi spori med dvema ali več državami pogodbenicami v zvezi 
z razlago ali uporabo te konvencije, ki se jih ne more rešiti s 
pogajanji, se na zahtevo ene izmed njih predložijo v arbitražo. 
Če se pogodbenice v šestih mesecih od zahteve za arbitražo 
ne morejo dogovoriti o organizaciji arbitraže, lahko katera koli 
pogodbenica preda spor Meddržavnemu sodišču z zahtevo 
v skladu s Statutom Meddržavnega sodišča. 

2. Vsaka država pogodbenica lahko ob podpisu, ratifikaciji, 
sprejetju ali odobritvi te konvencije oziroma pristopu k njej 
izjavi, da je ne zavezuje prejšnji odstavek. Drugih držav 
pogodbenic prejšnji odstavek ne zavezuje v zvezi s 
pogodbenico, ki je izrazila tak pridržek. 

3. Vsaka država pogodbenica, ki je izrazila pridržek v skladu s 
prejšnjim odstavkom, lahko ta pridržek kadar koli umakne z 
obvestilom depozitarju. 

XII. člen 

Razen z izjemo v XI. členu se k tej konvenciji ne sme izraziti 
noben pridržek. 
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XIII. člen 

1. Ta konvencija je državam udeleženkam Mednarodne 
konference o zračnem pravu, ki je potekala v Montrealu od 
12. februarja do 1. marca 1991, na voljo za podpis 1. marca 
1991 v Montrealu. Po 1. marcu 1991 bo konvencija na voljo za 
podpis vsem državam na sedežu Mednarodne organizacije 
civilnega letalstva v Montrealu, dokler ne začne veljati v skladu 
s tretjim odstavkom tega člena. Država, ki te konvencije ne 
podpiše, lahko kadar koli pristopi k njej. 

2. Države lahko to konvencijo ratificirajo, sprejmejo, odobrijo ali 
pristopijo k njej. Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu se deponirajo pri Mednarodni organizaciji civilnega 
letalstva, ki je s tem določena za depozitarja. Pri deponiranju 
listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu vsaka država 
izjavi, ali je država proizvajalka ali ne. 

3. Ta konvencija začne veljati šestdeseti dan po dnevu 
deponiranja petintridesete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
ali pristopu pri depozitarju pod pogojem, da se pri tem najmanj 
pet držav izreče za države proizvajalke po drugem odstavku 
tega člena. Če se petintrideset takih listin deponira pred 
deponiranjem listin petih držav proizvajalk, začne ta konvencija 
veljati šestdeseti dan po dnevu deponiranja listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu pete države proizvajalke. 

4. Za druge države začne ta konvencija veljati šestdeset dni po 
dnevu deponiranja njihovih listin o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
ali pristopu. 

5. Takoj po začetku veljavnosti te konvencije jo depozitar 
registrira v skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih 
narodov in v skladu s 83. členom Konvencije o mednarodnem 
civilnem letalstvu (Čikago, 1944). 

XIV. člen 

Depozitar nemudoma obvesti vse podpisnice in države 
pogodbenice o: 

1. vsakem podpisu te konvencije in njegovem datumu, 

2. vsakem deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu ter njegovem datumu in posebej omeni, ali se je 
država izrekla za državo proizvajalko, 

3. dnevu začetka veljavnosti te konvencije, 

4. dnevu začetka veljavnosti vsake spremembe te konvencije 
ali njene Tehnične priloge, 

5. vsaki odpovedi, dani na podlagi XV. člena in 

6. vsaki izjavi, dani na podlagi drugega odstavka XI. člena. 

XV. člen 

1. Vsaka država pogodbenica lahko to konvencijo odpove s 
pisnim obvestilom depozitarju. 

2. Odpoved začne veljati sto osemdeset dni po dnevu, ko 
depozitar prejme obvestilo. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani pooblaščenci, ki so jih pravilno 
pooblastile njihove vlade, podpisali to konvencijo. 

SKLENJENO v Montrealu prvega marca tisoč devetsto 
enaindevetdesetega leta v enem izvirniku, sestavljenem v petih 
verodostojnih besedilih v angleškem, francoskem, ruskem, 
španskem in arabskem jeziku. 
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TEHNIČNA PRILOGA 

1. DEL: OPIS RAZSTRELIV 

I. Razstreliva, navedena v prvem odstavku I. člena te konvencije, 
so tista, ki: 

a) so sestavljena iz enega ali več visokih razstreliv, katerih pritisk 
pare znaša v čisti obliki manj kot 10"* Pa pri temperaturi 25° 
Celzija: 

b) so sestavljena iz vezivnih materialov in 

c) so kot mešanica raztegljiva ali upogljiva pri normalni sobni 
temperaturi. 

II. Naslednja razstreliva se kljub temu, da ustrezajo opisu razstreliv 
iz prvega odstavka tega dela, ne veljajo za razstreliva, dokler 
ostajajo v lasti ali uporabi za spodaj določen namen oziroma 
ostajajo vdelana, kot je določeno spodaj; to so razstreliva, ki: 

a) se izdelujejo ali so v omejenih količinah namenjena izključno 
uporabi v ustrezno odobrenih raziskavah za razvijanje ali 
preizkušanje novih ali spremenjenih razstreliv; 

b) se izdelujejo ali so v omejenih količinah namenjena izključno 
uporabi za ustrezno odobreno usposabljanje za odkrivanje in 
ali za razvijanje preizkušanja opreme za odkrivanje razstreliv; 

c) se izdelujejo ali so v omejenih količinah namenjena izključno 
uporabi v ustrezno odobren namen sodnih znanosti ali 

d) so namenjena vdelavi in so vdelana kot sestavni deli ustrezno 
odobrenih vojaških sredstev na ozemlju te države v treh letih 
po začetku veljavnosti te konvencije v državi proizvajalki. 
Taka sredstva, izdelana v omenjenem obdobju treh let, se 
štejejo za ustrezno odobrena vojaška sredstva po četrtem 
odstavku IV. člena te konvencije. 

III. V tem delu: 

"ustrezno odobren" v drugem odstavku v točkah a), b) in c) 
pomeni dovoljen v skladu z zakoni in predpisi države pogodbenice; 
in 

"visoka razstreliva" vsebujejo med drugim ciklote-trame- 
tilentetranitramin (HMX), pentaeritritol tetranitrat (PETN) in 
ciklotrimetilentrinitramin (RDX). 

2. DEL: SREDSTVA ZA ODKRIVANJE 

Sredstvo za odkrivanje je katera koli snov, navedena v naslednji 
preglednici. Sredstva za odkrivanje, opisana v tej preglednici, so 
namenjena povečanju možnosti odkritja razstreliv s sredstvi za 
odkrivanje pare. V vsakem primeru se morajo sredstva za 
odkrivanje vdelati v razstrelivo tako, da je v končnem izdelku 
dosežena enotna porazdelitev. Najmanjša koncentracija sredstva 
za odkrivanje v končnem izdelku mora biti med izdelavo taka, kot 
je prikazana v omenjeni preglednici. 

Preglednica 

Ime sredstva za odkrivanje 

etilen glikol dinitrat (EGDN) 

2,3-dimetil-2,3-dinitrobutan (DMNB) 

para-Mononitrotoluen (p-MNT) 

orto-Mononitrotoluen (o-MNT) 

Molekulska 
formula 

C,H4(N03)2 

CeH12(N02)2 

C7H7NO, 

c7h7no2 

Molekularna 
teža 

152 

176 

137 

137 

Najmanjša 
koncentracija 

0,2 % na maso 

0,1 % na maso 

0,5 % na maso 

0,5 % na maso 

Vsako razstrelivo, ki kot posledico svoje običajne sestave vsebuje koncentraciji ali v nižji koncentraciji, velja za označeno, 
katero koli navedeno sredstvo za odkrivanje v najmanjši zahtevani 
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4. člen 3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za notranje zadeve v Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu - 
sodelovanju z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za promet Mednarodne pogodbe, 
in zveze. 

OBRAZLOŽITEV: 

Konvencija o označevanju plastičnih razstreliv zaradi njihovega 
odkrivanja je rezultat Mednarodne konference o letalskem pravu, 
ki je potekala v Montrealu, od 12. februarja do 1. marca 1991, pod 
okriljem Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO). 

Konvencija o označevanju plastičnih razstreliv zaradi odkrivanja 
sodi v skupino mednarodnih dokumentov, ki so namenjeni boju 
zoper mednarodni terorizem. Slovenija je že pogodbenica Haaške, 
Tokijske in Montrealske konvencije in Montrealskega protokola'. 

Konvencija in njena Tehnična priloga povečujeta varnost 
mednarodnega civilnega letalstva z uvajanjem ukrepov, ki so 
namenjeni označevanju in odkrivanju plastičnih razstreliv, prav 
tako pa konvencija prepoveduje in preprečuje s svojimi ukrepi, 
proizvodnjo neoznačenih plastičnih razstreliv. 

Konvencijo je do marca 1999 ratificiralo oziroma k njej pristopilo 
ali jo sprejelo 34 držav članic ICAO, med njimi je kar 11 proizvajalk 

plastičnih razstreliv. Veljati bo začela, ko jo bo ratificiralo ali k njej 
pristopilo ali jo sprejelo 35 držav članic ICAO. 

Konvencija določa, da pogodbenice na svojem ozemlju prepovedo 
ali preprečijo proizvodnjo plastičnega razstreliva. Plastično 
razstrelivo je potrebno, če ga pogodbenica proizvaja, v 
proizvodnem procesu označiti z eno od snovi, ki so navedene v 
Tehnični prilogi. Konvencija določa tudi, da mora država 
pogodbenica prepovedati in preprečiti vnos neoznačenega 
razstreliva v ali izven njenega ozemlja. Zaloge, ki niso pod 
nadzorom vojske in policije, morajo biti uničene ali pa uporabljene 
za namene, ki niso v nasprotju s cilji Konvencije, oziroma označene 
in neškodljive v treh letih, po uveljavitvi te Konvencije. 

Z ratifikacijo Konvencije se bo tudi Slovenija pridružila tistim 
državam članicam ICAO, ki so v svoj pravni sistem prevzele vse 
konvencije ICAO, ki so namenjene boju zoper mednarodni 
terorizem na krovu ali v bližini letala. 

' Konvencija o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih dejanjih storjenih na 
letalih, Tokio, 14.9.1963. 
Konvencija o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, Haag, 
16.12.1970. 
Konvencija o zatiranju nezakonitih aktov zoper varnost civilnega 
zrakoplovstva, Montreal, 23.9.1971. 
Protokol o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za 
mednarodno civilno zrakoplovstvo, s katerim se dopolni Konvencija o 
zatiranju nezakonitih dejanjih zoper varnost civilnega zrakoplovstva iz 
leta 1971, Montreal, 24.2.1988. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

VOJAŠKEM SODELOVANJU MED 

MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

MINISTRSTVOM ZA NACIONALNO 

OBRAMBO HELENSKE REPUBLIKE 

(BGRVS) 

- EPA 928 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 123. seji dne 9/9-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
VOJAŠKEM SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA 
OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA 
NACIONALNO OBRAMBO HELENSKE REPUBLIKE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zadevah s predlogom, da se 
uvrsti na dnevni red 39. izredne seje Državnega zbora 
Republike Slovenije dne 16/9-1999. 

Ratifikacija omenjenega predloga zakona je potrebna zato, 
ker sta bila v drugi polovici julija 1999 podpisana: 

Sporazuma o vojaškem sodelovanju med Ministrstvom 
za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za 
nacionalno obrambo Helenske republike in 

sporazum o uporabi poligona NAMFI za Slovensko vojsko 
za izstrelitev raket MANPAD IGLA 1 (SA 16 - oznaka pri 
NATO, 9K 310-1 - ruska oznaka), MANPAD STRELA 2M 
(SA 7 - oznaka pri NATO, 9K 32 M - ruska oznaka), SAM 
STRELA 1M (SA 9-oznaka pri NATO, 9K 31 M - ruska 
oznaka, samovozni SAM) in za streljanje s samovoznim 
topom AAA 20/3 mm (samovozni trojni 20-milimetrski 
protiletalski top, BOV 3 - nekdanja jugoslovanska oznaka), 

kot izvedbeni sporazum zgoraj omenjenega. Na podlagi 
izvedbenega sporazuma bo v dneh od 13. do 17. septembra 
1999 potekalo na poligonu NAMFI streljanje, zato je treba 
zgotoviti uveljavitev obeh sporazumov. 

Sporazum o vojaškem sodelovanju z zakonom ratificira 
Državni zbor. Sporazum o uporabi poligona NAMFI pa Vlada 
RS z uredbo, vendar šele po sprejemu predloga zakona o 
ratifikaciji sporazuma, zato Vlada Republike Slovenije predlaga 
Državnemu zboru obravnavo predloga zakona na 39. izredni 
seji Državnega zbora dne 16/9-1999, kot eno od prvih točk 
dnevnega reda. 

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

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Bogdan KOPRIVNIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za 

obrambo; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

16. september 1999 21 poročevalec, št. 66 



1. člen 

Ratificira se Sporazum o vojaškem sodelovanju med Ministrstvom 
za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za nacionalno 
obrambo Helenske republike, podpisan 15. julija 1999 v Atenah. 

2. člen 

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

SPORAZUM O VOJAŠKEM 
SODELOVANJU 

MED 
MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

MINISTRSTVOM ZA NACIONALNO 

OBRAMBO 

HELENSKE REPUBLIKE 

UVOD 

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za 
nacionalno obrambo Helenske republike, v nadaljevanju 
pogodbenika, sta se 

ob upoštevanju ciljev in načel Listine Združenih narodov, zlasti 
načela prepovedi uporabe sile ali grožnje za uporabo sile v 
medsebojnih odnosih, zoper samostojnost, nedotakljivost meja, 
ozemeljsko celovitost, načel nevmešavanja v notranje zadeve in 
mirnega reševanja sporov, 

ob izpolnjevanju določb "Okvirnih dokumentov Partnerstva za 
mir", sprejetih leta 1994 na bruseljskem vrhu, 

ob spoštovanju zavez, sprejetih v skladu s Sklepno listino 
Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariško listino in 
Dunajskim dokumentom ter drugimi ustreznimi dokumenti 
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), 

ob upoštevanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Helenske republike o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, 
podpisanega 21. julija 1992 v Ljubljani, 

z željo, da bi razvili dvostransko vojaško sodelovanje, 

s ciljem, da bi v okviru dvostranskih odnosov v skladu z Dunajsko 
listino o pogojih za urejanje medsebojnega zaupanja in varnosti, 
sprejeto na Dunaju leta 1994, izvedli še nadaljnje ukrepe graditve 
zaupanja in varnosti, 

dogovorili naslednje: 

1. ČLEN 
NAMEN SODELOVANJA 

Namen tega sporazuma je vzpostaviti sodelovanje med 
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za 
nacionalno obrambo Helenske republike na vojaškem področju v 
mejah njunih pristojnosti, ki jih zagotavljata njuni državni 
zakonodaji, in oboroženimi silami njunih držav. 

2. ČLEN 
NAČELA SODELOVANJA 

Pogodbenika vzpostavita vojaško sodelovanje, ki temelji na načelih 
enakopravnosti in obojestranske koristi. 

Sodelovanje vključuje dejavnosti med ministrstvoma za obrambo, 
generalštaboma in oboroženimi silami obeh držav v okviru njihovih 
zmožnosti. 

Ta sporazum ne vpliva na pravico pogodbenikov do podpisa 
podobnih sporazumov z drugimi državami. 

x 3. ČLEN 
PODROČJA SODELOVANJA 

Sodelovanje zajema naslednja temeljna vprašanja in usmeritve: 

- vprašanja oborožitvenih programov - vprašanja obrambnih 
programov, 
vojaško izobraževanje in usmerjeno usposabljanje osebja, 
logistična podpora, 
dejavnosti v okviru Partnerstva za mir, 
vojaški področji nadzora nad orožjem in razorožitve, 
delovanje za podporo miru, 

- obvladovanje kriznih razmer, 
- vojaška medicina, 

posebne službe, 
vojaške znanstvene raziskave (teoretične in uporabne). 

Omenjene dejavnosti se lahko razširijo ali omejijo z medsebojnim 
sporazumom med pogodbenikoma. 

' Besedilo sporazuma v grškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne 
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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4. ČLEN 
DEJAVNOSTI SODELOVANJA 

To sodelovanje lahko vključuje te dejavnosti: 

uradne obiske in redna srečanja na ravni obrambnih ministrov, 
njihovih namestnikov, načelnikov generalštabov ali drugih 
predstavnikov ministrstev in oboroženih sil, 

- medsebojna povabila na predstavitve opreme in oborožitve 
ter na vojaške vaje kot tudi udeležbo na njih ali njihovo 
organizacijo, 

udeležbo na uradnih, kulturnih in drugih dejavnostih, ki jih 
organizirata ministrstvi za obrambo ali druge vojaške 
strukture. 

5. ČLEN 
NAČRTOVANJE SODELOVANJA 

Za spremljanje izvajanja tega sporazuma in obveznosti, ki iz njega 
izhajajo, pogodbenika ustanovita skupno delovno skupino, 
sestavljeno iz visokih častnikov in strokovnjakov. 

Da bi izpolnila določbe tega sporazuma, pogodbenika vsako leto 
pripravita program sodelovanja za naslednje leto. 

Za določitev programa si pogodbenika izmenjata predloga v obliki 
zahtev. Predloga se vsako leto do 15. oktobra pošljeta generalštabu 
oboroženih sil Republike Slovenije in generalštabu oboroženih sil 
Helenske republike. 

Program sodelovanja vključuje: 

opis dejavnosti, 
število udeležencev, 

- trajanje, kraj in čas omenjenih dejavnosti, 
druge potrebne informacije. 

Program sodelovanja vsako leto do 1. decembra podpišeta 
načelnika generalštabov za obrambo ali pooblaščena 
predstavnika pogodbenikov. 

$■ ČLEN 
zaveze pogodbenikov med izmenjavo 

DELEGACIJ 

Pogodbenika prevzameta odgovornost za stroške v zvezi z 
izvajanjem dejavnosti po programih vojaškega sodelovanja na 
podlagi načela vzajemnosti. 

Gostujoči pogodbenik prevzame: 

stroške prevoza v zvezi s potovanjem delegacije od kraja 
odhoda do določenega namembnega kraja v državi 
sprejemnici in nazaj; 

stroške, povezane s sprejemom, parkiranjem, varnostjo, 
vzdrževanjem in oskrbo z gorivom vojaškega zračnega 
plovila, ki zagotavlja prevoz vojaške delegacije; 

- stroške v zvezi s prevozom bolne/poškodovane osebe v 
njegovo/njeno državo. 

Pogodbenik gostitelj prevzame: 

stroške v zvezi z lokalnimi prevozi delegacije od kraja prihoda 
do območja načrtovanih dejavnosti ter stroške nastanitve, 
hrane in organiziranih kulturnih dejavnosti; 

- opravljanje popolnih zdravstvenih storitev, vključno s 
hospitalizacijo; 

- stroške v zvezi z usposabljanjem v specializiranih dejavnostih 
po dvostranskih sporazumih. 

7, ClEN 
PRAVNA VPRAŠANJA 

Določbe Sporazuma med državami pogodbenicami 
Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v 
Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil in njegovega 
Dodatnega protokola, podpisanega v Bruslju 19. junija 1995, se 
ustrezno uporabljajo za ta sporazum. 

8, ČLEN 
ODGOVORNOST IN NADOMESTILA 

Pogodbenika se odpovedujeta kakršnim koli zahtevkom po 
nadomestilu v primeru smrti, poškodbe ali škode, povzročene 
osebju ali njegovi lastnini z dejanji ali opustitvami osebja drugega 
pogodbenika med opravljanjem storitev v skladu s tem 
sporazumom. Zahteve se vložijo samo, če je bilo dejanje ali 
opustitev storjeno namenoma ali iz hude malomarnosti. V takšnem 
primeru je treba zahteve rešiti z neposrednimi pogajanji med 
pogodbenikoma brez pritožbe v sodni pristojnosti tretje strani. 

V primeru smrti, poškodbe ali škode, ki jo je osebje pogodbenikov 
povzročilo tretjim stranem, če je osebje ravnalo v skladu s tem 
sporazumom, se pogodbenika sporazumeta o plačilu nadomestila. 
Če soglasja ni možno doseči, se zadeva predloži pristojnim 
sodiščem države, kjer je prišlo do škodnega dogodka. 

9, ČLEN 
VARSTVO ZAUPNIH PODATKOV 

Pogodbenika ščitita varnost podatkov in informacij, pridobljenih z 
dvostranskimi stiki, vključno z zaupnimi podatki, ter se 
obvezujeta, da jih ne bosta uporabila brez predhodne pisne 
odobritve pogodbenika, ki je te podatke zagotovil, ter da teh 
podatkov ne bosta dala tretji strani. 

Z ustnimi in pisnimi podatki in informacijami, pridobljenimi z 
dvostranskimi stiki, se ravna v skladu z veljavno državno 
zakonodajo vsakega pogodbenika in se ne smejo objaviti v javnih 
občilih. 

10, ČLEN 
REŠEVANJE SPOROV 

Vsak spor, ki nastane med izvajanjem tega sporazuma, 
pogodbenika rešita sama z medsebojnimi pogajanji. 
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11-ČLEN 
SPREMEMBE SPORAZUMA 

Pogodbenika lahko pisno predlagata spremembe katere koli 
določbe tega sporazuma. Spremembe začnejo veljati, če jih pisno 
odobri drugi pogodbenik. 

12. ČLEN 
ZAČETEK VELJAVNOSTI - TRAJANJE - 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

Ta sporazum začne veljati na dan izmenjave diplomatskih not o 
končanih notranjepravnih postopkih. Pogodbenika bosta ravnala 
v skladu z določbami tega sporazuma od dne podpisa. 

Ta sporazum ostane v veljavi pet (5) let in se potem samodejno 
podaljšuje za dodatna petletna (5-letna) obdobja. 

Vsak pogodbenik lahko ta sporazum odpove. Sporazum preneha 
veljati šestdeset dni potem, ko drug pogodbenik prejme uradno 
obvestilo o odpovedi. 

13. ČLEN 
JEZIK-POPPISI 

Sestavljeno v dveh izvirnikih, vsak je sestavljen v slovenskem, 
grškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako 
verodostojna. Pri različni razlagi prevlada besedilo v angleškem 
jeziku. 

Podpisano v Atenah, dne 15. julija 1999. 

ZA MINISTRSTVO 
ZA OBRAMBO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Minister 
dr. Franci Demšar, l.r 

ZA MINISTRSTVO ZA 
NACIONALNO OBRAMBO 

HELENSKE REPUBLIKE 

Minister 
Apostolos A Tsohatzopoulos, l.r. 

3. člen 4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o vojaškem sodelovanju med Ministrstvom za obrambo 
Republike Slovenije in Ministrstvom za nacionalno obrambo 
Helenske republike je bil podpisan 15. julija 1999 v Atenah. Podpisala 
sta ga dr. Franci Demšar, minister za obrambo Republike Slovenije, 
in g. Apostolos A. Tsohatzopoulos, minister za nacionalno obrambo 
Helenske republike. 

Sporazum vzpostavlja sodelovanje na vojaškem področju, ki bo 
temeljilo na načelih enakopravnosti in obojestranske koristi. 
Sodelovanje bo zajemalo različne dejavnosti, kot so uradni obiski 
in srečanja predstavnikov ministrstev in oboroženih sil, 
medsebojna povabila na predstavitve in vojaške vaje ter udeležbo 
na uradnih, kulturnih in drugih dejavnostih. 

Za izvajanje sporazuma bosta pogodbenika ustanovila skupno 
delovno skupino, ki jo bodo sestavljali visoki častniki in 
strokovnjaki, ter vsako leto pripravila program sodelovanja za 
naslednje leto. 

Pogodbenika prevzemata odgovornost za stroške v zvezi z 
izvajanjem dejavnosti po programih vojaškega sodelovanja na 
podlagi načela vzajemnosti. Sporazum določa tudi obveznosti 
med izmenjavo delegacij. 

Sporazum vsebuje določbe o odgovornosti in nadomestilih ter 
varstvu zaupnih podatkov. Vsak spor, ki bo nastal med izvajanjem 
sporazuma, bosta pogodbenika poravnala sama z medsebojnimi 
pogajanji. 

S sporazumom je določeno, da bosta pogodbenika ravnala v 
skladu z določbami tega sporazuma od dne podpisa. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Zakon o ratifikaciji začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije- Mednarodne pogodbe. 

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

Ob uresničevanju določil sporazuma bo potrebno zagotoviti 
finančna sredstva za poravnavo stroškov dogovorjenih dejavnosti. 
Zagotovilo jih bo Ministrstvo za obrambo iz svojih rednih sredstev. 
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Obvestilo o 

HITREM POSTOPKU PREDLOGA 

ZAKONA 0 JAVNEM MEDIJU 

RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA 

- EPA 779 - II - hitri postopek 

Skupina poslancev 

Ljubljana, 29.7.1999 

V skladu z 201. členom Poslovnika DZ RS (Ur. list, štev. 40/93, 
80/94, 28/96,26/97) podpisani predlagatelji zakona predlagajo, 
da se obravnava 

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNEM MEDIJU 
RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZJMRTVS) EPA 779-II 

opravi po hitrem postopku. 

Podpisani poslanci tudi predlagajo, da se predlog zgoraj 
navedenega zakona uvrsti na 16. redno sejo Državnega zbora. 

Utemeljitev: 

Zakon je nujno čimprej sprejeti, ker se oktobra 1999 izteče 
rok, ki ga je z odločbo št. U-l - 174/97 z dne 23.9.1998 (Ur. list 

RS štev. 73/98) določilo Ustavno sodišče za spremembo 
razveljavljenega 15. in 27. člena veljavnega zakona, zato 
predlagajo, da se z ustreznimi dopolnitvami opravi razprava 
o navedenem predlogu zakona po hitrem postopku, ker je 
glede na datum vložitve prvi na vrsti za obravnavo. 

Skupina poslancev: 

1. Benjamin Henigman, l.r. 
2. Ivan Božič, l.r. 

3. Lojze Peterle, l.r. 
4. Miroslav Mozetič, l.r. 

5. Izidor Rejc, l.r. 
6.Vincencij Demšar, l.r. 

7. Majda Kregelj Zbačnik, l.r. 
8. Mirko Zamernik, l.r. 

9. Janez Mežan, l.r. 
10. Jožef Jerovšek, l.r. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o javnem mediju Radioteleviziji 
Slovenija - EPA 779 - II je bil objavljen v Poročevalcu 
št. 26, dne 29. aprila 1999. 

16. september 1999 25 poročevalec, št. 66 



BELEŽKE 

-t"% i'-f:i> ^ £*Jt *'*9&¥ tFit •.,•»(•% k- #■<&& fps, *v»"^, ••*.'• - C. 

v.'.;uA ' ,■> *% >;,% ', 'V1' >. <<- . • «'• . . 

k K "5 

;| ■: 

i*:: 

.''' A' 

poročevalec, št. 66 26 16. september 1999 



Obvestilo o 

HITREM POSTOPKU PREDLOGA 

ZAKONA 0 POPISU KMETIJSTVA V 

LETU 2000 

- EPA 823 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se 

- PREDLOG ZAKONA O POPISU KMETIJSTVA V LETU 2000 
- PRVA OBRAVNAVA, 

ki ga je poslala z dopisom št. 205-00/99-1 (Z1) dne 21/5-1999 
obravnava v skladu s 201. členom poslovnika Državnega 
zbora po hitrem postopku. Državni program za prevzem 
pravnega reda namreč določa, da naj bi bil Zakon o popisu 
kmetijstva v letu 2000 sprejet najkasneje do 30. septembra 

1999, taka obveznost pa je določena tudi v pogajalskih 
izhodiščih in v zahtevah Evropske unije. 

Sprejem zakona po hitrem postopku zahtevajo finančne 
obveznosti, ki jih zakon določa v letu 2000, 2001 in 2002. 
Nujno je, da je glede na predvideni sprejem proračuna za leto 
2000 in 2001 zakon sprejet pravočasno, kar je v letu 1999, to 
pa sodi med izredne potrebe države, posebej upoštevaje 
dejstvo, da priprave za uresničevanje zakona že tečejo. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o popisu kmetijstva v letu 2000 - EPA 
823 - II je bil objavljen v Poročevalcu št. 41, dne 10. 
junija 1999. 
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Dopolnitev 

PREDLOGA ZAKONA 0 DOPOLNITVI 

D ZAKONA 0 ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

- EPA 797 - II - skrajšani postopek 

DRŽAVNI ZBOR - PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI - EPA 797-11, 

Aleksander MERLO, poslanec zato se kot sopredlagatelja pridružujeta predlagatelju zakona. 
Mario GASPARINI, poslanec 

Ljubljana, 28.7.1999 
Aleksander MERLO, l.r. 

Podpisana poslanca obveščata, da želita aktivno sodelovati Mario GASPARINI, l.r. 
pri obravnavi in sprejemanju 

O 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona o zdravstveni 
delavnosti - EPA 797 - II - Je bil objavljen v Poročevalcu 
št. 30, dne 14. maja 1999 

16. september 1999 29 poročevalec, št. 66 



  op, F7KF     BELEŽKE 

v 

>' ' - 

■ 

< 

'' ' 
, 

 s  

t- : V/'..'; " 



Informacija 

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 0 

SODELOVANJU REPUBLIKE SLOVENIJE 

V PAKTU STABILNOSTI ZA 

JUGOVZHODNO EVROPO 

- EPA 929 - II - 

Vlada Republike Slovenije pošilja v skladu z dogovorom na 
kolegiju predsednika Državnega zbora Republike Slovenije z 
dne 10/9-1999: 

- INFORMACIJO VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O 
SODELOVANJU REPUBLIKE SLOVENIJE V PAKTU 
STABILNOSTI ZA JUGOVZHODNO EVROPO, 

s predlogom, da jo Državni zbor Republike Slovenije obravnava 
na 39. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 
16/9-1999. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

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

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 

koordinator za ekonomske aktivnosti Pakta stabilnosti za 
Jugovzhodno Evropo, 

- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, nacionalni koordinator za Pakt stabilnosti za 
Jugovzhodno Evropo, 

- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, 

- Štefan CIGOJ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- mag. Bojan ŠKODA, državni podsekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

1. Kronologija pobude Pakt stabilnosti za 
Jugovzhodno Evropo (PS za JVE) 

8. april 1999 - Zunanji ministri držav članic EU so na predlog 
predsedujoče EU Nemčije na zasedanju Sveta za splošne zadeve 
EU (GAC EU) v Luxembourgu podprli začetek priprav Pakta 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo. Za pripravo dokončnega 
besedila PS za JVE so zadolžili Delovno skupino za Zahodni 
Balkan (COVVEB), okrepljeno s strokovnjaki Delovne skupine za 
OVSE (COSCE). 

19. maj 1999- zadnje usklajevanje besedila PS na ravni Delovne 
skupine COVVEB; 
20. maj 1999 - Nemčija kot predsedujoča EU je na pripravljalni 
sestanek v Bruslju povabila strokovnjake držav udeleženk PS 
za JVE; 
26., 27. maj 1999 - sestanek političnih direktorjev na Petersbergu 
pri Bonnu, kjer so usklajevali besedilo PS za JVE; 
10. junij 1999 - ministrska konferenca o Paktu stabilnosti za JVE 
v Kolnu, v sklopu katere so se sestali tudi politični direktorji 
udeleženk in dokončno uskladili besedilo PS za JVE. Zunanji 
ministri so besedilo potrdili. 
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28. junij 1999 - Predsedniki držav in vlad EU so na neformalnem 
srečanju v Riu de Janeiru za posebnega koordinatorja PS za 
JVE imenovali Boda Hombacha; 
26. julij 1999 - sestanek visokih uradnikov držav udeleženk PS 
za JVE v Bruslju, namen sestanka je bila uskladitev besedila t.i. 
Sarajevske deklaracije; 
28. julij 1999 - 1. donatorska konferenca za Kosovo, kjer je bilo 
zbranih 2,16 milijarde USD; 
29. - 30. julij 1999 - Konferenca predsednikov držav in vlad ter 
mednarodnih institucij, sodelujočih v PS za JVE, ki je potekala v 
Sarajevu. Sprejeta je bila t.i. Sarajevska deklaracije. 

2. Sodelujoči pri Paktu stabilnosti za Jugovzhodno 
Evropo 

Besedilo PS za JVE, kot je bilo usklajeno in sprejeto v Kolnu, v 1. 
členu našteva naslednje sodelujoče: 
a) udeležence - predstavnike 15 držav članic EU, Evropske 

komisije, Albanije, BiH, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, 
Makedonije, Romunije, Ruske federacije, Slovenije, Turčije, 
ZDA, OVSE, Svet Evrope, 

b) pokrovitelje - predstavnike Kanade, Japonske, zveze Nato, 
Evropske banke za obnovo in razvoj, Evropske investicijske 
banke, Mednarodnega monetarnega sklada, OECD, UNHCR, 
OZN, Zahodnoevropske unije, Svetovne banke in naslednjih 
regionalnih pobud: procesa Royaumont, SECI, 
Srednjeevropske pobude, Črnomorskega gospodarskega 
sodelovanja, Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi. 

Kot opazovalci so bili na konferenco v KOInu in konferenco v 
Sarajevu vabljeni predstavniki Estonije, Latvije, Litve, Moldove, 
Poljske, Švice, Slovaške, Ukrajine, Cipra, Mednarodnega odbora 
Rdečega križa, kot gostje pa predstavniki Črne gore, Evropskega 
parlamenta in predstavniki mednarodne skupnosti, ki so 
pooblaščeni za JVE. 
Pri iskanju ustreznega okvira udeleženk PS za JVE se je EU 
odločila za okvir držav, ki sodelujejo v procesu Royaumont, 
katerega namen je krepitev stabilnosti in dobrososedskih odnosov 
na področju JVE. Sodelujoče države so: države članice EU, 
Albanija, BiH, Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, 
Romunija, Ruska federacija, Slovenija, Turčija, ZDA, ZRJ in OVSE. 

3. Namen in predstavitev Pakta stabilnosti za 
Jugovzhodno Evropo 

PS za JVE je dolgoročen načrt usmerjenega delovanja širše 
mednarodne skupnosti, ki ga vodi Evropska unija, da doseže v 
Jugovzhodni Evropi stabilno stanje in vzpostavi pogoje za 
dolgoročen razvoj gospodarstva in demokracije. 
PS za JVE je organiziran in urejen način zajemanja vseh pobud, 
ki so na tem področju v preteklosti nastajale in delovale. 
Namen PS za JVE je podpirati države v Jugovzhodni Evropi pri 
njihovih prizadevanjih za pospeševanje miru, demokracije, 
spoštovanja človekovih pravic in gospodarske blaginje, da bi 
dosegli blaginjo v vsej regiji. PS za JVE nudi državam, opredeljenim 
z Regionalnim pristopom EU (Albanija, BiH, Hrvaška, Makedonija, 
ZRJ), pomoč pri notranjih reformah, gospodarski obnovi, 
vzpostavljanju tržnega gospodarstva in demokratizaciji, 
regionalnemu sodelovanju, zagotavljanju notranje in zunanje 
varnosti ter jim s tem približa perspektivo možnosti integracije v 
evroatlantske strukture. 
Udeleženci PS za JVE želijo spodbuditi učinkovit proces, ki bo 
ustvaril pogoje za stabilen in miren razvoj JVE s pomočjo 
demokratizacije in gospodarskega napredka. Za dosego tega 
cilja je pomembna tudi izgradnja civilne družbe in reševanje 
problemov manjšin. Sodelovanje pri PS za JVE bo doprineslo tudi 

k vključevanju v evroatlantske integracije za tiste države, ki si to 
želijo. 
Organizacijska struktura PS za JVE temelji na ustanovitvi 
Regionalne okrogle mize za Jugovzhodno Evropo (ROM) in 
delovnih omizij (DOM). Posebni koordinatorje hkrati predsedujoči 
ROM. ROM bo zagotavljala usklajevanje dejavnosti DOM, ki bodo 
gradila na obstoječem strokovnem znanju, institucijah in pobudah. 
Delo bo potekalo v naslednjih DOM: 

DOM za demokratizacijo in človekove pravice, 
DOM za gospodarsko obnovo, razvoj in sodelovanje, 
DOM za varnostna vprašanja. 

Predsedstvo delovnih omizij bo določila ROM. DOM bodo sestavila 
delovne načrte, skladno s cilji PS za JVE, o svojem delu pa bodo 
poročala ROM. Predsedujoči ROM in DOM se bodo sestajali v 
rednih časovnih presledkih in po potrebi, da bi razpravljali o 
dejavnosti DOM, jih usklajevali ter spremljali napredek. Stroške 
posameznih dejavnosti DOM bo krila država ali organizacija 
gostiteljica. 

4. Dosedanje dejavnosti Republike Slovenije 

4.1. Sklepi Vlade RS v zvezi s Paktom stabilnosti za 
JVE 

»Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o pobudi 
Evropske unije Pakt o stabilnosti za Jugovzhodno Evropo in 
pooblastila Ministrstvo za zunanje zadeve, da nadaljuje z 
dejavnostmi, ki so namenjene oblikovanju Pakta o stabilnosti na 
način, ki bo zagotovil udeležbo Republike Slovenije kot pridružene 
članice Evropske unije le v svojstvu donatorske države.« (163. 
korespondenčna seja z dne 21. maja 1999; obravnava Informacije 
o pobudi Evropske unije Pakt o stabilnosti za Jugovzhodno 
Evropo.) 

»Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo 
ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Borisa Frleca 
na ministrski konferenci o Paktu stabilnosti za Jugovzhodno 
Evropo v K6lnu 10/6 - 1999 in jih pošlje v seznanitev Odboru 
Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose. 
Vlada Republike Slovenije je pooblastila dr. Borisa Frleca, ministra 
za zunanje zadeve, da zastopa Vlado Republike Slovenije v skladu 
s sklepom 163. korespondenčne seje Vlade Republike Slovenije 
(21. maj 1999) in potrdi pristop Republike Slovenije kot pridružene 
članice Evropske unije k navedenemu paktu le v svojstvu 
donatorske države ter sprejme dokument o Paktu stabilnosti.« 
(167. seja z dne 9. junija 1999; sprejem Izhodišč za udeležbo 
ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Borisa Frleca 
na ministrski konferenci o Paktu stabilnosti za Jugovzhodno 
Evropo v Kolnu 10/6 - 1999.) 

»Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o udeležbi na 5. 
donatorski konferenci za Bosno in Hercegovino in naložila 
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, drugim ministrstvom 
in Mednarodnemu skladu za dominiranje, da realizira program 
donatorske pomoči Bosni in Hercegovini za leto 1999. 
Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj, da v skladu s priporočili mednarodne 
skupnosti in Sveta ministrov. Bosne in Hercegovine del sredstev 
v letu 1999 nameni za obnovo Mostarja in starega mostu v 
Mostarju. 
Vlada Republike Slovenije je razširila mandat Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj (sklep Vlade Republike Slovenije št. 
062 - 03/96 - 29/I - 8 z dne 18.01.1996) in mu naložila, da spremlja 
in koordinira vse aktivnosti v zvezi z obnovo Jugovzhodne Evrope 
in donatorsko konferenco za obnovo Balkana v okviru Pakta 
stabilnosti. Vlada Republike Slovenije je zadolžila Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj, da sproti seznanja Vlado Republike 
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Slovenije in pripravi strategijo in operativni načrt vključitve 
Republike Slovenije v proces gospodarske obnove.« (117. seja z 
dne 1. julija 1999; obravnava Poročila o udeležbi na 5. donatorski 
konferenci za Bosno in Hercegovino.) 

»Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o ministrski 
konferenci o Paktu stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, Kčln 10. 
junij 1999, in z njim seznani Odbor Državnega zbora Republike 
Slovenije za mednarodne odnose. 
Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za zunanje 
zadeve, da vsem vladnim in nevladnim organizacijam in 
ustanovam, ki že sodelujejo oziroma imajo stike z organizacijami 
na tem področju, posreduje pobudo, da v skladu z načeli in cilji 
Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo predložijo konkretne 
predloge za aktivnejšo vlogo Slovenije v okviru tega procesa. 
Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za zunanje 
zadeve, da nadaljuje z dejavnostmi, ki so povezane z 
uresničevanjem in izvajanjem Pakta stabilnosti za Jugovzhodno 
Evropo in pripravi predlog za imenovanje nacionalnega 
koordinatorja za Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, ki bo 
usklajeval dejavnosti Republike Slovenije v okviru navedenega 
pakta.« (118. seja z dne 8. julija 1999; obravnava Poročila o 
ministrski konferenci o Paktu stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, 
v Kolnu 10. junija 1999.) 

»Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo 
predsednika vlade Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška na 
konterenci predsednikov vlad ali držav o Paktu stabilnosti za 
Jugovzhodno Evropo, ki bo v Sarajevu predvidoma 30. julija 1999. 

V skladu s predhodnimi sklepi Vlade Republike Slovenije, da bo 
Slovenija aktivno sodelovala pri uresničevanju in izvajanju Pakta 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, je Vlada Republike Slovenije 
naložila Ministru za zunanje zadeve, da najkasneje do 30. julija 
1999 sproži postopek za imenovanje nacionalnega koordinatorja 
Republike Slovenije za Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo 
in pripravi predlog za imenovanje medresorske delovne skupine 
za Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo. 
Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za zunanje 
zadeve, da v sodelovanju z Ministrstvom za finance in drugimi 
pristojnimi resorji, najkasneje do 30. julija 1999 pripravi oceno 
predvidenih stroškov Republike Slovenije pri izvajanju Pakta 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo in mirovnega sporazuma ter 
hkrati predlaga način zagotovitve teh sredstev. 
Vlada Republike Slovenije bo določila sestavo delegacije za 
udeležbo na konferenci predsednikov vlad ali držav o Paktu 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo v Sarajevu 30. julija 1999 na 
korespondenčni seji. (120. seja z dne 22. julija 1999; obravnava 
Izhodišč za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. 
Janeza Drnovška na konferenci predstavnikov vlad ali držav o 
Paktu stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, v Sarajevu 30. julija 
1999) 

»Vlada Republike Slovenije v skladu s predhodnimi sklepi, da bo 
Slovenija aktivno sodelovala pri uresničevanju in izvajanju Pakta 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, imenuje dr. Ernesta Petriča, 
državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, za 
nacionalnega koordinatorja Republike Slovenije za Pakt stabilnosti 
za Jugovzhodno Evropo. 
Vlada Republike Slovenije v skladu s predhodnimi sklepi, da bo 
Slovenija aktivno sodelovala pri uresničevanju in izvajanju Pakta 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, zadolži dr. Marjana Senjurja, 
ministra za ekonomske odnose in razvoj, za spremljanje in 
koordiniranje vseh aktivnosti v zvezi z obnovo Jugovzhodne 
Evrope in donatorsko konferenco za obnovo Balkana v okviru 
Pakta stabilnosti (v skladu s sklepom Vlade RS dne 1. julija 1999).« 

(185. korespondenčna seja z dne 28. julija 1999; Imenovanje 
nacionalnega koordinatorja Republike Slovenije za Pakt stabilnosti 
za Jugovzhodno Evropo in zadolžitev ministra za ekonomske 
odnose in razvoj za spremljanje in koordiniranje vseh aktivnosti v 
zvezi z obnovo Jugovzhodne Evrope in donatorsko konferenco 
za obnovo Balkana v okviru Pakta stabilnosti.) 

»Vlada Republike Slovenije se je seznanila z ustno informacijo 
ministra za zunanje zadeve v zvezi s sodelovanjem Republike 
Slovenije v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo in 
sodelovanju delegacije Republike Slovenije na vrhunskem 
srečanju Pakta o stabilnosti za Jugovzhodno Evropo v Sarajevu. 
Vlada Republike Slovenije je sklenila, da morajo biti vse nadaljnje 
pobude za sodelovanje Republike Slovenije v okviru Pakta 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo (v okviru okrogle mize 
oziroma v okviru posameznih delovnih miz) predhodno potrjene 
s strani Vlade Republike Slovenije. 
Ponudba Republike Slovenije za ustanovitev Univerze 
Jugovzhodne Evrope, pri kateri bi bila Republika Slovenije 
soustanovitelj in gostitelj, mora vključevati tudi že izdelani predlog 
Svetovne banke in združenih držav Amerike za ustanovitev cen- 
tra jugovzhodne Evrope za ekonomsko izobraževanje (predlog, 
vsebovan v poročilu Svetovne banke »Proposed Strategy to 
Adress Critical Econamic Education and Research Needs in Tran- 
sition Economies«). 
Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za ekonomske 
odnose in razvoj, da pripravi izhodišča za ustanovitev konzorcija 
slovenskih podjetij, ki bodo sodelovala v obnovi Jugovzhodne 
Evrope.<- (121. seja z dne 29. julija 1999; obravnava Informacije o 
sodelovanju Republike Slovenije v okviru Pakta stabilnosti za 
Jugovzhodno Evropo in sodelovanje delegacije Republike 
Slovenije na vrhunskem srečanju Pakta o stabilnosti za 
Jugovzhodno Evropo v Sarajevu.) 

»Vlada RS je sprejela poročilo o udeležbi delegacije Republike 
Slovenije na konferenci predsednikov držav ali vlad o Paktu 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, v Sarajevu 29/7 in 30/7- 
1999. 
Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je delegacija Republike 
Slovenije dosledno upoštevala sklepe Vlade Republike Slovenije 
o Paktu stabilnosti za Jugovzhodno Evropo. 
Vlada Republike Slovenije, izhajajoč iz Sarajevske deklaracije, 
nalaga Ministrstvu za zunanje zadeve, da nadaljuje z dejavnostmi, 
povezanimi s Paktom stabilnosti za Jugovzhodno Evropo. 
Vlada Republike Slovenije nalaga pristojnim resorjem, da v proces 
uresničevanja in izvajanja Pakta stabilnosti za Jugovzhodno 
Evropo čimbolj dejavno vključijo Državni zbor Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije zadolžuje nacionalnega koordinatorja 
in koordinatorja za ekonomski del Pakta stabilnosti za 
Jugovzhodno Evropo, da pospešita priprave za izdelavo 
predlogov projektov, s katerimi bi se Slovenija vključila v Pakt 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, pri čemer Vlada Republike 
Slovenije posebej opozarja na potrebo po hitrejši pripravi že 
posredovanih zamisli (predlog projekta o malih in srednjih podjetjih 
in predlog o ustanovitvi Univerze Jugovzhodne Evrope) in 
oblikovanju možnih novih zamisli. 
Vlada Republike Slovenije pošlje gradivo v seznanitev Odboru za 
mednarodne odnose Državnega zbora Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije z vseh gradiv, ki se nanašajo na Pakt 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, umakne oznako zaupnosti.« 
(123. seja z dne 9. septembra 1999; obravnava poročila o udeležbi 
delegacije RS na konferencipredsednikov držav ali vlad o Paktu 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, v Sarajevu 29/ in 30/7 1999 
in informacije o organizaciji delovnega srečanja v RS z naslovom 
'Izgrajevanje institucij, učinkovite administracije in dobrega 
upravljanja'.) 
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4.2. Dejavnosti predstavnikov RS pri oblikovanju PS 
za JVE 

Predstavniki Republike Slovenije so se udeležili vseh pripravljalnih 
in usklajevalnih sestankov, ki jih je v zvezi s PS za JVE sklicala 
predsedujoča država EU (do konca junija 1999 je bila to Nemčija, 
nasledila jo je Finska). Predstavniki RS so na teh sestankih aktivno 
sodelovali in pomembno prispevali o oblikovanju besedila PS za 
JVE. Poleg tega se je udeležila nekaterih sestankov, ki so jih v 
zvezi s PS za JVE sklicale nekatere države udeleženke PS za 
JVE. Na vseh sestankih so predstavniki RS zastopali s sklepi 
Vlade RS potrjena stališča. Predstavniki RS so se v obdobju do 
vrhunske konference v Sarajevu udeležili naslednjih sestankov: 

20. maj 1999 - Nemčija kot predsedujoča EU je na pripravljalni 
sestanek V Bruslju povabila strokovnjake držav udeleženk in 
pokroviteljev PS za JVE. Namen sestanka je bil preveriti podporo 
za oblikovanje PS za JVE. Slovenska delegacija, ki so jo sestavljali 
predstavniki MZZ, je podprla zamisel o PS za JVE, hkrati pa 
poudarila, da svoje mesto v PS za JVE vidi kot srednjeevropska 
država in pridružena članica EU, ki ima zaradi svojih zgodovinskih 
izkušenj poglobljeno poznavanje JVE. V tej zvezi so predstavniki 
RS predlagali, da se v PS za JVE kot bodoče članice EU vključijo 
vse države pridružene članice EU. Hkrati so se zavzeli za 
udeležbo predstavnikov Črne gore in potrebo, da se čim prej 
ustvarijo pogoji za sodelovanje ZRJ v PS za JVE. 

21. maj 1999 - MZZ je v Ljubljani sklicalo posvetovalni neformalni 
sestanek in nanj povabilo strokovnjake Grčije, Romunije, Bolgarije, 
Madžarske, Avstrije, Italije, Nemčije kot predsedujoče EU in 
predstavnika Evropske komisije. Namen sestanka je bil izmenjava 
pogledov in stališč držav, ki so v bližini kriznega območja. 

22. maj 1999 - Hrvaško MZZ je v Zagrebu sklicalo posvetovalni 
sestanek političnih direktorjev, ki so se ga udeležili predstavniki 
Albanije, BiH, Bolgarije, Grčije, Madžarske, Makedonije, Romunije, 
Turčije, veleposlanika Nemčije (kot predsedujoče EU) in ZDA ter 
kot posebni gos predstavnik Črne gore. Sestanka se je s strani 
RS udeležil predstavnik veleposlaništva v Zagrebu. Udeleženci 

( sestanka so podali svoje poglede in razmišljanja o PS za JVE. 

26., 27. maj 1999 - Nemčija kot predsedujoča EU je sklicala 
sestanek političnih direktorjev na Petersbergu pri Bonnu, katerega 
namen je bil uskladitev besedila PS za JVE. Politična kot tudi 
specifično vsebinska vprašanja v osnutku besedila PS za JVE 
so bila izpostavljena od člena do člena in kljub dolgotrajnim 
pogajanjem besedilo ni bilo dokončno usklajeno. Vprašanja, ki so 
v Bonnu ostala odprta, zadevajo pogoje za udeležbo ZRJ in 
perspektivo integracije v evroatlantske strukture za države, ki si 
to želijo. Ustreznim, za ostale sprejemljivim rešitvam je nasprotovala 
le Ruska federacija, ki se je pri tem znašla osamljena. 
Slovenska delegacija, ki jo je vodil državni sekretar v MZZ in 
politični direktor dr. Ernest Petrič, je, v skladu s sklepom Vlade RS 
(163. korespondenčna seja Vlade RS, 21. maj 1999), podprla PS 
za JVE in izrazila pripravljenost RS, da sodeluje in prispeva k 
njegovi uspešni implementaciji kot dajalka pomoči. Pri tem je 
slovenska delegacija predlagala, naj bo PS za JVE odprt za vse 
zainteresirane pridružene članice EU (kot bodoče članice EU), 
saj je kriza v Jugovzhodni Evropi vseevropski problem, zato naj 
bo PS za JVE vseevropski projekt. Evropska unija je slovenski 
predlog upoštevala (17. člen PS za JVE). Prav tako je slovenska 
delegacija opozorila, da PS za JVE ne sme ovirati ali upočasniti 
pogajanj in vstopanja Slovenije v EU in evroatlantske integracije. 
Slovenska delegacija je v Bonnu predstavila tudi predloge za 
slovenski prispevek pri uresničevanju in izvajanju Pakta 
stabilnosti. Slovenija je izrazila pripravljenost, da organizira in gosti 
tudi nekaj sestankov v sklopu Pakta stabilnosti, predvsem: 
- v okviru delovnega omizja o gospodarski obnovi okroglo mizo 
za vprašanja razvoja malih in srednjih podjetij, kjer ima Slovenija 
bogate izkušnje v sklopu delovanja znotraj SEP, 

- v okviru delovnega omizja o demokratizaciji okroglo mizo o 
manjšinah, 
- v okviru delovnega omizja o varnostnih vprašanjih pa želi 
Slovenija, na podlagi svojih pozitivnih izkušenj, ki jih ima s Skladom 
za razminiranje za BiH, Skladu dati širšo geografsko razsežnost 
in njegovo dejavnost razširiti tudi na področje Kosova. 

10. junij 1999 - Nemčija kot predsedujoča EU je v Kolnu sklicalo 
konferenco o PS za JVE na ravni zunanjih ministrov. Slovensko 
delegacijo je vodil minister za zunanje zadeve dr. Boris Frlec. 
Slovenska delegacija se je pred začetkom konference udeležila 
usklajevalnega sestanka, ki ga je sklicala bolgarska delegacija in 
na katerem so sodelovali predstavniki Albanije, BiH, Bolgarije, 
Grčije, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovenije, 
Turčije. Namen sestanka je bil poskus uskladitve besedila za 
možni skupni nastop pri nekaterih točkah neusklajenih vprašanj. 
Med predlaganimi spremembami in dopolnitvami besedila je 
slovenska delegacija podprla le hrvaški predlog o spremembi 10. 
člena PS za JVE v tistem delu, ki govori o integraciji v evroatlantske 
strukture, ker je sodila, da novo besedilo bolj natančno izraža 
interese Slovenije. 
Pred zasedanjem zunanjih ministrov je potekalo zasedanje 
udeležencev na ravni političnih direktorjev, ki so uskladili tiste 
dele besedila PS za JVE, o katerih ni bil dosežen dogovor na 
zadnjem usklajevanju (na Petersbergu pri Bonnu 26. in 27. maja 
1999). 
Na zasedanju političnih direktorjev sta bila izpostavljena dva sklopa 
odprtih vprašanj: udeležba in sodelovanje ZRJ in Črne gore ter 
vloga zveze Nato. 
Pri vprašanju udeležbe ZRJ je Slovenija zagovarjala stališče, da 
je za uspešnost PS za JVE sicer potrebno sodelovanje ZRJ, 
vendar pod pogoji, ki jih ZRJ postavlja mednarodna skupnost. Ta 
pogojnost mora biti jasno zapisana. Slovenija podpira vključevanje 
ZRJ, ki bo možno šele, ko bo ZRJ spoštovala mednarodne 
obveznosti, resolucije Varnostnega sveta OZN in besedilo PS za 
JVE. 
Pri vprašanju sodelovanja Črne gore je Slovenija poudarila, da je 
eksplicitna omemba Črne gore nujna. Pripomba slovenske strani 
je bila upoštevana in je bila sprejeta v končnem besedilu. 
Pri vprašanju vloge Nata je po težkem usklajevanju in nekaterih 
poskusih, da bi se v besedilu Pakta zmanjšala vloga Nata, prišlo 
do kompromisne rešitve, s katero so se strinjale vse udeleženke, 
tudi Slovenija. 
Na ministrskem zasedanju konference je minister dr. Frlec v 
svojem nastopu poudaril zavezanost Slovenije, da s svojimi 
izkušnjami in znanjem aktivno prispeva k uspešnosti PS za JVE. 
Predstavil je predlog Slovenije, da organizira in gosti okroglo mizo 
o razvoju malih in srednjih podjetij, okroglo mizo o narodnih 
manjšinah in razširi dejavnost Sklada za razminiranje tudi na 
Kosovo. 

24. julij 1999 - MZZ BiH je v Sarajevu sklicalo sestanek političnih 
direktorjev Albanije, BiH, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, 
Makedonije, Romunije, Slovenije, Turčije, ter predstavniki. Namen 
sestanka je bil priprave na sestanek političnih direktorjev 
udeleženk PS za JVE 26. julija 1999 v Bruslju (pripravljalni sestanek 
na konferenco v Sarajevu). Finska kot predsedujoča EU in BiH 
kot država gostiteljica sta predlagali, da bi se prvi dan konference 
(29. julij 1999), ki je zaradi logističnih težav potekala dva dni, 
imenoval »regionalni«, na njem pa bi sodelovale le države JVE. O 
dogovorih prvega dne bi drugega dne konference plenarnemu 
delu v imenu vseh udeleženk zasedanja prvega dne poročala 
država poročevalka. Delegacijo RS je vodil državni sekretar v 
MZZ in politični direktor dr. Ernest Petrič, ki je opozoril na 
zunanjepolitični položaj RS in na dejstvo, da Slovenija ni potrebna 
pomoči. Podobno je nastopila tudi delegacija Madžarske, pridružila 
pa se je tudi Hrvaška. Vse tri države so odločno nasprotovale, da 
bi se prvi dan konference v Sarajevu imenoval »regionalni 
sestanek«. Slovenska delegacija je zatrdila, da lahko na sestanku 
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prvega dne konference sodeluje le kot opazovalka ali gostja. 
Slovenija je zagovarjala stališče, da ni del regije JVE, podobno 
kot tudi Madžarska in Hrvaška, in da lahko sodeluje na sestanku 
29. julija 1999 v Sarajevu le kot opazovalka oz. kot udeleženka 
pod pogojem, da se sestanka udeležijo tudi Italija, Avstrija in Grčija. 
Prav tako je zavrnila možnost, da bi predstavniki RS govorili v 
imenu drugih držav, ali da bi v imenu RS govoril kdo drug. 
Delegacija RS je tudi odločno zavrnila predlog, da bi udeleženke 
sestanka pripravile posebno deklaracijo držav regije. Vsem 
zahtevam RS je bilo ugodeno. 
Sprejeto pa je bilo stališče, da se na sestanku v Bruslju 26. julija 
1999 posreduje predlog, da posebni koordinator PS za JVE 
najkasneje do srede septembra pripravi načrt dela. 

26. julij 1999 - Finska kot predsedujoča EU je v Bruslju sklicala 
sestanek visokih uradnikov udeleženk PS za JVE, ki se ga je 
udeležila tudi slovenska delegacija pod vodstvom državnega 
sekretarja v MZZ in političnega direktorja dr.Ernesta Petriča. 
Namen sestanka je bil usklajevanja t. i. Sarajevske deklaracije, ki 
so jo na konferenci v Sarajevu sprejeli predsedniki držav in vlad. 
Kljub dolgotrajnim pogajanjem je besedilo ostalo neusklajeno pri 
točki, ki govori o omembi ZRJ in njeni vlogi v PS za JVE. Slovenska 
delegacija je ponovno poudarila, da RS podpira PS za JVE, želi v 
njem sodelovati, vendar kot udeleženka, ki daje pomoč, ne pa kot 
prejemnica pomoči. Slovenska delegacija je zagovarjala stališče, 
da gre za skupne projekte in prizadevanja, kjer nastopajo 
udeleženke PS za JVE kot partnerji, ki so enakopravni in sodelujejo 
v skupnih prizadevanjih. Prav tako je delegacija nastopila zoper 
vse formulacije, ki bi nakazovale potrebo po potrebnih regionalnih 
strukturah ali institucijah Pakta, ki bi jih oblikovali poleg tistih, ki so 
že bile dogovorjene v PS za JVE (ROM, DOM). 
Ob prizadevanjih slovenske delegacije je v dokumentu omenjeno, 
da sodelovanje v PS za JVE pomeni pot v evropske in 
transatlantske integracije in to ne v paketu, temveč individualno 
(3. člen Sarajevske deklaracije). 

29., 30. julij 1999 - Finska kot predsedujoča EU je v Sarajevu 
sklicala konferenco predsednikov držav in vlad o PS za JVE. 
Prvega dne konference (29. julija 1999) so se zasedanja udeležile 
delegacije, ki so v tem času že pripotovale v Sarajevo, finsko 
predsedstvo pa je poudarek namenilo državam JVE, torej 
prejemnicam pomoči v okviru PS, in državam njenega stabilnega 
roba. RS je predstavljal minister za zunanje zadeve dr. Boris 
Frlec, ki je v svojem nastopu poudaril, da Slovenija podpira PS za 
JVE, kot je bil zasnovan in sprejet v Kolnu, in je pripravljena 
aktivno sodelovati kot enakopravni partner. Predstavil je projekte, 
ki jih je Slovenija predlagala kot svoj prispevek PS za JVE 
(razširitev dejavnosti Sklada za razminiranje in pomoč žrtvam 
min na Kosovo, organizacija in gostitev konference o narodnih 
manjšinah, podpora procesu demokratizacije medijev na Kosovu 
in v JVE ob pomoči RTV Slovenija, ustanovitev Mednarodnega 
centra za študije JVE, ustanovitev posebnega izobraževanja za 
managerje v Centru Brdo). Poudaril je podporo Slovenije 
posebnemu koordinatorju Hombachu in mehanizmom PS za JVE 
in ob tem opozoril, da ni potrebno oblikovanje novih, dodatnih 
regionalnih in subregionalnih oblik, temveč je svoja prizadevanja 
potrebno usmeriti tako, da bodo mehanizmi, opredeljeni v PS za 
JVE, kar najbolj učinkoviti. Slovenija si prizadeva, da bi PS za JVE 
čim prej zaživel. Izpostavil je odločno pripravljenost RS za 
sodelovanje v teh praktičnih naporih in pri tem opozoril na pomen 
sporazumov o prosti trgovini in brezviznih režimih, ki jih ima 
Slovenija sklenjene z vrsto držav JVE. 
Drugega dne konference (30. julija 1999) so se udeležile delegacije 
vseh udeleženk PS, pokroviteljev PS za JVE, opazovalcev in 
gostje predsedujoče. V imenu Slovenije je nastopil predsednik 
države Milan Kučan. V svojem govoru je poudaril pomen PS za 
JVE in pripravljenost Slovenije, da kot srednjeevropska država 
skupaj z državami iz bližine nestabilnega območja prevzame 
pomemben del evropske odgovornosti za demokratizacijo in 
gospodarsko obnovo JVE, saj sta mir in razvoj JVE v njenem 

interesu. Poudaril je pomen skupnega in celovitega načrtovanja 
skupnih prizadevanj in se zavzel za neposredno sodelovanje 
med državami prejemnicami pomoči kot tudi za sodelovanje 
bližnjih držav donatork z državami prejemnicami pomoči. Prav 
tako je poudaril pomen skladnega delovanja vseh udeleženk PS 
za JVE zlasti pri uveljavljanju temeljnih človekovih pravic in pravne 
države, pri gospodarski obnovi in razvoju, tržnih reformah in 
vključevanju podjetij JVE v globalne gospodarske projekte. Ob 
koncu je Evropo pozval k skupnemu premisleku o globljih vzrokih 
tragedij v JVE, kar bi omogočilo dobre skupne usmeritve za trajne 
rešitve. 
Udeleženci konference so sprejeli politično izjavo, t. i. Sarajevsko 
deklaracijo, s katero so potrdili svojo odgovornost pri izgradnji 
nedeljene, demokratične in mirne Evrope in se zavezali k 
pospeševanju vključevanja JVE v celino, kjer bo veljala 
nedotakljivost meja, vendar te meje ne bodo ločevale, temveč 
nudile priložnost stikov in sodelovanja. V deklaraciji so izrekli svoje 
obžalovanje, da na konferenci kot polnopravna in enakopravna 
udeleženka PS za JVE ne more sodelovati tudi Zvezna republika 
Jugoslavija, saj morajo vse udeleženke PS za JVE spoštovati 
načela in cilje PS za JVE. Državljane ZRJ so pozvali k 
demokratičnim spremembam in aktivnemu prispevku k regionalni 
spravi. Z namenom, da bi ZRJ pomagali približati se temu cilju, 
vendar ob upoštevanju njene suverenosti in ozemeljske 
celovitosti, bodo preučili poti, da bi Črni gori omogočili, da bi čim 
prej začela koristiti PS za JVE. To je tudi podpora vsem 
demokratičnim silam. Zavzeli so se za polno izvajanje resolucije 
Varnostnega sveta OZN 1244 o Kosovu in podprli napore UNMIK 
in KFOR za zagotovitev miru, demokracije in varnosti za vse 
prebivalce Kosova. Ponovili so pomen, ki ga pripisujejo ohranitvi 
več etničnega značaja Kosova, ob spoštovanju pravic vseh 
prebivalcev in vladavine prava. Poudarili so tudi napredek, ki so 
ga države JVE napravile pri graditvi regionalnega sodelovanja, in 
pomen regionalnih pobud, organizacij in drugih struktur 
sodelovanja. 
Posebno pozornost so namenili tudi imenovanju posebnega 
koordinatorja PS za JVE, ki so mu izrekli podporo. Izrazili so 
svoje pričakovanje, da bo Regionalno omizje za JVE (ROM) 
vzpostavilo učinkovit okvir koordinacije vseh dejavnosti v sklopu 
PS za JVE. 

5. Nadaljnje dejavnosti v procesu uresničevanja 
Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo 

Prvi korak k uresničevanju PS za JVE predstavlja ustanovno 
zasedanje Regionalne okrogle mize za Jugovzhodno Evropo 
(ROM), ki bo na ravni političnih direktorjev 16. septembra 1999 v 
Bruslju in jo sklicuje Finska kot predsedujoča EU. ROM bo 
predsedoval posebni koordinator za PS za JVE Bodo Hombach, 
na njej pa naj bi vsi udeleženci in pokrovitelji sprejeli načrt dela, ki 
ga je pripravil Urad posebnega koordinatorja. Načrt dela vsebuje 
tudi okvir delovanja posameznih DOM, predloge za predsedujoče 
in sopredsedujoče posameznim DOM ter kraje in datume 
ustanovnih zasedanj. 

Naloga ROM je, da usmerja delovanje DOM na področja, ki lahko 
doprinesejo k stabilnosti kriznega območja in kjer lahko uspešno 
delovanje nadgradi obstoječe procese in pobude. ROM bo deloval 
kot posrednik informacij med DOM. Podpiral bo njihovo sinergično 
delovanje in prispeval k usklajevanju prednostnih nalog med 
različnimi pristopi in pobudami DOM. 
DOM bodo izdelala svoje načrte dela, v katerih bodo opredelila 
prednostne naloge za posamezna področja svojega delovanja. 
Določila bodo omejeno število konkretnih projektov in časovni 
okvir za njihovo uresničitev, ki bo prvi korak k izvajanju PS za 
JVE. DOM bodo določila posamezno organizacijo ali državo, ki 
bo odgovorna za posamezno področje dejavnosti. 
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6. Izhodišča za prihodnje delovanje predstavnikov 
Republike Slovenije v zvezi s Paktom stabilnosti za 
Jugovzhodno Evropo 

Slovenija, kot srednjeevropska država, ki se z EU pogaja za 
polnopravno članstvo in je kandidatka za članstvo v zvezi Nato, 
uresničuje svoje strateške nacionalne politične, varnostne in 
gospodarske interese v okviru evroatlantskih povezav in struktur. 
S polnopravnim članstvom v EU in NATO bo Slovenija svoj 
mednarodni položaj še dodatno utrdila in okrepila. RS je sprejela 
povabilo k sodelovanju pri PS za JVE, saj sta stabilizacija 
Jugovzhodne Evrope in njena gospodarska obnova v skladu s 
slovenskimi strateškimi nacionalnimi interesi, tako s političnega, 
varnostnega kot gospodarskega vidika, kar potrjujejo tudi sedanji 
razviti gospodarski odnosi z večino držav JVE. 
PS za JVE je izraz odločenosti mednarodne skupnosti, da združi 
vse napore in pozitivne vzgibe za odpravo vzrokov tradicionalne 
nestabilnosti v jugovzhodnem delu Evrope, ki predstavlja resno 
zgodovinsko oviro evropskim in evroatlantskim integracijskim 
procesom. Namen PS za JVE je podpirati države v Jugovzhodni 
Evropi v njihovih prizadevanjih za pospeševanje miru, demokracije, 
spoštovanje človekovih pravic, dosego miru in gospodarske 
blaginje v regiji. Udeleženke želijo spodbuditi učinkovit proces, ki 
bi ustvaril pogoje za stabilen in miren razvoj v JVE s pomočjo 
demokratizacije in gospodarskega napredka. Za dosego tega 
cilja je pomembna tudi izgradnja močne civilne družbe in reševanje 
problemov narodnostnih manjšin. Sodelovanje pri PS za JVE bo 
doprineslo k vključevanju v evroatlantske integracije za tiste 
države iz regije, ki si to želijo. 

Predstavniki RS v svojih nastopih delujejo v skladu z mandatom, 
ki ga je Vlada RS oblikovala s svojimi sklepi (glej Informacijo o 
dosedanjih dejavnostih predstavnikov RS v zvezi s Paktom 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, poglavje 4.1). 
Predstavniki RS zastopajo stališče, da želi Slovenija aktivno 
sodelovati v PS za JVE kot enakopraven partner, ki v skladu s 
svojimi interesi pomaga pri uresničevanju PS za JVE in sodeluje 
pri vseh dejavnostih, ki niso v nasprotju z njenimi strateškimi 
interesi. Slovenija sodeluje kot srednjeevropska država, ki leži v 
bližini kriznega območja in ima zaradi svoje zgodovinske izkušnje 
poglobljeno poznavanje kriznega območja. Pri tem razume, da bo 
sodelovanje v PS za JVE pozitivno prispevalo k slovenskim 
prizadevanjem za vključevanje v EU in Nato, kar so ob 
večkratnem preverjanju potrdili tudi partnerji pri oblikovanju PS 
za JVE. RS ne bo sodelovala pri projektih, ki bi jo na kakršen koli 
način postavljali v neenakopraven položaj ali v položaj države, ki 
je potrebna pomoči. RS bo, predvsem z znanjem in izkušnjami, 
sodelovala pri projektih, pri katerih vidi svoj interes. 
To stališče so predstavniki RS zastopali tako v času usklajevanja 
besedila PS za JVE, kot v času pripravljanja Sarajevske 
deklaracije. Vztrajali in dosegli smo, da so vse države udeleženke 
PS v JVE enakopravni partnerji ter da PS za JVE ostane odprt 
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druge države, ki bi se kasneje želele vključiti vanj. Takšen pristop 
se od nas pričakuje in je v skladu z našimi osnovnimi zunanje 
političnimi cilji in krepi pozicijo RS kot države kandidatke za EU. 
Med drugim so predstavniki RS tudi dosegli, da je Črna gora v PS 
za JVE vključena kot možna zgodnja prejemnica pomoči. 

RS preko svojih predstavnikov pri dejavnostih, povezanih s PS 
za JVE, torej zastopa naslednja stališča: 
- RS, kot srednjeevropska država, uresničuje svoje strateške 
nacionalne politične, varnostne in gospodarske interese v okviru 
evropskih in evroatlantskih povezav in struktur. S članstvom v 
EU in Nato bo uresničila svoje zunanje politične prednostne naloge 
in utrdila svoj mednarodni položaj. 
- Mir in stabilnost JVE sta iz varnostnega, političnega in 
gospodarskega vidika v strateškem nacionalnem interesu RS. 
- Zaradi svoje specifične geopolitične lege ima RS možnost za 
uveljavitev in uresničevanje svojih gospodarskih in drugih 
nacionalnih interesov tudi na območju JVE. 
- PS za JVE je politično dejanje in poziv k skupnemu in usklajenemu 
delovanju mednarodne skupnosti v korist miru, demokracije in 
gospodarske obnove JVE. Je izraz odločenosti mednarodne 
skupnosti, da združi vse napore in pozitivne vzgibe za odpravo 
tradicionalnih nestabilnosti v jugovzhodnem delu Evropo, ki 
predstavlja resno zgodovinsko oviro njenim integracijskim 
procesom. 
- PS za JVE kot celovit projekt EU in širše mednarodne skupnosti 
za umiritev razmer ter ustvarjanje pogojev za trajnejšo stabilnost 
in mir v JVE zaobjema temeljne interese in cilje RS v tem delu 
Evrope. 
- RS, kot soodgovorna in zainteresirana članica mednarodne 
skupnosti, kot del stabilne Evrope, kot demokratična in 
gospodarsko uspešna država, želi vplivati na krepitev pozitivnih 
družbenih in gospodarskih trendov v JVE in vidi v PS za JVE 
učinkovit mehanizem za spodbujanje teh procesov. 
- RS nasprotuje oblikovanju novih regionalnih ali subregionalnih 
struktur povezovanja in novih institucijah PS za JVE, poleg tistih, 
ki so dogovorjene v PS za JVE. 
- RS želi v PS za JVE aktivno sodelovati kot enakopraven part- 
ner, ki ni del nestabilnega območja in ni prejemnica pomoči. 
- Uspešnost sodelovanja RS z državami JVE je pogojena s 
stabilnostjo, stopnjo demokratičnosti in gospodarske rasti držav 
JVE. 
- V skladu s svojo geografsko lego, zgodovinsko izkušnjo, s 
katero je pridobila poglobljeno poznavanje kriznega območja, in 
gospodarskimi interesi je RS zainteresirana, da se vključuje v PS 
za JVE s konkretnimi projekti. 

Prilogi: v 
- Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo 
- Sarajevska deklaracija 
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Koln, 10. junij 1999 , 
Končno besedilo 

PAKT STABILNOSTI ZA JUGOVZHODNO EVROPO 

I. UDELEŽENCI, OPIS STANJA 

1. Zunanji ministri držav članic Evropske unije, Evropske komisije, zunanji ministri 
Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Ruske 
federacije, Slovenije, Nekdanje jugoslovanske Republike Makedonije1, Turčije, 
Združenih držav Amerike, predsedujoči OVSE in predstavnik Sveta Evrope, ki 
zastopajo udeležence današnje Konference o Jugovzhodni Evropi, zunanja ministra 
Kanade in Japonske, predstavniki Združenih narodov, UNHCR, Nata, OECD, ZEU, 
Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke, Evropske investicijske banke in 
Evropske banke za obnovo in razvoj, ki delujejo v svojih pristojnostih in zastopajo 
države, organizacije in institucije, ki dajejo pomoč, na današnji konferenci ter 
predstavnike Royaumontskega procesa, BSEC, SEP, SECI in Procesa sodelovanja v 
Jugovzhodni Evropi so se sestali dne 10. junija 1999 v odgovor na poziv Evropske 
unije, da sprejmejo Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo. 

2. Države Jugovzhodne Evrope priznavajo svojo odgovornost za delo v mednarodni 
skupnosti za razvoj skupne strategije za stabilnost in rast regije in za sodelovanje med 
njimi ter glavnimi donatoiji za izvajanje te strategije. Izkoriščena priložnost za 
obravnavo strukturnih pomanjkljivosti in nerešenih vprašanj bo pospešila demokratični 
in gospodarski razvoj v regiji. 

3. Za Jugovzhodno Evropo bomo skušali doseči cilj trajnega miru, blaginje in stabilnosti. 
Ta cilj bomo dosegli z vsestranskim in skladnim pristopom k regiji s sodelovanjem EU, 
OVSE, Sveta Evrope, Združenih narodov, Nata, OECD, ZEU in mednarodnih 
finančnih institucij ter regionalnih pobud. Pozdravljamo dejstvo, da so si Evropska 
unija in Združene države zastavile podporo Paktu stabilnosti kot prednostno nalogo v 
Novi čezatlantski agendi ter dejstvo, da Evropska unija in Ruska federacija Pakt 
stabilnosti v njunem političnem dialogu obravnavata kot prednosten. 

4. Reševanje kosovskega konflikta je odločilno za našo zmožnost popolnega doseganja 
ciljev Pakta stabilnosti in prizadevanje za stalne, dolgoročne ukrepe za prihodnost v 
miru in slogi med narodi brez strahu, da bi vojna lahko ponovno izbruhnila. 

H. NAČELA IN NORME 

5. Svečano ponovno poudaijamo našo zavezanost načelom in normam Ustanovne listine 

Združenih narodov, Helsinške sklepne listine, Pariške listine, Kobnhavenskega 

1 Bolgarija, HrvaŠka, Ruska federacija, Slovenija in Turčija priznavajo Republiko Makedonijo z njenim 
ustavnim imenom. 
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dokumenta iz leta 1990 in drugih dokumentov OVSE in, če je to primerno, popolno 
izvajanje ustreznih resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov, ustreznih 
Konvencij Sveta Evrope in Splošnega okvirnega sporazuma za mir v Bosni in 
Hercegovini z namenom spodbujati dobre sosedske odnose. 

6. V naših prizadevanjih bomo gradili na dvostranskih in večstranskih sporazumih o 
dobrih sosedskih odnosih, ki so jih sklenile države v regiji, ki sodelujejo v Paktu, in si 
bomo prizadevali za sklenitev takih sporazumov, kjer jih še ni. Ti sporazumi bodo 
bistvena sestavina Pakta stabilnosti. 

7. Ponovno potrjujemo, da smo svojim državljanom in drug drugemu odgovorni za 
spoštovanje norm in načel OVSE in za uresničevanje naših zavez. Prav tako ponovno 
potrjujemo, da naše zaveze glede človeške razsežnosti, ki smo jih sprejeli s članstvom v 
OVSE, neposredno in legitimno zadevajo vse države udeleženke v Paktu stabilnosti, in 
ne sodijo izključno v notranje zadeve zadevne države. Spoštovanje teh zavez je eden 
od temeljev svetovnega reda, h kateremu želimo v veliki meri prispevati. 

8. Države v regiji, ki sodelujejo v Paktu stabilnosti, se zavezujejo za nenehne 
demokratične in gospodarske reforme, kot so podrobno navedene v desetem odstavku 
ter dvostransko in regionalno sodelovanje med njimi, da bi pospešili vključevanje 
posameznih držav v evroatlantske strukture. Države članice EU in druge države 
udeleženke ter mednarodne organizacije in institucije se zavezujejo, da si bodo po 
svojih najboljših močeh prizadevale, da jim bodo pomagale, da bodo na tej poti dosegle 
hiter in izmerljiv napredek. Ponovno poudarjamo naravno pravico vsake države 
udeleženke, da lahko sama izbere ali spremeni svoje varnostne dogovore, vključno z 
mednarodnimi pogodbami o zavezništvu, kot se sklepajo. Vsaka država udeleženka bo 
spoštovala pravice drugih v tem pogledu. Svoje varnosti ne bodo krepile na račun 
varnosti drugih držav. 

m. cilji 

9. Namen Pakta stabilnosti je podpirati države v Jugovzhodni Evropi v njihovih 
prizadevanjih za pospeševanje miru, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in 
gospodarske blaginje, da bi dosegli stabilnost v vsej regiji. Države v regiji, ki si 
prizadevajo za vključitev v evroatlantske strukture poleg številnih drugih udeležencev 
Pakta, so trdno prepričane, da bo uresničevanje tega procesa omogočilo lažje 
doseganje njihovega cilja. 

10. V ta namen se zavezujemo, da bomo sodelovali pri: 

- preprečevanju napetosti in kriz in njihovi zaustavitvi kot predpogoju za trajno 
stabilnost. To vključuje sklepanje in izvajanje večstranskih in dvostranskih 
sporazumov med nami in sprejemanje notranjih ukrepov za premagovanje 
obstoječih možnosti za konflikt; • 

- izpeljavi zrelih demokratičnih političnih procesov, ki temeljijo na svobodnih in 
poštenih volitvah na podlagi pravne države in popolnega spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s pravicami oseb, ki 
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pripadajo narodnim manjšinam, pravico do svobodnih in neodvisnih medijev, 
zakonodajnih vej, odgovornih njihovim volivcem, neodvisnega sodstva, boja 
proti korupciji, poglabljanja in krepitve civilne družbe; 

ustvarjanju mirnih in dobrih sosedskih odnosov v regiji s pomočjo popolnega 
spoštovanja načel Helsinške sklepne listine, graditvi zaupanja in sprave, 
spodbujanju dela v OVSE in drugih forumih na podlagi regionalnih ukrepov za 
krepitev zaupanja in mehanizmov za varnostno sodelovanje; 

ohranjanju večnacionalne in večetnične raznolikosti držav v regiji in varstva 
manjšin; 

ustvarjanju dinamičnih tržnih gospodarstev, ki temeljijo na zdravi makropolitiki, 
trgov, odprtih za zunanjo trgovino, ki se hitro širi, in za naložbe v zasebni 
sektor, učinkovitih in preglednih carinskih in trgovinskih režimov ter režimov za 
izdajanje predpisov, razvijanju močnih kapitalskih trgov in raznolikega 
lastništva, vključno s privatizacijo, ki vodi k čedalje širši blaginji vseh naših 
državljanov; 

pospeševanju gospodarskega sodelovanja v regiji in med regijo ter ostalo 
Evropo in svetom, vključno z območji proste trgovine, spodbujanju neoviranih 
stikov med državljani; 

boju proti organiziranemu kriminalu, korupciji in terorizmu ter vsem 
kriminalnim in nezakonitim dejavnostim; 

preprečevanju prisilnega razseljevanja prebivalstva, ki ga povzroča vojna, 
preganjanje in državljanski konflikti ter migracij zaradi revščine; 

zagotavljanju varne in neovirane vrnitve vseh beguncev in razseljenih oseb na 
njihove domove ob hkratni pomoči državam v regiji z delitvijo bremena, ki jim 
je bilo naloženo; 

ustvarjanju pogojev za države Jugovzhodne Evrope za polnopravno 
vključevanje v politične, gospodarske in varnostne strukture po njihovi izbiri; 

11. Trajen mir in stabilnost v Jugovzhodni Evropi bosta možna le, če se bodo 
demokratična načela in vrednote, ki jih dejavno spodbujajo številne države v regiji 
utrdile povsod, tudi v Zvezni republiki Jugoslaviji2. Mednarodni napori se morajo 
osredotočiti na krepitev in povezovanje območij stabilnosti v regiji, da bi postavili 
trden temelj za prehod celotne regije v mirno in demokratično prihodnost. 

Izjavljamo, da bo Zvezna republika Jugoslavija dobrodošla kot polnopravna in 
enakopravna udeleženka Pakta stabilnosti,po politični rešitvi kosovske krize na podlagi 

: Zvezna republika Jugoslavija je ena od držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. 

16. september 1999 39 poročevalec, št. 66 



načel, o katerih so se dogovorili zunanji ministri skupine držav G8 in ob upoštevanju 
potrebe, da vse udeleženke spoštujejo načela in cilje tega Pakta. 

Da bi Zvezno republiko Jugoslavijo približali temu cilju ob spoštovanju njene 
suverenosti in ozemeljske celovitosti, bomo upoštevali metode, da bi Republika 
Čma gora čimprej začela koristiti Pakt. V tem smislu pozdravljamo sodelovanje 
predstavnikov Črne gore kot republike, ki je sestavni del Zvezne republike 
Jugoslavije, na naših sestankih. Seznanili smo se tudi z namero Evropske unije 
in drugih zainteresiranih udeležencev, da bodo nadaljevali s tesnim 
sodelovanjem z njihovo demokratično izvoljeno vlado. 

rv. MEHANIZMI PAKTA STABILNOSTI 

12. Da bi dosegli cilje, ki smo si jih zastavili, smo se dogovorili, da ustanovimo regionalno 
okroglo mizo za Jugovzhodno Evropo. Regionalna okrogla miza za Jugovzhodno 
Evropo bo pregledala napredek po Paktu stabilnosti, z njim nadaljevala in zagotavljala 
vodenje pri uveljavljanju njegovih ciljev. 

13. Pakt stabilnosti bo imel posebnega koordinatoija, ki ga bo imenovala Evropska unija 
po posvetovanju s predsedujočim OVSE in drugimi udeleženci, in ga bo potrdil 
predsedujoči OVSE. Posebni koordinator bo predsedoval regionalni okrogli mizi za 
Jugovzhodno Evropo in bo odgovoren za spodbujanje ciljev Pakta v posameznih 
državah in med njimi s podporo ustreznim strukturam, posebej prilagojenim za to 
nalogo v tesnem sodelovanju z vladami in ustreznimi institucijami držav, zlasti z 
drugimi zainteresiranimi pridruženimi državami Evropske unije ter ustreznimi 
mednarodnimi organizacijami in institucijami. Posebni koordinator bo skrbel za redna 
poročila Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi o napredku v skladu z njenimi 
postopki v imenu regionalne okrogle mize za Jugovzhodno Evropo. 

14. Regionalna okrogla miza za Jugovzhodno Evropo bo zagotavljala usklajevanje 

dejavnosti naslednjih delovnih omizij in med njimi, ki bo gradila na obstoječem 
strokovnem znanju, institucijah in pobudah, in se lahko razdeli na podskupine: 

- Delovno omizje za demokratizacijo in človekove pravice 
- Delovno omizje za gospodarsko obnovo, razvoj in sodelovanje 
- Delovno omizje za varnostna vprašanja. 

15. Odgovornosti za ta delovna omizja so navedene v Prilogi I k temu dokumentu 
Delovna omizja bodo obravnavala in pospeševala reševanje vprašanj, ki so jim zaupana 
z dogovori, kijih bo sklenilo vsako omizje. 

16. Regionalna okrogla miza za Jugovzhodno Evropo in delovna omizja bodo sestavljena 
iz udeležencev v Paktu stabilnosti. Države, organizacije in institucije, ki dajejo pomoč, 
ter regionalne pobude iz prvega odstavka dokumenta so upravičene sodelovati v 
delovnih omizjih in v Regionalni okrogli mizi za Jugovzhodno Evropo, če tako želijo. 
K regionalni okrogli mizi za Jugovzhodno Evropo in/ali delovnim omizjem se lahko 
povabijo sosednje in druge države, zlasti druge zainteresirane pridružene države EU ter 
ustrezne mednarodne organizacije in institucije kot udeleženke ali opazovalke, kar je 
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ustrezno, da bi prispevale k ciljem Pakta stabilnosti brez kakršne koli zaveze glede 
prihodnosti, ki bi sledila. 

V. VLOGE UDELEŽENCEV IN SODELOVANJE MED NJIMI 

17. Delo v Paktu stabilnosti bi moralo upoštevati različnost razmer, v katerih se nahajajo 
udeleženci. Da bi dosegli cilje Pakta, bomo poskrbeli za učinkovito koordinacijo med 
državami udeleženkami in državami, ki dajejo pomoč, mednarodnimi in regionalnimi 
organizacijami ter institucijami, ki dobro poznajo razmere in imajo strokovno znanje 
ter tako prispevajo k skupnim prizadevanjem. Pričakujemo aktivno in kreativno 
sodelovanje vseh, kijih to zadeva, da bi tako dosegli pogoje, ki bi omogočili državam v 
regiji izkoristiti priložnost, ki jo nudi Pakt. Vsak udeleženec si bo prizadeval 
zagotavljati, da se bodo cilji Pakta stabilnosti uveljavljali s njihovim sodelovanjem v 
vseh ustreznih mednarodnih organizacijah in institucijah. 

Vloga EU 

18. Pozdravljamo pobudo Evropske unije za Pakt stabilnosti in vodilno vlogo EU, v 
sodelovanju z drugimi državami udeleženkami in državami, ki dajejo pomoč ter 
mednarodnimi organizacijami in institucijami. Pakt bo regijo trdno zasidral v Evropi. 
Končni uspeh Pakta bo v veliki meri odvisen od prizadevanj zadevnih držav za 
izpolnjevanje ciljev Pakta in razvoj regionalnega sodelovanja s pomočjo večstranskih 
in dvostranskih sporazumov. 

i 
19. Z veseljem pozdravljamo pripravljenost Evropske unije za aktivno podporo državam v 

regiji, da jim omogoči doseči cilje Pakta stabilnosti. Pozdravljamo dejavnosti Evropske 
unije za krepitev demokratičnih in gospodarskih institucij v regiji s pomočjo številnih 
ustreznih programov. Seznanjeni smo z napredkom pri vzpostavitvi in razvoju 
pogodbenih odnosov, posamično in v okviru regionalnega pristopa med Evropsko 
unijo in državami v regiji. Seznanjeni smo, da bo Evropska unija, kot osnovno pobudo, 
na podlagi Dunajskih zaključkov Evropskega sveta pripravila »Skupno strategijo za 
Zahodni Balkan«. 

20. Evropska unija bo regijo približala možnosti za polnopravno vključitev teh držav v 

njene strukture. Za države, ki še niso sklenile pridružitvenih sporazumov z EU bo to bo 
storjeno s pomočjo nove vrste pogodbenega odnosa, ld bo v celoti upošteval položaj 
posamezne države v zvezi z bodočim članstvom v Evropski uniji, na podlagi 
Amsterdamske pogodbe in ko bodo izpolnjeni Kčbnhavenski kriteriji. Seznanjeni smo s 
pripravljenostjo Evropske unije da bo, medtem ko se bo odločala samostojno, kot 
pomembne dejavnike pri ocenjevanju prednosti takšne perspektive upoštevala 
doseganje ciljev Pakta stabilnosti, zlasti napredek pri razvoju regionalnega sodelovanja. 

Vloga držav v regiji 

21. Cenimo prispevek k prizadevanjem mednarodne skupnosti za doseganje mirne rešitve 
na Kosovu in solidarnost držav v regiji. Pozdravljamo napore in rezultate, ki so jih 
dosegle države Jugovzhodne Evrope na poti k demokratizaciji, gospodarski reformi in 
regionalnemu sodelovanju ter stabilnosti. Te države bodo glavni koristniki Pakta in 
priznavajo, daje njegovo uspešno izvajanje in pot v evroatlantske strukture za tiste, ki 
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si za to prizadevajo, odvisno v glavnem od njihove zavzetosti za uresničevanje ciljev 
Pakta, zlasti od njihove pripravljenosti za sodelovanje na dvo in več stranski ravni ter 
za uveljavljanja ciljev Pakta v njihovih ustreznih državnih strukturah. 

Vloga OVSE 

22. Pozdravljamo namen OVSE kot edine vseevropske varnostne organizacije in kot 
regionalni dogovor v skladu z VIII. poglavjem Ustanovne listine Združenih narodov 
ter glavni mehanizem za zgodnje opozarjanje, preprečevanje konfliktov, obvladovanje 
kriz in postkonfliktno rehabilitacijo, kar vse pomembno prispeva k prizadevanjem, ki 
jih podpira Pakt stabilnosti. Ponovno potrjujemo, da mora imeti OVSE ključno vlogo 
pri krepitvi vseh razsežnosti varnosti in stabilnosti. Zato zahtevamo, da pokroviteljstvo 
nad Paktom stabilnosti prevzame OVSE ter da države udeleženke v celoti zaupajo 
OVSE, da bo deloval v skladu z določbami Pakta stabilnosti ter v skladu z njenimi 
postopki in vzpostavljenimi načeli 

23. Zaupamo institucijam in instrumentom OVSE ter na njihovemu strokovnemu znanju, 
da bodo prispevali k uspešnemu delu regionalne okrogle mize za Jugovzhodno Evropo 
in delovnih omizij, zlasti delovnega omizja za demokraticazijo in človekove pravice. 
Njihove sposobnosti bodo nujno potrebne pri doseganju namenov in ciljev Pakta 
stabilnosti. V primerih, kjer se zahteva vključevanje OVSE, glede na upoštevanje načel 
OVSE pri izvajanju Pakta stabilnosti, izražamo svoj namen, da se uporabi, če je to 
primerno, instrumente in postopke OVSE, vključno s tistimi, ki zadevajo preprečevanje 
konfliktov, mimo, reševanje sporov in človeško razsežnost. Države pogodbenice 
Konvencije, ki so ustanovile Sodišče za spravo in arbitražo, se lahko v primeru spora 
obrnejo na Sodišče in zaprosijo za neobvezujoče mnenje Sodišča. 

Vloga Sveta Evrope 

24 Pozdravljamo pripravljenost Sveta Evrope, da vključi vse države v regiji na podlagi 
načel pluralistične demokracije, človekovih pravic in pravne države. Svet Evrope lahko 
pomembno prispeva k ciljem Pakta s pomočjo parlamentarnih in medvladnih organov 
in institucij, evropskih norm, vsebovanih v ustreznih pravno zavezujočih Konvencijah, 
predvsem v Evropski konvenciji o človekovih pravicah (in Sodišču), svojih 
instrumentih in programih pomoči na področju demokratičnih institucij, človekovih 
pravic, prava, pravosodja in izobraževanja ter tesnih vezi s civilno družbo. V tem 
smislu smo se z zanimanjem seznanili s programom stabilnosti Sveta Evrope za 
Jugovzhodno Evropo, ki naj bi se izvajal skupaj in s tesnim usklajevanjem z zadevnimi 
državami in drugimi mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, ki so aktivne na tem 
področju. 

Vloga Združenih narodov, vključno z UNHCR 

25. Poudarjamo osrednjo vlogo Združenih narodov za mir in varnost v regiji ter za trajno 

politično normalizacijo kot tudi za- humanitarna prizadevanja in gospodarsko 
rehabilitacijo. Odločno podpiramo delovanje UNHCR v zvezi z vprašanji beguncev, 
zlasti v zvezi z zaščito in vračanjem beguncev in razseljenih oseb in ključno vlogo, ki 
so jo prevzeli WFP, UNICEF, WHO, UNDP, UNHCR in druge članice sistema 
Združenih narodov. Veselimo se aktivne udeležbe ustreznih agencij Združenih narodov 
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na regionalni okrogli mizi za Jugovzhodno Evropo. Prepričani smo, da ima 
Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo strokovno znanje, ki lahko 

koristno prispeva k delu delovnih omizij Pakta stabilnosti. 

Vloga Nata 

26. Seznanjeni smo z odločitvijo Nata, da poveča sodelovanje z državami Jugovzhodne 
Evrope in njegovo zavezanostjo k odprtosti ter z namenom Nata, Evroatlantskega 
partnerskega sveta in Partnerstva za mir, da sodelujejo z evroatlantskimi strukturami, 
prispevajo k stabilnosti in varnosti ter se še naprej posvetujejo z državami v regiji in ta 
posvetovanja še krepijo. V skladu s cilji Pakta pozivamo k njihovi nenehni udeležbi pri 
regionalnem varnostnem sodelovanju in preprečevanju ter obvladovanju konfliktov. 
Pozdravljamo stabilizacijske aktivnosti, katerih namen je spodbujati cilje tega Pakta. 
Povečana uporaba Natovega posvetovalnega foruma in mehanizmov, razvoj 
mehanizma EAPC za sodelovanje in večja uporaba programov Partnerstva za mir bo 
služila ciljem vsestranske stabilnosti, sodelovanja in dobrih sosedskih odnosov, 
predvidenih v Paktu. 

27. Članice Nata in večje število drugih udeležencev poudarjajo, da ima Zveza pomembno 
vlogo pri doseganju ciljev Pakta, zlasti ob upoštevanju Natovih nedavnih odločitev, da 
pomaga državam v regiji. 

Vloga Združenih držav Amerike 

28. Združene države Amerike, ki so tesno sodelovale z Evropsko unijo pri pripravi tega 
Pakta, bodo nadaljevale s svojo ključno vlogo pri razvoju in izvajanju Pakta, v 
sodelovanju z drugimi udeleženkami in državami, ki dajejo pomoč. Menimo, da aktivna 
vloga Združenih držav poudarja bistveni pomen, ki ga pripisujejo države v regiji 
vključevanju v evroatlantske strukture. 

Seznanjeni smo s pripravljenostjo Združenih držav Amerike za podporo temu cilju, saj 
si te države prizadevajo, da bi postale čim močnejše kandidatke za morebitno članstvo 
v evroatlantskih institucijah. Pozdravljamo nadaljnje sodelovanje Združenih držav 
Amerike tudi s programi gospodarske in tehnične pomoči državam Jugovzhodne 
Evrope in z njeno vodstvo v mednarodnih finančnih institucijah, ki ga deli z drugimi. 
Združene države Amerike se bodo usklajevale in sodelovale z drugimi donatoiji, da 
bodo zagotovile, da bo pomoč regiji čim bolj učinkovita. 

Vloga Ruske federacije 

29. Rusija je v tej v regiji imela in še ima ključno vlogo. Cenimo ruska prizadevanja in 

prispevke, da bi dosegli mirno rešitev konflikta, zlasti Kosovske krize. Ker je bila 
Ruska federacija že v začetni fazi vključena v pripravo Pakta, bo imela tudi v prihodnje 
vodilno in tvorno vlogo pri njegovem razvoju in izvajanju, pri sodelovanju z Evropsko 
unijo, Združenimi narodi, OVSE, Svetom Evrope, mednarodnimi gospodarskimi in 
finančnimi organizacijami in institucijami ter z regionalnimi pobudami in posameznimi 
državami. Ruska federacija lahko pomembno prispeva k dejavnostim, katerih namen je 

pospeševanje miru, varnosti in sodelovanja po končanem konfliktu. 
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Vloga mednarodnih finančnih institucij 

30. Mednarodni denarni sklad (IMF), Svetovna banka (WB), Evropska banka za obnovo in 
razvoj (EBRD), Evropska investicijska banka (EIB) kot finančne institucije Evropske 
unije imajo pri podpiranju držav v regiji in doseganju gospodarske stabilnosti, reforme 

in razvoja regije zelo pomembno vlogo, v skladu z njihovimi specifičnimi mandati. 
Prepričani smo, da bodo razvile povezano strategijo mednarodne pomoči za regijo in 
spodbujale zadevne države, da bodo razvijale zdrave makroekonomske in strukturne 
politike. Pozivamo te mednarodne finančne institucije, da se aktivno vključijo v 
regionalno okroglo mizo za Jugovzhodno Evropo in v ustrezna delovna omizja. 

Vloga Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 

31 Vemo, daje Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj kot forum za dialog o 
srednjeročni strukturni politiki izredno močna in da ima najboljšo prakso. Glede na 
dobro znane sposobnosti pri obravnavanju gospodarstev v tranziciji in odprtem dialogu 
z državami Jugovzhodne Evrope smo prepričani, da bo OECD aktivno sodelovala na 
regionalni okrogli mizi za Jugovzhodno Evropo pri procesu gospodarske obnove, 
krepitvi dobrega vodenja in zmogljivosti administracije ter pri nadaljnjem vključevanju 
prizadetih držav v evropsko in svetovno gospodarstvo. 

Vloga Zahodnoevropske unije (ZEU) 

32. Pozdravljamo vlogo, ki jo ima ZEU pri krepitvi stabilnosti v regiji. V tem pogledu smo 
seznanjeni s prispevkom ZEU k varnosti s pomočjo svojih misij v državah v regiji na 
zahtevo Evropske unije. 

VL REGIONALNE POBUDE IN ORGANIZACIJE 

33. Poudaijamo naš interes za izvedljive regionalne pobude in organizacije, ki spodbujajo 
prijateljsko sodelovanje med sosednjimi državami. Pozdravljamo projekte 
podregionalnega sodelovanja med državami udeleženkami. Prizadevali si bomo 
zagotoviti sodelovanje in usklajevanje med temi pobudami in Paktom stabilnosti, ki se 
bosta vzajemno krepila. Gradili bomo na njihovih ustreznih dosežkih. 

34. Opažamo, da je Royaumontski proces že vzpostavil dinamičen okvir za sodelovanje na 
področju demokracije in civilne družbe. Zato mora Rayaumont na tem področju igrati 
ključno vlogo, predvsem v okviru prvega delovnega omiga Pakta stabilnosti. 

35. Seznanjeni smo z vlogo Organizacije čmomorskega gospodarskega sodelovanja 

(OBSEC) pri spodbujanju vzajemnega razumevanja, izboljševanju splošnega 
političnega ozračja ter pospeševanju gospodarskega razvoja v črnomorski regiji 
Pozdravljamo prizadevanja OBSEC za.mir, varnost in stabilnost preko gospodarskega 
sodelovanja in jo vabimo, da prispeva k izvajanju Pakta stabilnosti za Jugovzhodno 
Evropo. 
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36. Opažamo, da je Srednjeevropska pobuda z državami v regiji vzpostavila stabilen in 
enoten okvir za dialog, usklajevanje in sodelovanje na političnem, gospodarskem, 
kulturnem in parlamentarnem področju. Na podlagi svojih izkušenj mora Pobuda igrati 
pomembno vlogo v okviru regionalne okrogle mize za Jugovzhodno Evropo. 

37. Opažamo, da je Pobuda za sodelovanje v Jugovzhodni Evropi razvila inovativen 
pristop h gospodariTRemu sodelovanju in sodelovanju, povezanem z infrastrukturo v 
regiji, s spodbujanjem skupnega odločanja držav Jugovzhodne Evrope na področju 
svojih dejavnosti. Kot takšna, mora igrati ključno vlogo pri regionalnih gospodarskih 
vprašanjih, še posebej pri odstranjevanju dejavnikov zaviranja zasebnih naložb v regiji, 
v okviru Pakta stabilnosti. 

38. Proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi priporočamo kot nadaljnji projekt uspešnega 
regionalnega sodelovanja. Spodbujamo njegov nadaljnji razvoj in institucionalizacijo, 
vključno z dokončanjem njegove listine o dobrososedskih odnosih in sodelovanju. 

39. Seznanjeni smo s prispevkom Skupine obrambnih ministrov Jugovzhodne Evrope k 
varnostni dimenziji(OMJV), ki je države regije in druge narode spodbudila k 
raznovrstnim dejavnostim sodelovanja, kot so večnacionalne mirovne sile za 
Jugovzhodno Evropo, ki povečujejo preglednost in medsebojno zaupanje. 

40 Pričakujemo, da bo predlagana Konferenca o regiji ob Jadranskem in Jonskem morju 
regiji dala pozitiven prispevek. ~ 

VIL MEDNARODNI PROCES PRIDOBIVANJA DONATORJEV IN 
USKLAJEVANJA 

41 Ponovno poudarjamo našo veliko zavezanost podpori obnove, stabilizacije in 
povezovanja regije ter pozivamo mednarodno donatorsko skupnost, da velikodušno 
sodeluje. Pozdravljamo napredek, ki sta ga preko Evropske komisije dosegli Svetovna 
banka in Evropska unija za vzpostavitev procesa usklajevanja donatorjev. Ta proces bo 
tesno povezan z ustreznim delovnim omizjem, določil pa bo tudi ustrezne načine za 
upravljanje in usmerjanje mednarodne pomoči. Svetovna banka in Evropska komisija 
bosta odgovorni tudi za usklajevanje vsestranskega pristopa za regionalni razvoj ter 
potrebnih konferenc donatorjev. 

...... Jr'.-. '■ • s>'' ■ ' ■ ' ''' 

Vffl. MEHANIZMI ZA IZVAJANJE IN PREGLEDOVANJE 

42. Učinkovito izvajanje tega Pakta bo odvisno od razvoja in krepitve administrativnih in 

institucionalnih zmogljivosti ter civilne družbe v zadevnih državah - tako na državni kot 
tudi na lokalni ravni -, da bi okrepili utrjevanje demokratičnih struktur ter imeli 
dolgoročnejše koristi za učinkovito upravljanje in uporabo mednarodne pomoči regiji. 

43. Regionalna okrogla miza za Jugovzhodno Evropo in delovna omizja bodo sklicani na 

začetne sestanke oh prvi priložnosti na povabilo Predsedstva Evropske unije. Trudila 
se bodo doseči konkretne rezultate skladno z dogovorjenimi časovnimi roki v skladu s 
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cilji Pakta stabilnosti. Regionalna okrogla miza za JVE se bo sestajala v rednih 
časovnih presledkih, na ravni, ki jo je še treba določiti, da bi pregledala dosežen 
napredek delovnih omizij. Regionalna okrogla miza za Jugovzhodno Evropo bo vodila 
delovna omizja. 
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PRILOGA 

Organizacija regionalne okrogle mize za Jugovzhodno Evropo in delovnih omizij Pakta 
. stabilnosti za Jugovzhodno Evropo 

A. Regionalna okrogla miza za JVE bo izvajala Pakt stabilnosti tako, da bo delovala kot 
klirinška hiša za vsa načelna vprašanja glede vsebine in izvajanje Pakta stabilnosti ter 
kot usmerjevalni organ v procesu Pakta stabilnosti. Regionalna okrogla miza za JVE 
bo vodila delovna omizja. 

B. Delovna omizja so instrumenti za ohranjanje in izboljševanje dobrososedskih odnosov 
v regiji s konstruktivnim ukvarjanjem z vprašanji, ki so jim zaupana, ter pospeševanjem 
njihovega reševanja. Cilji delovnih omizij bodo predvsem: 

razprava o vprašanjih v večstranskem okviru, ki bo vodila k določitvi načinov 
za ukvarjanje s pomanjkljivostmi ter za izgladitev razlik z dogovori in 
sporazumi, ob vključevanju strokovnosti in podpore udeležencev ter držav, 
organizacij, institucij in regionalnih pobud, ki dajejo pomoč, predvsem iz OVSE 
in Sveta Evrope; 

določitev projektov za pospeševanje doseganja dogovorov, sporazumov in 
ukrepov v skladu s cilji Pakta. Posebno pozornost je treba nameniti projektom, 
ki vključujejo dve ali več držav v regiji; 

po potrebi, dajanje zagona na področjih, kjer je treba doseči nadaljnji napredek. 

C. Vsako delovno omizje se bo ukvarjalo z naslednjimi vprašanji in bo, kjer bo to 
ustrezno, odločilo, če bo treba ustanoviti podskupine, ki jih bodo sestavljati udeleženci 
in države, ki dajejo pomoč: 

Delovno omizje za demokratizacijo in človekove pravice, ki se bo ukvarjalo z 

i. demokratizacijo in človekovimi pravicami, vključno s pravicami oseb, ki 
pripadajo narodnim manjšinam; svobodnimi in neodvisnimi mediji; 
izgradnjo civilne družbe; pravno državo in uveljavljanjem prava; 
izgradnjo institucij; učinkovito administracijo in dobrim vodenjem; 
razvojem skupnih pravil ravnanja glede vprašanj, povezanih z mejo; 
drugimi ustreznimi vprašanji, ki zanimajo udeležence; 

ii. begunskimi vprašanji, vključno z varovanjem in vračanjem beguncev in 
razseljenih oseb; 

Delovno omizje za gospodarsko obnovo, razvoj in sodelovanje, vključno z 
gospodarskim sodelovanjem v regiji in med regijo ter ostalo Evropo in svetom; 
podpora območjem proste trgovine; čezmejni transport; preskrba in varčevanje 
z energijo; odprava predpisov in preglednost; infrastruktura; podpora 
poslovanja zasebnega sektoija; okoljska vprašanja; stalno reintegracjio 
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beguncev; druga ustrezna vprašanja, ki zanimajo udeležence, medtem ko 
ohranjajo integriteto procesa usklajevanja donatoijev; 

Delovno omizje o varnostnih vprašanjih: 

i. ki se bo ukvarjalo s pravosodjem in notranjimi zadevami ter 
migracijskimi vprašanji; osredotočalo na ukrepe za boj proti 
organiziranemu kriminalu, korupciji, terorizmu ter vsem kriminalnim in 
nezakonitim dejavnostim, čezmejne okoljske nevarnosti; druga ustrezna 
vprašanja, ki zanimajo udeležence; 

ii. ki bo od pristojnih organov prejemalo redne informacije glede 
preglednosti in ukrepov za krepitev zaupanja v regiji. To omizje bo tudi 
spodbujalo trajno izvajanje IV. člena Daytonsko/Pariškega sporazuma o 
nadzoru nad oboroževanjem ter napredek pogajanj V. člena, 
obravnavalo pa naj bi tudi, če naj se pristojni organi ob ustreznem času 
začnejo ukvarjati z nadaljnjim nadzorom nad oborožitvijo, ukrepi za 
varnost in krepitev zaupanja, ob upoštevanju obstoječih obveznosti in 
obvez po Sporazumu o omejevanju konvencionalnega orožja v Evropi. 

iii. ki bo od pristojnih teles prejemalo redne informacije glede sodelovanja 
pri obrambno-vojaških vprašanjih za povečanje stabilnosti v regiji in 
med državami v regiji ter pospeševalo trajno sodelovanje vseh 
prizadetih, da bi zagotovili regionalno varnost, preprečevanje in 
obvladovanje konfliktov. Delo tega omizja bo dopolnjevalo prizadevanja 
različnih evropskih in evroatlantskih pobud in struktur za varnost v 
regiji in bo v skladu z njimi. 

D. Delovna omizja bodo sestavila delovne načrte skladno s cilji Pakta stabilnosti. V 

obsegu svoje pristojnosti lahko ustanovijo podskupine ali skliČejo sestanke in 
konference o zadevah specifične ali podregionalne narave. V okviru tega je treba 
posebno pozornost nameniti pospeševanju izmenjav med zasebniki (še posebej 
mladimi), družbenimi skupinami, podjetniki in družbami ter nevladnimi organizacijami 
in njihovimi ustreznimi partnerji v raznih državah v regiji. Pozornost bodo posvečala 
predvsem usklajenosti in doslednosti svojega dela z obstoječimi dejavnostmi, trudila pa 
se bodo tudi pospeševati komplementarnost in sinergijo ter se bodo izogibala 
podvajanju obstoječih dejavnosti. 

E. Predsedstvo delovnih omizij bo določila regionalna okrogla miza za JVE. Delovna 
omizja bodo poročala regionalni okrogli mizi za JVE. Predsedujoči regionalne okrogle 
mize za JVE in delovnih omizij se bodo sestajali v rednih časovnih presledkih ter po 
potrebi, da bi razpravljali o dejavnostih delovnih omizij, jih usklajevali ter spremljali 
napredek. 

F. O kraju in času posameznih delovnih-omizij naj bi se dogovorilo tako, da bi se v 

največji možni meri omogočila prisotnost udeležencev, ki bodo morda sodelovali v več 
kot enem delovnem omizju, ne da bi preprečevali različnim omizjem, da bi razvili svoj 
lastni koledar v skladu z njihovo dinamiko. Omizja bi lahko potekala izmenoma v 
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državah regije ali na povabilo posameznih držav ali Evropske unije ali na Dunaju, v 

prostorih Stalnega sveta OVSE. 

G. Država gostiteljica ali organizacija gostiteljica naj bi na svoje stroške zagotovila vse 
potrebno za sestanke, kot so konferenčni prostori, pisarniška pomoč ter tolmačenje. 
Evropska unija je izrazila pripravljenost, da krije takšne stroške, ko bodo sestanki 
potekali na sedežu njenih institucij. 
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DEKLARACIJA VRHA V SARAJEVU 

predsednikov držav in vlad držav, ki sodelujejo v Paktu stabilnosti in dajejo pomoč, in vodij 

mednarodnih organizacij ter agencij in regionalnih pobud, ki sodelujejo in dajejo pomoč 

30. julij 1999 

1. 30. julija 1999 smo se zbrali v Sarajevu, da bi potrdili predloge in načela Pakta 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, ki gaje ustanovila Evropska unija inje bil sprejet 
10. junija 1999 v Kolnu ter je kasneje nad njim prevzela pokroviteljstvo OVSE. 
Potrjujemo našo skupno in individualno pripravljenost, da damo Paktu konkreten 

pomen s podpiranjem političnih in gospodarskih reform, razvoja in povečane varnosti 
v regiji. Potrjujemo našo zavezanost temu, da premagamo tragedije, ki so v tem 

desetletju prizadele Jugovzhodno Evropo, in zagotavljamo našo nadaljnjo podporo 
Daytonskemu/Pariškemu in Kosovskemu mirovnemu procesu. 

2. Sarajevo je mesto, ki je v zgodovini našega stoletja dobilo svoj prostor. Je simbol 
volje priti iz globin spora in razdejanja, pa tudi simbol spoštovanja in strpnosti med 
več narodi, verami in kulturami. Iz Sarajeva potrjujemo našo odločenost, da bomo 

sodelovali pri popolnem doseganju ciljev demokracije, spoštovanja človekovih pravic, 
gospodarskega in družbenega razvoja in povečane varnosti, katerim smo se zavezali s 
sprejetjem Pakta stabilnosti. Ponovno potrjujemo našo skupno odgovornost, da 
zgradimo Evropo, ki bo končno enotna, demokratična in mirna. Sodelovali bomo pri 
pospeševanju vključevanja Jugovzhodne Evrope v celino, kjer so meje sicer 
nedotakljive, vendar pa ne predstavljajo več delitve in nudijo možnost stikov in 
sodelovanja. 

3. Države v regiji, ki si prizadevajo za vključitev v Evro-atlantske strukture, tako kot tudi 
številne druge sodelujoče na Vrhu v Sarajevu, trdno verjamejo, da bo Pakt in 
uresničitev njegovih ciljev pospešil ta proces. Ponovno potrjujemo, da so se države 

članice EU in druge sodelujoče države in mednarodne organizacije in institucije 
zavezale, da po najboljših močeh pomagajo tem državam pri hitrem in opaznem 
napredku v tej smeri. Ponovno tudi potrjujemo naravno pravico vsake države, ki 
sodeluje v Paktu, da lahko svobodno izbira in spreminja svojo varnostno ureditev in 
svoje dogovore o povezovanju, vključno s pogodbami o zavezništvu, kot nastajajo. 

4. Močno želimo, da bi vse države v regiji preko Pakta stabilnosti sodelovale v duhu 

povezanosti in solidarnosti, da bi zgradile skupno uspešno in varno prihodnost. 
Obžalujemo, da nismo mogli povabiti Zvezne republike Jugoslavije (ZRJ), da bi bila 
danes navzoča kot polnopravna in enakopravna udeleženka Pakta stabilnosti. Vsi 
sodelujoči morajo spoštovati načela in cilje tega pakta. Ljudi Zvezne republike 
Jugoslavije pozivamo, da sprejmejo demokratične spremembe in da si dejavno 
prizadevajo za spravo v regiji. Da bi to državo približali temu cilju, bomo, ob 
spoštovanju njene suverenosti in oz<yneljske celovitosti, razmislili o načinih, kako bi 
Republika Črna gora čimprej začela uživati ugodnosti Pakta, ter ponovno potrjujemo 
našo podporo vsem demokratičnim silam. S tem v zvezi podpiramo polno 
uresničevanje Resolucije VS ZN 1244 o Kosovu, ZRJ. Podpiramo tudi UNMIK in 
K.FOR pri prizadevanjih za zagotovitev miru, demokracije in varnosti za vse 
prebivalce Kosova. Ponovno poudarjamo pomen ohranitve multietničnega značaja 
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Kosova, v katerem se spoštujejo pravice vseh državljanov ter vladavina prava. 
Pozdravljamo spodbudne rezultate donatorske konference za takojšnjo humanitarno in 
drugo pomoč z dne 28. julija 1999. 

5. Države regije so lastnice procesa stabilizacije, njihova intenzivna prizadevanja in 

predanost temu projektu so odločilni za njegov uspeh. Pozdravljamo napredek držav 
Jugovzhodne Evrope pri vzpostavljanju regionalnega sodelovanja in zaveze, ki so jih 
sprejele na dvostranski in regionalni ravni, za podpiranje in uresničevanje ciljev Pakta 
stabilnosti. Regionalne pobude, organizacije in sodelujoče strukture bodo še posebej 
koristile tem prizadevanjem. 

6. Regionalno sodelovanje bo služilo kot katalizator teženj držav v regiji, da bi se 
. vključile v širše strukture. Skupne predloge in projekte čezmejnega ali regionalnega 

značaja držav Jugovzhodne Evrope in drugih držav Pakta stabilnosti pozdravljamo kot 
pomemben prispevek k pretvorbi ciljev Pakta v hitre in specifične ukrepe. Ti predlogi 

naj bi se predali Regionalni mizi in ustreznim delovnim mizam Pakta stabilnosti. 

7. Sodelovali bomo pri pospeševanju prehoda v regiji do stabilnih demokracij, uspešnih 

tržnih gospodarstev ter odprtih in pluralističnih družb, v katerih se spoštujejo 
človekove pravice in temeljne svoboščine, vključno s pravicami oseb, ki pripadajo 
narodnim'manjšinam, kot pomemben korak pri njihovem vključevanju v evroatlantske 
in svetovne institucije. Pozdravljamo dejavnosti držav regije pri nadaljnjem 
podpiranju demokracije, sprave, gospodarske reforme, dobrega vodenja, varnostnega 
sodelovanja in utrjevanja zaupanja, ki predstavljajo trdno podlago za naša 
prizadevanja za stabilizacijo in preoblikovanje regije. Naš skupni cilj jc razvoj 
miroljubnih in dobro sosedskih odnosov. Polno izvajanje Daytonskega/Pariškega 
sporazuma s strani vseh pogodbenic, kot ga je predvidel Svet za izvajanje miru (S1M) 
v Madridu, je tudi sestavni del regionalne stabilizacije. Partnerice se zavezujejo, da 

bodo v celoti podpirale države regije pri njihovih naporih za dosego teh ciljev. 

8. Proces Pakta stabilnosti se bo osredotočil na področja demokracije in človekovih 

pravic, gospodarskega razvoja ter sodelovanja in varnosti. 

9. Demokracija in človekove pravice: Globoko zakoreninjeni demokratični običaji in 

močna civilna družba so temelj, na katerem se lahko gradi doseganje ciljev Pakta. 
Skupaj bomo spodbujali sodelovanje - tudi med državami Srednje in Vzhodne Evrope 
ter Jugovzhodne Evrope, ki lahko delijo dragocene praktične izkušnje - pri 
uveljavljanju človekovih pravic ter odnosov in običajev demokratične in osebne 

odgovornosti, svobode govora in vladavine prava. Zavezujemo se, da bomo še naprej 
preoblikovali civilno upravo in podpirali politično dejavnost in neodvisne medije po 
vsej regiji. Potrjujemo odgovornost do naših državljanov in tudi drug do drugega, da 

spoštujemo norme in načela OVSE. Poudarjamo pomembno vlogo Sveta Evrope pri 
izvajanju Pakta stabilnosti. Ponovno tudi potrjujemo pravico vseh beguncev in 
razseljenih oseb, da se svobodnorin varno vrnejo na svoje domove. Ponovno 
potrjujemo našo zavezanost, da bomo sodelovali pri ohranjanju večnarodne in 
multietnične raznolikosti držav v regiji ter pri varstvu manjšin. Uveljavljene etnične, 
kulturne in jezikovne identitete in pravic je treba dosledno varovati v skladu z 
ustreznimi mednarodnimi mehanizmi in konvencijami. Pozdravljamo pobude držav 
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regije, da bi vzpostavile dialog in začele s posvetovanji o vprašanjih človekovih 
pravic. 

10. Gospodarski razvoj in sodelovanje: Poudarjamo pomen okrepljenih gospodarskih 
odnosov držav v regiji z Evropsko unijo ter njihovega vključevanja v svetovni 
trgovinski sistem, vključno s članstvom v STO. Potrjujemo, da sta gospodarska 
reforma in oblikovanje trdnega poslovnega okolja nujna predpogoja za gospodarski 
napredek, vključevanje in ustvarjanje delovnih mest. Zavezujemo se, da bomo 
sodelovali pri odstranjevanju političnih in upravnih ovir za prost pretok blaga in 
kapitala, da bi tako povečali gospodarsko sodelovanje, trgovino in naložbe v regiji ter 
med regijo in preostalo Evropo in svetom ter izboljšali osnovno infrastrukturo regije. 
Države regije zagotavljajo, da bodo začele konkretno ukrepali za izboljšanje 
naložbene klime. Zato bomo sodelovali z mednarodnimi finančnimi institucijami,, da 

bi razvili ustrezne mehanizme za mobilizacijo zasebnih financ in zmanjšanje tveganja. 
Priznavamo veliko gospodarsko korist za regijo zaradi zagotavljanja enostranskih 
trgovinskih olajšav za Jugovzhodno Evropo in se zavezujemo, da bomo sprejeli 
takšne konkretne ukrepe, ki bodo omogočili razvoj in rast v regiji. 

Države v regiji bodo še naprej po potrebi stopnjevale prizadevanja za oblikovanje 
predvidljivega in poštenega poslovnega okolja, boj proti korupciji in kriminalu ter 
nadaljevale s tržno usmerjenimi reformami; vključno s privatizacijo. Partnerice bodo 
delovale sistematično in usklajeno, da bi jim pomagale v teh prizadevanjih, pri čemer 
bodo uporabljale svoje strokovno znanje in vire. V tem kontekstu bomo razvili 
specifična sredstva za omogočanje aktivnega sodelovanja podjetij iz Jugovzhodne 
Evrope pri javnih nabavah za obnovo in razvoj regije. Skladno s tem ciljem, se mora 
takšna nabava izvajati preko poštenih in transparentnih natečajev v skladu z 
večstransko dogovorjenimi načeli. Mednarodne finančne institucije se bodo po 
najboljših močeh trudile, da bodo državam Jugovzhodne Evrope pomagale pri 
doseganju hitrega in učinkovitega gospodarskega razvoja. 

Prosimo, da se predlogi, vključno s predlogi držav v regiji, o gospodarskem razvoju in 
sodelovanju regionalnega značaja ocenijo, kot je ustrezno, v procesu ES-Svetovne 
banke za donatorsko usklajevanje ter na delovni mizi Pakta stabilnosti, pri čemer naj 
se ti instituciji med seboj posvetujeta. Če je ustrezno, se lahko donatorje zaprosi za 
dodatno financiranje regionalnih projektov. Italija je ponudila, da bo v ta namen 
gostila konferenco. 

11. Varnost: Jamčimo, da si bomo prizadevali končati napetosti in oblikovati miroljubne 
in dobro sosedske odnose, da bi okrepili ozračje varnosti po vsej regiji. Zavezujemo 
se, da bomo v celoti izvajali obstoječe ukrepe za nadzor nad oborožitvijo in za 
utrjevanje zaupanja ter da si bomo prizadevali za njihovo izboljšanje. Podpirali bomo 
tudi civilni nadzor nad oboroženimi silami ter učinkovite ukrepe proti organiziranemu 
kriminalu, terorizmu in problemom, ki jih povzročajo protipehotne mine in širjenje 
lahkega orožja. Sodelovali bomo pri večanju transparentnosti in odgovornosti v 
obrambnih in varnostnih zadevah ter pri vojaških izdatkih. S tem v zvezi 
pozdravljamo odločitev Bosne in Hercegovine za zmanjšanje njenih vojaških izdatkov 
in osebja. Nadalje pozdravljamo ponovno zavezo prisotnih podpisnic, da bodo 
izpolnile Daytonske obveznosti glede nadzora nad orožjem. 
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12. Pozdravljamo in podpiramo določitev Boda Hombacha za posebnega koordinatorja 
Pakta stabilnosti, za kar ga je imenoval Svet Evropske unije, potrdil pa sedanji 
predsednik OVSE. Jamčimo, da bomo s posebnim koordinatorjem v celoti sodelovali 
pri doseganju naših ciljev. 

13. Pričakujemo, da bo Regionalna miza za Jugovzhodno Evropo vzpostavila učinkovit 
okvir usklajevanja dejavnosti Pakta. Pozdravljamo namero predsedstva EU, da skliče 
prvi sestanek regionalne mize septembra 1999. Pozdravljamo namero posebnega 

koordinatorja, da vnaprej predstavi delovni načrt tega prvega srečanja, skupaj s 
predlogi za predsedstva delovnih miz, ki se bodo ustanovile na tem srečanju. 
Pozdravljamo namero držav, ki sodelujejo in dajejo pomoč, ter drugih zainteresiranih 
držav, da prispevajo predloge, ki se bodo vključili v delovni načrt za dejavnosti 

delovnih miz. Podpiramo sklic sestankov delovnih miz v roku enega meseca po 
srečanju za regionalno mizo ob dnevih in v krajih, ki se bodo določili na regionalni 

mizi. 

14. Pozdravljamo namero, ki so jo izrazili vsi prisotni, da cilje Pakta spremenijo v 
konkretna dejanja, prilagojena posameznim potrebam držav v regiji ter ob upoštevanju 
njihovih priporočil. Regionalna miza in delovne mize, ki bodo delovale na podlagi 
enakopravnosti, transparentnosti in učinkovitosti, bodo bistvenega pomena za večanje 
vrednosti ter spremljanje uresničevanja naših zavez. 

15. Vse države, ki sodelujejo in nudijo pomoč, ter vse druge zainteresirane države 
pozivamo, da še naprej velikodušno sodelujejo v tem procesu preoblikovanja, 
gospodarskega razvoja in obnove Jugovzhodne Evrope, ki ga začenjamo z današnjim 
svečanim srečanjem. Vse pozivamo, da se pridružijo cilju povečanja območja 
stabilnosti, demokracije, miru in blaginje za vse ljudi v Jugovzhodni Evropi. 
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Informacija o 

PRERAZPOREDITVAH SREDSTEV V 

OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1999, 0 

KATERIH VLADA REPUBLIKE 

SLOVENIJE POROČA DRŽAVNEMU 

ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

Vlada Republike Slovenije je na 121. seji dne 29/7-1999 sprejela: 

- INFORMACIJO O PRERAZPOREDITVAH SREDSTEV V 
OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1999, O KATERIH VLADA 
REPUBLIKE SLOVENIJE POROČA DRŽAVNEMU ZBORU 
REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki jo pošiljajo na podlagi 17.a člena Zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije. 

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

- Mitja GASPARI, minister za tinance, 
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za tinance. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

INFORMACIJA O PRERAZPOREDITVAH SREDSTEV V OBDOBJU JANUAR - 
JUNIJ 1999, O KATERIH VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE POROČA DRŽAVNEMU 
ZBORU 

V 17.a členu zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
b-276/96, 78/97, 34/98 in 91/98) je določeno, da mora Vlada Republike Slovenije o 
prerazporeditvah sredstev med proračunskimi uporabniki trimesečno obveščati Državni 
zbor Republike Slovenije. Glede na sprejem državnega proračuna Republike Slovenije 
za leto 1999 in spremembe in dopolnitve zakona o izvrševanju proračuna je potrebno 
pripraviti poročilo za obdobje 1 - 6 /1999. 

Skladno z določili Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 5-276/96, 78/97, 34/98 in 91/98) vlada odloča o prerazporeditvah v naslednjih 
primerih: 

1. Če se odhodki pri posameznem uporabniku ne morejo poravnati s prihranki pri 
istem uporabniku, odloči, da se ti odhodki poravnajo s prihranki oziroma 
zmanjšanjem postavk pri drugih uporabnikih (17.a člen). 

2. Za zagotovitev sredstev v finančnem načrtu uporabnika na podskupino "400 - 
plače in drugi izdatki zaposlenim" in "401 - prispevki delodajalcev za socialno 
varstvo", če uporabnik pobira prejemke proračuna iz svoje pristojnosti v višini, 
ki presega 10% obsega prejemkov, planiranih v proračunu za posamezno vrsto 
prejemka, in če se skupni obseg prejemkov proračuna poveča za 5%. Obseg 
uporabniku zagotovljenih sredstev ne more presegati 2% sredstev za plače, 
zagotovljenih v njegovem finančnem načrtu (17.b člen). 

3. za zagotovitev obveznosti iz državnega dolga, državnih poroštev in stroškov, 
povezanih z zadolževanjem, kadar skupni izdatki za te namene presežejo 
skupni obseg sredstev, izkazan za ta namen v bilanci prihodkov in odhodkov ali 
v računu finančnih terjatev in naložb ali v računu financiranja (17.c člen). 

4. če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se 
sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika (20. 
člen). 

5. O prerazporeditvah sredstev iz tekoče proračunske rezerve za: 
nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva 
namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu (22. člen). 

Poročilo zajema : 
obrazložitve prenosov po posameznih sklepih vlade med proračunskimi 
uporabniki po proračunskih postavkah-kontih. Zaradi teh prenosov se globalni 
obseg proračuna ne poveča. 
V obrazložitvah so analizirane prerazporeditve na posamezne proračunske 
postavke - konte in istočasno tudi prerazporeditve iz posameznih proračunskih 
postavk- kontov. Obrazložitve so prikazane po posameznih sklepih vlade (tabela 
"Prerazporeditve sredstev po sklepih Vlade Republike Slovenije v obdobju od 
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01.01.1999 do 30.06.1999) - tabela 1. 
V tabeli "Kupnine" so zajeta povečanja sredstev na proračunskih postavkah- 
kontih iz naslova kupnin. Skupni obseg proračuna se je iz naslova kupnin 
povečal za 10.881.407.000,00 tolarjev. 
V tabeli "Donacije" so zajeta povečanja sredstev na proračunskih postavkah- 
kontih iz naslova donacij. Skupni obseg proračuna se je iz naslova donacij 
povečal za 1.747.354.000,00 tolarjev. 
V tabeli "Zamenjava premoženja oziroma prodaja premoženja" so zajeta 
povečanja sredstev na proračunskih postavkah-kontih iz nalova zamenjave 
oziroma prodaje premoženja. Skupni obseg proračuna se je iz tega naslova 
povečal za 1.077.555.000,00 tolarjev. 
V tabeli" Sredstva odškodnin" so zajeta povečanja sredstev na proračunskih 
postavkah-kontih iz naslova odškodnin od zavarovalnin. Skupni obseg 
proračuna seje iz tega naslova povečal za 13.777.085.000,00 tolarjev. 

OBRAZLOŽITVE PRERAZPOREDITEV SREDSTEV PO POSAMEZNIH SKLEPIH 
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRVO POLLETJE LETA 1999, ZARADI 
KATERIH SE GLOBALNI OBSEG PRORAČUNA NE POVEČA 

1. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 5 v tabeli 1: 
Komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve je 
na korespondenčni seji dne 08. januarja 1999 s sklepom številka 403-01/99 
sklenila, da se na podlagi 22. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije izvrši prerazporeditev sredstev in sicer 
na novo proračunsko postavko 8422 - Izvedba referenduma o izgradnji TET3 in 
sicer. 
1. na konto 4020 - pisarniški material in storitve v višini 115.000.000,00 

tolarjev 
2. na konto 4029 - drugi operativni odhodki v višini 105.000.000,00 tolarjev 

Prerazporeditev sredstev se izvede iz tekoče proračunske rezerve v višini 
220.000.000,00 tolarjev. 
Zagotovitev sredstev je začasna do odločitve vlade o načinu zagotovitve 
sredstev potrebnih za izvedbo referenduma o izgradnji TET 3. 

Državni zbor RS je z Odlokom o razpisu zakonodajnega referenduma (Ur.l. 
79/98) razpisal predhodni zakonodajni referendum o financiranju izgradnje TET 
3 kot je predlagano v predlogu zakona za zagotavljanje sredstev za 
sofinanciranje izgradnje in o poroštvu RS za najetje kreditov za izgradnjo 
Termoelektrarne Trbovlje 3, za 10. januar 1999. Za izvedbo referenduma po 
postopku določenim z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi, skrbijo 
organi, ki vodijo volitve v državni zbor, stroški za izvedbo referenduma pa se 
krijejo iz državnega proračuna. 

Republiška volilna komisija kot nosilec priprav na zakonodajni referendum v 
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času priprave predloga proračuna in dopolnjenega predloga proračuna ni 
razpolagala s podatki o predvidenem razpisu zakonodajnega referenduma, zato 
zahtevka za sredstva za izvedbo navedenega referenduma ni vključila v svoj 
predlog finančnega načrta za leto 1999, zato za izvedbo nima zagotovljenih 
sredstev. Republiška volilna komisija ocenjuje, da za izvedbo navedenega 
zakonodajnega referenduma potrebuje 385 mio SIT. 

Ministrstvo za finance predlaga, da se prvi del sredstev v višini 220 mio SIT, ki 
so potrebna že pred pričetkom referenduma, ki bo 10.01.1999 (gre predvsem 
za zagotovitev dnevnic članom volilnih komisij na predčasnem in rednem 
glasovanju in odškodnine za uporabo prostorov za volišča fizičnih in pravnih 
oseb), začasno zagotovijo iz sredstev tekoče proračunske rezerve, do odločitve 
vlade o načinu zagotovitve celotne višine sredstev, ki so potrebna za izvedbo 
referenduma o izgradnji TET 3. 

Sklep Komisije Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve številka 403- 
01 /99 z dne 08.januarja 1999 postane s sklepom Vlade RS številka 409-00/99-3 
(N) z dne 25. marca 1999 - pod zaporedno točko 3 v informaciji - stalen. 

2. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 16 v tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 92. seji dne 14. januaija 1999 s sklepom 
številka 409-03/98-13 (N) - uradna skrivnost - strogo zaupno - sklenila, da se na 
podlagi 22. člena zakona o izvrševanju proračuna izvrši naslednja 
prerazporeditev sredstev: 
1. Upravi kriminalistične službe Ministrstva za notranje zadeve se 

prerazporedijo sredstva na proračunsko postavko 5575 - Drugi odhodki 
za delo na drugih področjih, na konto 4029 - Drugi operativni odhodki v 
višini 80.000.000,00 tolarjev 

2. sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke 7608 - konto 4090 - 
Tekoča proračunska rezerva. 

Upravi kriminalistične službe Ministrstva za notranje zadeve se zaradi nujnih 
operativnih potreb iz tekoče prorčaunske rezerve odobri dodatnih 80.000.000,00 
tolarjev oziroma 500.000 ameriških dolarjev. 

Obrazložitev je bila obravnavana na zaprti seji Vlade Republike Slovenije po 
ustni utemeljjitvi ministra za notranje zadeve. 

' 3. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 12 v tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 102. seji dne 25. marca 1999 s sklepom številka 
409-00/99-3 (N) sklenila, da se na podlagi 17., 17.C, in 22. člena zakona o 
izvrševanju proračuna izvrši prerazporeditev sredstev in sicer: 
1. Na podlagi 22. člena Zakona o izvrševanju proračuna se Republiški 

volilni komisiji zagotovijo sredstva iz tekoče proračunske rezerve v višini 
144.000.000 SIT in sicer: 
na proračunsko postavko 8422- konto 4020-lzvedba referenduma o 
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izgradnji TET 3 v višini 29.500.000 SIT 
na proračunsko postavko 8422- konto 4029-lzvedba referenduma o 
izgradnji TET 3 v višini 114.500.000 SIT, 

2. Sklep Komisije za kadrovske in administrativne zadeve z dne 8.1.1999, 
štev.: 403-01/1999 o začasni zagotovitvi 220 mio SIT Republiški volilni 
komisiji za izvedbo zakonodajnega referenduma postane stalen. 

Državni zbor RS je z Odlokom o razpisu zakonodajnega referenduma ( Uradni 
list 79/98)'razpisal predhodni zakonodajni referendum o financiranju izgradnje 
TET 3 kot je predlagano v predlogu zakona za zagotavljanje sredstev za 
sofinanciranje izgradnje in o poroštvu RS za najetje kreditov za izgradnjo 
Termoelektrarne Trbovlje 3, za 10. januar 1999. Za izvedbo referenduma po 
postopku določenim z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi, skrbijo 
organi, ki vodijo volitve v državni zbor, stroški za izvedbo referenduma pa se 
krijejo iz državnega proračuna. 

Republiška volilna komisija kot nosilec priprav na zakonodajni referendum v času 
priprave predloga proračuna in dopolnjenega predloga proračuna ni razpolagala 
s podatki o predvidenem razpisu zakonodajnega referenduma, zato zahtevka za 
sredstva za izvedbo navedenega referenduma ni vključila v svoj predlog 
finančnega načrta za leto 1999, zato za izvedbo ni imela zagotovljenih sredstev. 
Del sredstev v višini 220 mio SIT, ki so bila potrebna že pred pričetkom 
referenduma, ki je potekal 10.1.1999 ( gre predvsem za zagotovitev dnevnic 
članom volilnih komisij na predčasnem in rednem glasovanju in odškodnine za 
uporabo prostorov za volišča fizičnih in pravnih oseb), je bilo začasno 
zagotovljenih iz sredstev tekoče proračunske rezerve po sklepu komisije za 
kadrovske in administrativne zadeve, do sprejetja ustreznega sklepa na vladi RS. 

Republiška volilna komisija ocenjuje, da za poravnavo obveznosti, ki so nastale 
pri izvedbi navedega zakonodajnega referenduma potrebuje skupno 385 mio SIT. 

Ministrstvo za finance predlaga, da postane sklep komisije za kadrovske in 
administrativne zadeve, s katerim so bila zagotovljena sredstva v višini 220 mio 
SIT, stalen, za zagotovitev plačila ostalih stroškov pa se zagotovijo iz tekoče 
proračunske rezerve še dodatna sredstva v višini 144.000.000 SIT. 
Republiška volilna komisija je v svojem zahtevku za zagotovitev sredstev za 
izvedbo referenduma ocenila tudi višino potrebnih sredstev za plačilo nadur 
delavcem v upravnih enotah, ki so sodelovali pri izvedbi navedenega 
referenduma v višini 13.500.000 SIT. Teh sredstev Ministrstvo za finance ne bo 
zagotavljalo Republiški volilni komisiji, saj so lahko nadure izplačane le okviru 
ustreznega konta pri posamezni upravni enoti, kjer so bile nadure opravljene. Za 
ta del stroškov bo potrebno sprejeti poseben sklep na Komisiji za kadrovske in 
administrativne zadeve in zagotoviti sredstva iz tekoče proračunske rezerve, saj 
prerazporeditev sredstev iz programskih sredstev Republiške volilne komisije ni 
v skladu z zakonom. 

Prav tako bodo zagotovljena iz tekoče proračunske rezerve sredstva za izplačilo 
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nadur, ki so jih opravili v Upravnih enotah v letu 1998 ob izvedbi lokalnih volitev. 
Zato bo Republiška volilna komisija izkazala na postavki 8749- Izvedba lokalnih 
volitev nerealizirana sredstva v višini 7,5 mio SIT, za katere Ministrstvo za 
finance predlaga, da jih Republiška volilna komisija s prerazporeditvijo sredstev 
zagotovi za plačilo zapadlih obveznosti iz naslova referenduma o TET 3. 

4 ' Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 4 v tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 103. seji dne 1. aprila 1999 s sklepom številka 
365-00/98-5 (N) obravnavala predlog za zagotovitev finančnih sredstev za 
izvedbo nujnih obnovitvenih del protokolarnega objekta grad Brdo in delno 
obnovo kuhinje v hotelu Kokra ter vključno s parkovno ureditvijo sklenila: 

da se iz tekoče proračunske rezerve zagotovijo sredstva v skupni višini 
250 mio mio tolarjev za izvedbo nujnih obnovitvenih del protokolarnega 
objekta Brdo in delno obnovo kuhinje v hotelu Kokra ter vključno s 
parkovno ureditvijo. 
Sredstva tekoče proračunske rezerve se razporedijo na novo postavko - 
konto "Obnova kompleksa Brdo" pri Servisu za protokolarne storitve Brdo. 
Predlagana zagotovitev sredstev je trajna. Ta sklep izvrši Ministrstvo za 
finance. 
Vlada Republike Slovenije je za izvedbo tega sklepa določila komisijo, ki 
jo vodi generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije ali njen namestnik. 
V komisiji delujejo še predstavnik Ministrstva za finance, predstavnik 
Servisa za protokolarne storitve Brdo in predstavnik Servisa skupnih služb 
Vlade Republike Slovenije. 
Izbor izvajalcev in dobaviteljev naročnik izvede skladno z določili 7. točke 
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih. 

Ugotavlja se, da grad Brdo, v katerem se opravljajo sprejemi in nastanitve 
najvišjih tujih državnikov, ne ustreza po svoji opremeljenosti in izgledu 
zahtevanemu nivoju. V gradu je nujno potrebna obnovitev predsedniškega 
apartmaja s spremljajočimi prostori. Zaradi dotrajanosti je potrebno obnoviti tudi 
streho, elektroinstalacije, tlake telekomunikacijsko in varnostno opremo, zavese 
ter kuhinjsko opremo v hotelu Kokra. 

Z izvedbo predlaganih obnovitvenih del bi na podlagi že pripravljenih načrtov 
obnove in nabave opreme zagotovili primerne prostore za sprejem najvišjih 
državniških obiskov za daljše obdobje. Poleg same ureditve gradu je predlagana 
tudi ureditev parkovnega dela, ki meji na grad. 

Glede na to, da Servis za protokolarne storitve Brdo v letu 1999 ne razpolaga s 
proračunskimi sredstvi za izvedbo navedenih potrebnih del, je nujno in 
upravičeno zagotoviti sredstva v predlagani višini in na predlagan način, saj pred 
kratkim napovedanega obiska visokega tujega državnika ni bilo mogoče 
načrtovati v naprej. 
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5. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 13 v tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 105. seji dne 15. aprila 1999 s sklepom številka 
409-00/99-4 (N) sklenila, da se na podlagi 17.a, 34, in 35. člena zakona o 
izvrševanju proračuna izvrši prerazporeditev sredstev in sicer: 
1. s proračunske postavke - konto 5548-4202 Investicije in investicijsko 

vzdrževanje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 
2.058.619,00 tolarjev 

2. na proračunsko postavko - konto 2838 - 4205 - Investicije in investicijsko 
vzdrževanje državnih organov, Centra Vlade Republike Slovenije za 
informatiko v višini 2.058.619,00 tolarjev 

Načrt informatizacije Centra Vlade RS za informatiko se dopolni v skladu s prvim 
odstavkom tega sklepa. 

Ker v sprejetem proračunu za leto 1999 pri Centru Vlade za informatiko niso 
zagotovljena zadostna sredstva za opremljanje Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano z informacijsko tehnologijo predlagamo prerazporeditev 
sredstev iz proračunske postavke - konto Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano na proračunsko postavko - konto Centra Vlade za informatiko. Na ta 
način zagotovljena sredstva bodo omogočila opremljanje novih delovnih mest na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na lokaciji Dunajska 56-58 z 
informatizacijsko mrežno infrastrukturo in telefonijo. 

6. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 17,18 in 19 v tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 106. seji dne 22. aprila 1999 s sklepom številka 
409-03/98-18 (N) sklenila, da se na podlagi 22. člena zakona o izvrševanju 
proračuna izvrši prerazporeditev sredstev in sicer. 

1. 
Na podlagi 22. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS se iz tekoče 
proračunske rezerve zagotovijo Upravnim enotam sredstva za nadure v zvezi z 
lokalnimi voliltvami v letu 1998 v skupni višini 7.483.600,00 SIT , kot izhaja iz 
priloge sklepa. 

2. 
Urad za organizacijo in razvoj uprave pri Ministrstvu za notranje zadeve zagotovi 
ustrezno prerazporeditev sredstev, tako da bodo začasno zagotovljena sredstva 
vrnjena upravnim enotam, ki so sredstva začasno zagotovila. 

3. 
V skladu z 20. členom Zakona o izvrševanju proračuna se zaradi spremenjenega 
delovnega področja Državnega pravobranilstva RS prerazporedijo sredstva v 
višini 217.203.000,00 SIT s proračunske postavke-konto 5281 -4027-Sredstva za 
odškodnine neupravičeno obsojenim Ministrstva za pravosodje na novo 

, proračunsko postavko-konto 8436-4027- Sredstva za odškodnine neupravičeno 
obsojenim Državnega pravobranilstva. 
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1 .in 2. 
Republiška volilna komisija je imela v svojem finančnem načrtu za leto 1999 
predvidena sredstva za izplačilo dodatkov, nadur in prispevkov za upravne enote, 
ki so v letu 1998 izvajale naloge v zvezi z izvedbo lokalnih volitev, ki so v 
nekaterih občinah potekale celo v dveh krogih. V preteklih letih je ob podobnih 
aktivnostih Republiška volilna komisija planirala sredstva in jih nato, v skladu z 
dejansko realizacijo, prerazporejala drugim proračunskim uporabnikom. 
Ker v letu 1999 razporejanje sredstev iz ostalih namenov in programskih nalog 
na plače ni dovoljeno, dodatki in nadure pa so bile delavcem v upravnih že 
izplačane v mesecu januarju in mesecu februarju 1999 iz njihovih sredstev za 
plače oziroma iz sredstev, ki so jih s prerazporeditvijo zagotovile nekatere 
upravne enote tistim upravnim enotam, ki v svojem finančnem načrtu niso 
predvidele zadostnih sredstev za tovrstna izplačila, je bilo dogovorjeno, da se 
upravičenim upravnim enotam sredstva refundirajo z zagotovitvijo iz tekoče 
rezerve. 
Urad za organizacijo in razvoj uprave pri Ministrstvu za notranje zadeve bo po 
sprejemu predlaganega sklepa zagotovil ustrezno prerazporeditev sredstev, v 
okviru sredstve za plače, tako da bodo začasno posojena sredstva vrnjena tistim 
upravnim enotam, ki so jih posodila. 
Sredstva, ki bodo pri Republiški volilni komisiji ostala neizkoriščena, bo 
Republiška volilna komisija s prerazporeditvijo sredstev uporabila za plačilo 
stroškov, ki so nastali v zvezi z izvedbo referenduma o izgradnji TET 3. Za plačilo 
stroškov v zvezi z navedenim referendumom je bilo potrebno v celoti zagotoviti 
sredstva iz tekoče proračunske rezerve, ker v proračunu za leto 1999 niso bila 
predvidena, zaradi prepozno sprejete odločitve o izvedbi referenduma. 

Na podlagi spremenjenih določil Zakona o kazenskem postopku se pristojnost 
povrnitve škode, rehabilitacije in uveljavljanja drugih pravic oseb, ki so bile 
neupravičeno obsojene, prenesejo na Državno pravobranilstvo Republike 
Slovenije. Za realizacijo navedenega se v skladu z 20. členom zakona o 
izvrševanju proračuna del sredstev, ki je bil za navedene odškodnine planiran v 
okviru finančnega načrta Ministrtsva za pravosodje za odškodnine neupravičeno 
obsojenim, prerazporedi na novo proračunsko postavko-konto v okviru 
finančnega načrta Državnega pravobranilstva RS in sicer v višini 217.203.000,00 
SIT. 

7. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 20 V tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 106. seji dne 22. aprila 1999 s sklepom številka 
446-01/98-23(N) sklenila, da se na podlagi 17. in 22. člena zakona o izvrševanju 
proračuna izvrši prerazporeditev sredstev in sicer 
1. na podlagi 17. člena zakona o izvrševanju proračuna: 

se začasno prerazporedijo sredstva v proračunsko postavko 7608 - konto 
4090 - tekoča proračunska rezerva v višini 373.625.000,00 tolarjev 
iz proračunske postavke 7469 - Predhodna dela za gradnjo dveh turbin 
TEB v višini 150.000.000,00 tolarjev; iz proračunske postavke 5589 - 
Kogeneracije v višini 120.000.000,00 tolarjev; iz proračunske postavke 
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6109 - Blok 5/Šoštanj v višini 103.625.000,00 tolarjev 
2. na podlagi 22- člena zakona o izvrševanju proračuna: 

se prerazporedijo sredstva na proračunsko postavko 6112 - 4100 - 
Slovenske železarne (aktiviranje postavke iz leta 1998) v višini 
373.625.000,00 tolarjev. 
iz proračunske postavke 7608 - Tekoča proračunska rezerva v višini 
373.625.000,00 tolarjev. 

3. na podlagi 17. člena zakona o izvrševanju proračuna se prerazporedijo 
sredstva: 
na postavko 6611 - 4404 - Jamstva Republike Slovenije v višini 
490.000.000,00 tolarjev 
iz postavke 4024 - 4410 - Dokapitalizacija Slovenskih železarn v višini 
490.000.000,00 tolarjev. 

4. 
Vlada RS obvezuje Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, da sklene aneks k 
pogodbi o nakupu delnic in kratkoročnem posojilu za obratna sredstva, podpisani 
z dne 25.02.1999 (št. pogodbe: 450-1/98-2) in prvem aneksu k tej- pogodbi, 
podpisanemu z dne 23.03.1999 in sicer za zmanjšanje dokapitalizacije 
Slovenskih železarn d.d. v višini 490 mio tolarjev. 

1. in 2. 
Pri izvrševanju proračuna v letu 1999 je bilo ugotovljeno, da pri planiranju 
obveznosti Ministrstva za gospodarske dejavnosti za plačila obveznosti za najete 
kredite Slovenskih železarn v tujini, niso bile upoštevane.Obveznost se nanaša 
na odplačilo 8. anuitete kredita za trajno obratna sredstva in kredit za izvedbo 
nujnih investicijskih del Slovenskih železarn, ki je bil pridobljen med MGD, SŽ in 
LBS New York. 

Prvi obrok v letu 1999 zapade v plačilo meseca maja 1999 v višini 2.034.458,50 
EUR, kar pomeni približno 373.6 mio SIT. Drugi del obveznosti zapade v plačilo 
v novembru 1999. Celotna obveznost se zaključi v letu 2002. 

Ministrstvo za finance predlaga, da se za zagotovitev plačila prvega dela 
obveznosti v maju 1999 začasno zagotovijo sredstva iz tekoče proračunske 
rezerve v skladu z določili 22.člena tako, da se predhodno prerazporedijo 
sredstva v tekočo proračunsko rezervo. Začasni prenos se bo po odprodaji 
državnega premoženja - družbe Geoplin korigiral. 

3. 
Ministrstvo za finance bo izvršilo plačilo obveznosti iz naslova omenjenih 
obveznic iz postavke 6611 - Jamstva Republike Slovenije. V proračunu za leto 
1999 je bila ocena navedene postavke narejena na osnovi ocene predvidenega 
vnovčevanja obveznosti iz naslova jamstev Republike Slovenije za tista podjetja, 
ki se trenutno nahajajo v postopkih prisilne poravnave in stečaja (TAM(Maribor, 
AM BUS). Ker na postavki 6611 za vnovčitve iz naslova jamstev za Slovenske 
železarne ni predvidenih sredstev, predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 
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490 mio SIT na to postavko. 

4. 
Predlagani aneks se bo sklenil v kolikor Slovenske Železarne, d.d. ne zagotovijo 
sredstev za plačilo obresti od obveznic, ki so bile izdane zaradi sanacije 
Slovenskih železarn na podlagi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za 
obveznice izdane za sanacijo Slovenskih železarn ( Uradni list RS št. 55/92 in 
87/97 ). Imetniki obveznic so na podlagi dopisov Slovenskih železarn z dne 
19.4.1999 in 20.4.1999, v katerih so jih Slovenske železarne obvestile o tem, da 
ne morejo zagotoviti sredstev za izpolnitev obveznosti iz obveznic, pozvali k 
izpolnitvi poroštvene obveznosti Republiko Slovenijo kot poroka. Glede na 
dejstvo, da je obveznost Republike Slovenije kot poroka za obveznosti iz 
omenjenih obveznic v višini 490 mio SIT nesporna bo Ministrstvo za finance 
izvršilo plačilo vseh zahtevanih zneskov po pridobitvi dokazila o lastništvu delnic. 

Ministrstvo za finance tako v primeru vnovčitve poroštva predlaga prenos 
sredstev iz postavke MGD-ja 4024-4410 v višini 490 mio SIT na postavko MF-ja 
6611 za eventuelno pokrivanje nastale obveznosti. 

Opomba: Točka 3 iz sklepa še ni realizirana. 

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 1 in 2 v tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 13. maja 1999 s sklepom številka 
110-00/98-9 (I) obravnavala informacijo o poteku in zaključku pogajanj med 
vladno pogajalsko skupino in pogajalsko skupino sindikatov s področja 
negospodarstva o vsebini aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti glede višini regresa za letni dopust za leto 1999 in povišanja 
izhodiščne plače s predlogi sklepov in: 
1. potrdila predloge vladne pogajalske skupine in pogajalske skupine 

sindikatov s področja negospodarstva in sicer 
regres za letni dopust za leto 1999 znaša 96.500,00 tolarjev 
za zaposlene, katerih povprečna plača za polni delovni čas v 
zadnjih treh mesecih (marec, april, maj) ni presegla 120.000,00 
tolarjev, znaša regres za letni dopust za leto 1999 102.000,00 
tolarjev 
regres za letni dopust za leto 1999 se izplača v dveh delih in sicer 
prvi del v višini 85.012,00 tolarjev dne 5. junija 1999, ostanek pa do 
5. januarja 2000. 
regres za letni dopust za leto 2000 znaša 102.000,00 tolarjev, 
povečan za inflacijo iz leta 1999 brez učinkov uvedbe davka na 
dodano vrednost, regres za letni dopust za leto.2001 znaša znesek 
iz leta 2000, povečan za inflacijo iz leta 2000. 
izhodiščna plača za prvi tarifni razred za negospodarske 
dejavnosti, ki velja za november 2000, se s 1. decembrom 2000 

, poveča za en odstotek. 

2. Vlada RS pooblašča Janka Kušarja, vodjo vladne pogajalske skupine za 
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pogajanja s sindikati s področja negospodarskih dejavnosti, za podpis 
aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji v obsegu in vsebini, navedeni v sklepu pod točko 1. 

3. Vlada Republike Slovenije je pooblastila Minsitrstvo za finance, da ob 
izplačilu prvega dela regresa izvede prerazporeditve med postavkami 
plače - konto za regres med posameznimi uporabniki in razliko zaradi 
izplačila drugega dela regresa prerazporedi v tekočo proračunsko rezervo. 
Rok: 25. maj 1999. 

Opomba: Številka sklepa Vlade RS 110-11/98/9 (I), kot je navedena v priloženi 
tabeli je napačna. Pravilna številka sklepa Vlade RS je 110-00/98/9 (I), kot je 
navedena v tekstu. 

9. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 3 v tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 13. maja 1999 s sklepom številka 
205-00/99-1 (Z1) obravnavala predlog zakona o popisu kmetijstva v letu 2000 - 
prva obravnava in: 

določila predlog zakona o popisu kmetijstva v letu 2000 - prva obravnava 
s tem, da ga Statistični urad Republike Slovenje dopolni z naslednjim: 

v 16. členu, točka 1 predloga zakona - se besedilo preoblikuje: 
podatki, zbrani s popisom se uporabljajo samo za statistične 
namene, razen tistih, ki se bodo uporabili za vzpostavitev registra 
kmetij v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 
v obrazložitvi na strani 15, poglavje 4: Zagotavljanje finančnih 
sredstev se preuredi: Celotna proračunska sredstva potrebna za 
izvedbo popisa znašajo 428.000.000,00 tolarjev in so razdeljena po 
posameznih letih: "v letu 1999 v znesku 45.000.000,00 tolarjev, v 
letu 2000 358.000.000,00 tolarjev, v letu 2001 pa 25.000.000,00 
tolarjev. Sredstva v višini 45.000.000,00 tolarjev, potrebna v letu 
1999, zagotoviti Statistični urad s prerazporeditvijo svojih 
proračunskih sredstev ter nekaterih raziskovanj ter donerskimi 
sredstvi. 

sklenila, da se za izvedbo vzorčnega popisa rastlinske proizvodnje oziroma 
posejanih površin v juniju 1999 izvrši začasni prenos sredstev v višini 
47.000.000,00 tolarjev iz postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano na proračunsko postavko 6967 - redne letne raziskave - ankete 
Statističnega urada Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije je naložila Statističnemu uradu, Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vsem sodelujočim državnim organom 
v statističnem sosvetu za kmetijstvo pri Statističnem uradu, da pri svojem 
delu že sedaj upoštevajo možno večnamensko uporabo podatkov popisa 
kmetijstva 2000. Zlasti pomembna je široka uporaba teh podatkov za 
racionalno graditev baz podatkov, ki so potrebne za podporo odločanju v 
kmetijstvu in na področjih, ki zadevajo poleg evropskih povezovanj in 
priprave strukturnih pogajanj, še podatkovne podlage za podporo strategiji 

16. september 1999 65 poročevalec, št. 66 



gospodarskega razvoja in priprave prostorskega plana Slovenije tudi na 
lokalni ravni. 
Vlada Republike Slovenije je naložila Statističnemu uradu Republike 
Slovenije, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vsem 
sodelujočim v projektu posodobitve evidenc o nepremičninah, da proučijo 
možnost uporabe dejavnikov Agencije za plačilni promet že pri tem popisu 
in drugih anketnih akcijah ter v prihodnje potrebnem tehničnem vzdrževanju 
tako pripravljenih baz podatkov tudi zato, da bi bila prihodnja popisovanja 
v čim večji meri naslonjena na vzdrževane javnopravne in zasebne evidence 
in registre. 

Zaradi določila v državnem programu za prevzem pravnega reda, ki med 
drugim določa, da naj bi bil Zakon o popisu kmetijstva sprejet najkasneje do 
30. septembra 1999, se je predlagalo sprejemanje zakonodaje v hitri 
postopek. 
Poleg določila v državnem programu za prevzem pravnega reda je taka 
obveznost nekoliko bolj neprecizno določena tudi v pogajalskih izhodiščih 
in deloma tudi v zahtevah Evropske unije. 
Posebej utemeljen razlog za to spremembo so finančne obveznosti, ki jih 
Zakon določa v letu 2000,2001 in 2002. Nujno je, da je glede na predvideni 
sprejem proračuna za leto 2000 in 2001 Zakon sprejet pravočasno in v tem 
letu. 
Sprejem Zakona na ta način (hitri postopek) bi omogočil tudi metodološko, 
vsebinsko in organizacijsko stabilnost, saj priprave za uresničevanje Zakona 
že tečejo v tem letu in je nujno, da bi zagotovila po vsebinah ter materialnih 
organizacijskih in drugih obveznostih sprejeli še v tem letu. 

10. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 14 v tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 13. maja 1999 s sklepom številka 
409-00/99-6 (N) sklenila, da se na podlagi 17. in 17.a člena zakona o izvrševanju 
proračuna izvrši prerazporeditev sredstev in sicer. 

na proračunsko postavko 2838 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov Centra vlade za informatiko na konto 4202 v višini 
41.090.000,00 SIT s proračunske postavke 7447 - Investicije in investicijsko 
vzdrževanje državnih organov Ministrstva za pravosodje 

na proračunsko postavko 2838 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov Centra vlade za informatiko na konto 4025 v višini 905.000,00 SIT s 
proračunske postavke 7447 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov Ministrstva za pravosodje 

Ministrstvo za pravosodje ugotavlja, da je v okviru postavke 7447 - Investicije 
in investicijsko vzdrževanje državnih organov združeno več nekdanjih postavk 
in sicer tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih organov, nakup 
poslovnih prostorov pravosodnih organov, reševanje stanovanjskih vprašanj 
pravosodnih organov, manjše investicije, investicije in investicijsko vzdrževanje 
zgradb pravosodnih organov in sodnikov za prekrške in počitniške enote. V 
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okviru te postavke pa so bila neustrezno vključena tudi sredstva za investicije 
v informacijsko tehnologijo tako v Minisitrstvu za pravosodje kot Upravi za 
izvrševanje kazenskih sankcij, ki bi morala biti planirana pri Centru vlade za 
informatiko, zato predlagajo prerazporeditev na ustrezne postavke Centra vlade 
za informatiko. Načrt nabav informacijske opreme in storitev je bil v skladu s 34. 
členom ZlP-ro posredovan Centru vlade za informiranje in je z njim usklajen. 

11. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 15 v tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 110. seji dne 20. maja 1999 s sklepom številka 
409-00/99-9 (N) sklenila, da se na podlagi in 17.a in 34. člena zakona o 
izvrševanju proračuna izvrši prerazporeditev sredstev in sicer: 

1. Na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4202 - Nakup opreme, Servisa skupnih služb 
vlade se prerazporedijo proračunska sredstva v skupni višini 
407.251.566,00 SIT: 

s proračunske postavke 2825 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4202, Urada predsednika vlade, v višini 
4.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 2839 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4202, Statističnega urada RS, v višini 
1.600.000,00 SIT 
s proračunske postavke 2847 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov Ministrstva za finance, s: 
konta 4202, v višini 11.469.900,00 SIT 
konta 4204, v višini 10.000.000,00 SIT 
konta 4205, v višini 10.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 2849 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, s konta 4202, Carinske uprave RS v višini 
194.528.000,00 SIT 
s proračunske postavke 2848 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, s konta 4202, Davčne uprave RS v višini 
94.468.666,00 SIT 
s proračunske postavke 2852 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, s konta 4202, Urada RS za preprečevanje pranja 
denarja v višini 360.000,00 SIT 
s proračunske postavke 7435 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, s konta 4202, Ministrstva za zunanje zadeve v višini 
10.100.000,00 SIT 
s proračunske postavke 7447 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, Ministrstva za pravosodje, s konta: 
4202, v višini 31.360.000,00 SIT 
4203, v višini 100.000,00 SIT 
s proračunske postavke 2890 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, s konta 4202, Ministrstva za ekonomske odnose in 
razvoj v višini 4.890.000,00 SIT 
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s proračunske postavke 2891 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, s konta 4202, Urada za varstvo potrošnikov v višini 
850.000,00 SIT 
s proračunske postavke 5819 - Najemnine, s konta 4026, Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti, v višini 3.725.000,00 SIT 
s proračunske postavke 7720 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, s konta: 
4202, v višini 2.300.000,00 SIT 
4203, v višini 3.650.000,000 SIT 
s proračunske postavke 3415 - Materialni stroški, s konta 4020, MPZ - 
Direkcije RS za ceste v višini 4.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 6256 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in 
varnost plovbe, s konta 4208, MPZ - Uprava RS za pomorstvo, v višini 
2.800.000,00 SIT 
s proračunske postavke 7845 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, s konta 4203, MOP - Uprava RS za varstvo narave, v 
višini 550.000,00 SIT 
s proračunske postavke 4443 - Poslovni prostori in oprema VDC, s konta 
4204, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, v višini 
6.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 7004 - Materialni stroški, vzdrževanje in oprema 
-srednje šolstvo, konto 4202, Ministrstva za šolstvo in šport v višini 
1.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 6147 - Dom podiplomcev, družboslovno središče 
v Ljubljani, konto 4204, Ministrstva za znanost in tehnologijo v višini 
9.500.000,00 SIT. 

2. Na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4201 - Nakup prevoznih sredstev, Servisa 
skupnih služb vlade, se prerazporedijo proračunska sredstva v skupni 
višini 276.120.000,00 SIT: 

s proračunske postavke 2849 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4201, Carinske uprave RS, v višini 
90.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 2848- Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4201, Davčne uprave RS v višini 63.000.000,00 
SIT 
s proračunske postavke 7435 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4201, Ministrstva za zunanje zadeve, v višini 
7.400.000,00 SIT 
s proračunske postavke 7447 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4202, Ministrstva za pravosodje v višini 
8.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 2890 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4204, Ministrstva za ekonomske odnose in 
razvoj, v višini 4.000.000,00 SIT 
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s proračunske postavke 5803- Stroški ukinitve prostocarinskih prodajaln, 
konto 4102, Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj v višini 
10.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 7501 - Gospodarska predstavništva, konto 4029, 
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj v višini 9.500.000,00 SIT 
s proračunske postavke 4118 - Izvedba vojaške vaje - NATO, konto 
4020, Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, v višini 5.000.000,00 
SIT 
s proračunske postavke 1559 - Članarine mednarodnim organizacijam, 
konto 4029, Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, v višini 
12.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 5819 - Najemnine, konto 4026, Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti, v višini 1.275.000,00 SIT 
s proračunske postavke 2885 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4202, Direkcije za poslovno informacijsko 
središče, v višini 9.225.000,00 SIT 
s proračunske postavke 7720 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4201, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lov in ribolov, v višini 11.120.000,00 SIT 
s proračunske postavke 4033 - Vzpostavitev kontrole letenja Cerklje, 
konto 4202, Uprave RS za zračno plovbo, v višini 7.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 3428 - Materialni stroški, konto 4024, Urada RS 
za prostorsko planiranje, v višini 1.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 7823 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4205, Urada RS za prostorsko planiranje v višini 
1.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 7829 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4201, Hidrometeorološkega zavoda RS v višini 
13.100.000,00 SIT 
s proračunske postavke 4443 - Poslovni prostori in oprema VDC, konto 
4204, Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, v višini 
18.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 6147 - Dom podiplomcev, družboslovno središče 
v Ljubljani, konto 4204, Ministrstva za znanost in tehnologijo, v višini 
5.500.000,00 SIT 

3. Na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove, 
Servisa skupnih služb vlade se prerazporedijo proračunska sredstva v 
skupni višini 287.485.000,00 SIT: 

s proračunske postavke 2847 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4205, Ministrstva za finance, v višini 
23.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 2848 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4205, Davčne uprave RS, v višini 30.000.000,00 
SIT 
s proračunske postavke 2849 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
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državnih organov, konto 4205, Carinske uprave RS, v višini 
200.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 7447 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4202, Ministrstva za pravosodje, v višini 
775.000,00 SIT 
s proračunske postavke 7447 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4205, Ministrstva za pravosodje v višini 
16.710.000,00 SIT 
s proračunske postavke 2890 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4205, Ministrstva za ekonomske odnose in 
razvoj, v višini 500.000,00 SIT 
s proračunske postavke 7845 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4205, Uprave RS za varstvo narave(MOP), v 
višini 1.500.000.00 SIT 
s proračunske postavke 4495 - Meroslovje, konto 4029, Urada za 
standardizacijo in meroslovje v višini '2.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 6140 - Ustanoviteljske obveznosti MZT, konto 
4307, Ministrstva za znanost ih tehnologijo, v višini 13.000.000,00 SIT. 

4. Na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, 
konto 4200 - Nakup zgradb in prostorov Servisa skupnih služb vlade se 
prerazporedijo proračunska sredstva: 
s proračunske postavke 2849 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4200, Carinske uprave RS, v višini 
196.500.000,00 SIT. 

5. Na proračunsko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov, konto 4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev, Servisa skupnih 
služb vlade se prerazporedijo proračunska sredstva : 
s proračunske postavke 2849 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4203, Carinske uprave RS, v višini 
31.980.000,00 SIT. 

6. Na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
Servisa skupnih služb vlade se prerazporedijo proračunska sredstva v 
skupni višini 2.405.360,00 SIT: 
s proračunske postavke 3818 - Oprema in montaža kont.-meril. Sistema 
URST, konto 4200 Uprave RS za telekomunikacije, v višini 1.905.360,00 
SIT 
s proračunske postavke 7811 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 

državnih organov, konto 4202 Geodetske uprave RS (MOP), v višini 
500.000,00 SIT. 

1. 
Pri Uradu predsednika vlade se sredstva prerazporejajo za zagotovitev nakupa 
nove pisarniške opreme zaradi nadomestitve iztrošenih oz. najetih fotokopirnih 
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strojev. 

Pri Statističnem Uradu RS je prerazporeditev sredstev potrebna za nakup klima 
naprav, ki bodo zaradi stalnega pregrevanja serverja zaščitile računalniško 
opremo. 

Pri Ministrstvu za finance je prerazporeditev sredstev potrebna za nakup štirih 
srednje zmogljivih fotokopirnih strojev, ki bodo zamenjali obstoječe, že 
iztrošene fotokopirne stroje, ter za njihovo popolnitev na novih lokacijah 
(Župančičeva 3, pritličje), za nakup pisarniškega pohištva, klima naprav, strojev 
za uničevanje zaupnih podatkov, varnostnih omar (za dosledno izvajanje 
Pravilnika o določanju zaupnih podatkov in varovanju zaupnih in osebnih 
podatkov) in vlažilca zraka, naprave za kontrolo dostopa, sortime naprave za 
fotokopirni stroj Cannon 6241, ter telefaksa. Predvidena pa je tudi dograditev 
telefonske centrale na Župančičevi 3 zaradi novih digitalnih telefonskih 
aparatov, saj sedanja zmogljivost centrale ne dovoljuje priklopa le teh in 
zamenjavo navadnih telefonov z digitalnimi. 

Pri Carinski upravi se sredstva prerazporejajo zaradi zamenjave iztrošene 
opreme in pohištva, kjer popravila niso več racionalna ali pa zmogljivost 
opreme ni več ustrezna glede na zahtevnost dela. Zaradi formiranja 
preiskovalne službe za preprečevanje tihotapstva in trgovine z mamili, orožjem 
in sredstvi za množično uničevanje in odkrivanje carinskih in davčnih zlorab je 
potrebna specialna oprema, med drugim tudi mobilni rentgen za preslikave. Za 
trošarinske oddelke je potrebno prenoviti carinski laboratorij ter dokupiti še 
ostalo opremo za izvajanje nalog v zvezi s trošarinami. 

Pri Davčni upravi RS se sredstva prerazporejajo zaradi opremljanja novih 
poslovnih prostorov za potrebe Glavnega urada ter za nakup opreme 
namenjene uvedbi in izvajanju DDV. 

Pri Uradu RS za preprečevanje pranja denarja se sredstva prerazporejajo 
za nakup fotokopirnega stroja v smislu zamenjave dotrajanega fotokopirnega 
stroja. 

Pri Ministrstvu za zunanje zadeve se sredstva prerazporejajo za nabavo 
pisarniškega pohištva in pisarniške opreme. 

Pri Ministrstvu za pravosodje se sredstva prerazporejajo za nabavo pisarniške 
opreme in drugih osnovnih sredstev. 

Pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj se sredstva prerazporejajo za 
nakup pisarniškega pohištva, pisarniške opreme ter opreme za varovanje. 

Pri Uradu za varstvo potrošnikov se sredstva prerazporejajo za nakup 
fotokopirnega stroja. 

Pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti se sredstva prerazporejajo za nakup 
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najnujnejšega pisarniškega pohištva, telekomunikacijske in druge pisarniške 
opreme. Ta sredstva je MGD imelo sicer namenjena za dodatne prostore. Ker 
se pa v njih še vedno nahaja del Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, 
teh sredstev ne bodo potrebovali. 

Pri Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo se sredstva 
prerazporejajo za nakup pisarniške opreme (6 fax. aparatov in treh fotokopirnih 
strojev za potrebe po enotah inšpektorata). 

Pri Direkciji za ceste, Upravi RS za pomorstvo, Upravi RS za varstvo narave, 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvu za šolstvo šport ter 
Ministrstvu za znanost in tehnologijo se sredstva prerazporejajo za nakup nujno 
potrebne pisarniške opreme in pisarniškega pohištva. Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo izjavlja, da na postavki 6147-Dom podiplomcev, družboslovno 
središče v Ljubljani ne bodo zahtevali dodatnih sredstev. 

2. 
Pri Carinski upravi RS, Davčni upravi RS, Ministrstvu za zunanje zadeve, 
Ministrstvu za pravosodje, Direkciji RS za poslovno informacijsko središče, 
Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov, Upravi RS za zračno 
plovbo, Uradu RS za prostorsko planiranje, Hidrometeorološkem zavodu RS, 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ter Ministrstvu za znanost in 
tehnologijo se sredstva prerazporejajo za nakup službenih avtomobilov. 
Pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj se sredstva prerazporejajo za 
potrebe Tržnega inšpektorata RS, ki deluje na 41 lokacijah v državi. Ker je delo 
tržnih inšpektorjev maksimalno operativno, svojega dela ne morejo opravljati brez 
prevoznih sredstev oz. s prevoznimi sredstvi, ki ogrožajo njihovo vamost. Tržni 
inšpektorat trenutno razpolaga s 23 vozili, od katerih je več kot polovica že 
povsem izrabljenih. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj zagotavlja, da na 
postavkah, pri katerih predlagajo prerazporeditev sredstev na proračunsko 
postavko, konto Servisa skupnih služb vlade, ne bodo zahtevana dodatna 
sredstva. Pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, se sredstva prerazporejajo 
za nakup dveh novih osebnih avtomobilov za potrebe kabineta Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti. 

3. 
Pri Ministrstvu za finance se sredstva prerazporejajo za investicijska in 
adaptacijska dela na Župančičevi 3 in Beethovnovi 11 v Ljubljani. Pri tem je 
potrebno obnoviti sanitarne vertikale v desnem traktu stavbe, generalno obnoviti 
dvigala , tlake ter urediti vhodno avlo v poslovni stavbi na Župančičevi 3. Prav 
tako pa je potrebna obnova dvigal ter ureditev klimatizacije prostorov v poslovni 
stavbi na Beethovnovi 11. 

Pri Davčni upravi RS se sredstva prerazporejajo za predelave in obnove 
poslovnih prostorov Glavnega urada in določenih Davčnih uradov v Sloveniji. 

Pri Carinski upravi RS se sredstva prerazporejajo za servisiranje agregatov, 
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menjavo peči in kotlov centralne kurjave, sanacijo inštalacij, vodovoda, sanitarij, 
popravila streh v carinarnicah in mejnih prehodih. 

Pri Ministrstvu za pravosodje se sredstva prerazporejajo za investicijska in 
adaptacijska dela v poslovni zgradbi na Župančičevi 3. 

Pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj se sredstva prerazporejajo za 
ureditev male sejne sobe. 

Pri Upravi RS za varstvo narave se sredstva prerazporejajo za ureditev tal v 
poslovnih prostorih. 

Pri Uradu za standardizacijo in meroslovje in Ministrstvu za znanost in 
tehnologijo se sredstva prerazporejajo za nujno adaptacijo poslovnih prostorov 
OE Ljubljana in Celje za potrebe namestitve Phare opreme in zagotovitve nujnih 
laboratorijskih površin za potrebe implementacije EU meroslovnih direktiv. 
Projekt obnove Območnih enot je strateškega pomena za USM in pogoj za 
izpolnjevanje obeznosti za vstop v EU. Dokumentacija za izvedbo del je že nekaj 
časa v celoti pripravljena, vendar do sedaj projekta zaradi pomanjkanja sredstev 
ni bilo mogoče realizirati. 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo izjavlja, da za postavko 6140- 
Ustanoviteljske obveznosti MZT, konto 4307, ne bodo zahtevali dodatnih 
sredstev. 

4. 
Pri Carinski upravi RS se sredstva prerazporejajo za nakup zgradb in prostorov 
za carinarnice v Murski Soboti, Novi Gorici, Dravogradu, Kopru, Sežani, 
Mariboru in Jesenicah. 

5. 
Pri Carinski upravi RS se sredstva prerazporejajo za nakup drugih osnovnih 
sredstev - specialne opreme za potrebe opravljanja carinskih pregledov. 

6. 
Pri Upravi RS za telekomunikacije se sredstva prerazporejajo za nakup zemljišča 
za radijsko merilno postajo, pri Geodetski upravi RS pa za nakup zemljišča za 
postavitev permanentne postaje GPS. 

2. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 7 v tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 110. seji dne 20. maja 1999 s sklepom številka 
409-00/99-10 (N) sklenila, da se na podlagi in 17.a, 20. in 22. člena zakona o 
izvrševanju proračuna izvrši prerazporeditev sredstev in sicer 

1. 
Na podlagi 17. a člena Zakona o izvrševanju proračuna se prerazporedi sredstva 
v višini 3.613.000,00 SIT za izplačilo sejnin članom Sveta sodnikov za prekrške 
RS iz proračunske postavke 3716 materialni stroški - konto 4020 Sodnika za 
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prekrške Ljubljana na proračunsko postavko 3375 materialni stroški - konto 4029 
Senata za prekrške RS. 

2. 
Popravi se 3. točka sklepa vlade št. 409 - 03/98-18 (N) z dne 22. april 1999 kot 
sledi: 

V skladu z 20. členom Zakona o izvrševanju proračuna se zaradi spremenjenega 
delovnega področja Državnega pravobranilstva RS prerazporedijo sredstva v 
višini 217.203.000,00 SIT iz proračunske postavke-konto 5281 -4027-Sredstva za 
odškodnine neupravičeno obsojenim Ministrstva za pravosodje na novo 
proračunsko postavko-konto 8436-4027- Sredstva za odškodnine neupravičeno 
obsojenim v višini 212.203.000,00 SIT in na proračunsko postavko - konto 8436- 
4029 - Odvetniški stroški v zvezi z odškodninami neupravičeno obsojenih v višini 
5.000.000,00 SIT Državnega pravobranilstva RS. 

3. 
Na podlagi 22. člena Zakona o izvrševanju proračuna se iz tekoče proračunske 
rezerve zagotovijo Upravnemu sodišču RS sredstva za najemnino in varovanje 
poslovnih prostorov v skupni višini 38.119.000,00 SIT; na proračunsko postavko- 
konto 2659 - 4026 - Najemnine in zakupnine (leasing) 14.385.551,00 SIT in na 
proračunsko postavko-konto 2659 - 4020 - Pisarniški in splošni material in 
storitve 23.733.449,00 SIT za materialne stroške in pogodbene obveznosti 
varovanja sodišča. 

4. 
Na podlagi 22. člena Zakona o izvrševanju proračuna se iz tekoče proračunske 
rezerve zagotovijo Delovno in socialnemu sodišču v Ljubljani sredstva za 
najemnino poslovnih prostorov v skupni višini 470.282,00 SIT na proračunsko 
postavko-konto 4133 - 4026 - Najemnine in zakupnine (leasing). 

1. 
Senat za prekrške Republike Slovenije je za leto 1999 planiral stroške za izplačilo 
sejnin članom Sveta sodnikov za prekrške Republike Slovenije za leto 1998 in leto 
1999, vendar v proračunu za leto 1999 ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev. V 
skladu z določilom 17. a člena Zakona o izvrševanju proračuna bo s 
prerazporeditvijo zagotovil potrebna sredstva Sodnik za prekrške iz Ljubljane. 

2. 
Zaradi tehnične napake pri oblikovanju sklepa se predlaga popravek; sredstva se 
iz Ministrstva za pravosodje prenašajo na dve postavki-konto pri Državnem 
pravobranbilstvu in ne na enega kot je bilo pomotoma zapisano v prvotnem sklepu. 

3. 
Upravno sodišče Republike Slovenije ugotavlja, da so jim pri sprejemanju 
proračuna za leto 1999 predlog višine materialnih stroškov znižali za 62% glede 
na predlagani obseg sredstev iz 56.930.000,00 SIT na 21.774.000,00 SIT. 
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Odobren znesek ne zadostuje za vse naloge, ki jih mora sodišče v skladu s 
pozitivno zakonodajo izvajati. Upravno sodišče RS se je znašlo v pravno in 
dejansko nevzdržnem položaju; Sodišče posluje na dveh lokacijah v najetih 
prostorih (na sedežu v Ljubljani in zunanjem oddelku v Novi Gorici). Najemnini za 
poslovne prostore v Ljubljani in v Novi Gorici znašata skupaj letno 22.131.551,07 
SIT. Proračun za leto 1999 je dodelil za plačevanje najemnine 7.746.000,00 SIT, 
zato je potrebno zagotoviti sredstva v višini 14.385.551,00 SIT. Tudi sredstva za 
ostale materialne stroške (tekoče vzdrževanje, izobraževanje in izpopolnjevanje, 
pisarniški material, ogrevanje, elektrika, voda, komunala, pošta, telefoni itd) so bila 
dodeljena v nezadostni meri. V letu 1998 so na postavki materialni stroški porabili 
sredstva v znesku 34.593.545,93 SIT, čeprav so jim bila za leto 1998 odobrena 
sredstva za materialne stroške v znesku 19.524.000,00 SIT. Dodatna sredstva so 
pridobili iz postavke plač, kar pa v letošnjem letu ne bo mogoče, ker bo sodišče 
polno kadrovsko zasedeno. Trenutno ocenjujejo, da jim primanjkuje za materialne 
stroške 21.997.000,00 SIT. Na podlagi dopisa Ministrstva za pravosodje, Uprave 
za izvrševanje kazenskih sankcij jim od 01. 06. 1999 ne bodo več zagotavljali 
varovanja sodišč. Upravno sodišče bo zato moralo zagotoviti varovanje s sklenitvijo 
pogodbe z varnostno agencijo, za kar pa sodišče nima zagotovljenih sredstev. 
Povišanje stroškov varovanja zaradi odpovedi s 1. 6. 1999 znaša do konca leta 
1.736.448,00 SIT. 
Predlagamo, da se sprejme predlagan sklep o dodelitvi dodatnih sredstev 
Upravnemu sodišču RS iz tekoče proračunske rezerve v višini 38.119.000,00 SIT. 

4. 
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani - Oddelek v Brežicah se že od svoje 
ustanovitve nahaja v poslovni stavbi občine Brežice. Sodišče efektivno uporablja 
skupaj 93,31 m2 poslovnih prostorov, vendar je dosedaj plačevalo najemnino le za 
12 m2, ker občina ni vstrajala pri plačevanju najemnine za vse prostore. Zaradi 
celovite ureditve najemnega razmerja med Občino in Sodiščem ter potreb po 
investicijskem vzdrževanju prostorov je potrebno, da Sodišče podpiše najemno 
pogodbo. Za kritje pogodbene obveznosti, ki je ni bilo mogoče planirati v 
finančnem planu za leto 1999, prosijo za odobritev sredstev iz tekoče proračunske 
rezerve v višini 470.282,00 SIT. 
Predlagamo, da se sprejme predlagan sklep o dodelitvi dodatnih sredstev za 
najemnino Delovno in socialnemu sodišču v Ljubljani iz tekoče proračunske 
rezerve v višini 470.282,00 SIT. 

13. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 11 v tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 101. seji dne 18. marca 1999 s sklepom številka 
409-00/99-2(N) sklenila, da se na podlagi in 17.a, 22., 34. in 35. člena zakona o 
izvrševanju proračuna izvrši prerazporeditev sredstev in sicer: 
1. s proračunske postavke - konto 2426 - 4120 - Kmetijstvo: Vzpostavitev in 

povezava baz podatkov v kmetijstvu, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 

2. na proračunsko postavko - konto 6457 - 4025 - Vzdrževanje informacijskega 
sistema državnih organov, Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko v 
višini 36.876.000,00 tolarjev. 
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Načrt informatizacije Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko se dopolni 
v skladu s prvim odstavkom tega sklepa. 

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se na podlagi 22. člena zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije s prerazporeditvijo sredstev v višini 
5.000.000,00 tolarjev iz tekoče proračunske rezerve zagotovijo sredstva na novo 
proračunsko postavko - konto 8434 - 4120 Humanitarna pomoč Slovencem v Bosni 
in Hercegovini in Republiki Srbski Urada Republike Slovenije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu. 

Ker v sprejetem proračunu za leto 1999 pri Centru Vlade za informatiko niso 
zagotovljena zadostna sredstva za opremljanje Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano z informacijsko tehnologijo predlagamo prerazporeditev 
sredstev iz proračunske postavke - konto Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano na proračunsko postavko - konto Centra Vlade za informatiko. Na ta 
način zagotovljena sredstva bodo omogočila nabavo konfiguracij in namiznih 
tiskalnikov. 

Slovenci v BIH so od leta 1994 do leta 1998 prejemali od Slovenije pomoč v 
različnih oblikah, tako od vladnih institucij, kakor tudi od posameznih podjetij, ki so 
pomagala s hrano, zdravili, zdravstveno opremo, itd. 
Ministrstvo za zunanje zadeve, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, na 
osnovi dejanskih potreb in na osnovi predloga veleposlaništva RS v BIH predlaga, 
da se tudi v letu 1999 zagotovi humanitarna pomoč družinam in posameznikom 
slovenskega porekla, ki so socialno šibki (ostareli in bolni ljudje ter otroci), 
predvsem v obliki paketov s hrano. V akciji organiziranja pomoči bodo poleg Urada 
za Slovence v zamejstvu in po svetu sodelovali še Ministrstvo za zdravstvo, Rdeči 
Križ Slovenije ter Slovenska Karitas. 
Nabavljeno blago mora biti slovenskega izvora in nabavljeno v Sloveniji. Sredstva 
se na osnovi dogovora nakažejo Rdečemu Križu Slovenije, ki organizira nabavo 
ter transport, za distribucijo in nadzor pa se sklene dogovor z Veleposlaništvom RS 
v BIH. 

14. Sklep Vlade RS pod zaporedno številk 10 v tabeli 1: 
Vlada Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 24. junija 1999 s sklepom 
številka 409-00/99-15 (N) sklenila, da se na podlagi 22. člena zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije izvrši prerazporeditev sredstev, razvidna iz priloge 
sklepa (tabela 1): 

Glede na določila 38. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije se v letu 1999 skladno s sprejetimi 
načrti delovnih mest sredstva tekoče proračunske rezerve lahko uporabijo tudi za 
zagotavljanje dodatnih sredstev za plače delavcev in funkcionarjev, zaposlenih pri 
proračunskih uporabnikih. 

Vlada Republike Slovenije je na sejah 4.3.1999 in 8.4.1999 sprejela sklepe o 
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rezervaciji sredstev za plače zaradi novih zaposlitev v letu 1999 v skupni višini 
1.030,00 tolarjev 

Skladno z obstoječimi predpisi in postopki, ki urejajo zaposlovanje v republiških 
državnih organih in zagotavljanje dodatnih sredstev iz proračuna, je Senat za 
prekrške Republike Slovenije predložil vloge naslednjih sodnikov za prekrške za 
zagotovitev dodatnih sredstev na kontih namena za plače: 
Sodnik za prekrške Črnomelj-Metlika ena zaposlitev 
Sodnik za prekrške Izola ena zaposlitev 
Sodnik za prekrške Maribor dve zaposlitvi 
Sodnik za prekrške Ptuj ena zaposlitev 
Sodnik za prekrške Slovenj Gradec ena zaposlitev 
Sodnik za prekrške Tolmin ena zaposlitev 
Sodnik za prekrške Trbovlje ena zaposlitev 

Ministrstvo za finance predlaga, da se potrebna sredstva za plače 
novozaposlenih v višini 24.693.532,00 SIT zagotovijo uporabnikom s 
prerazporeditvijo s postavke 7608 - tekoča proračunska rezerva. 

15. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 9 v tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 114. seji dne 17. junija 1999 s sklepom številka 
409-00/99-13 (N) sklenila, da se izvrši naslednja prerazporeditev sredstev: 

1. Na proračunsko postavko 2838 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4202 - Nakup opreme, Centra vlade za 
informatiko se prerazporedijo proračunska sredstva v skupni višini 
39.200.000,00 SIT: 
s proračunske postavke 6256 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in 
varnost plovbe, konto 4208, Uprave RS za pomorstvo (MPZ), v višini 
9.200.000,00 SIT 
s proračunske postavke 2839 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
državnih organov, konto 4202, Statističnega urada RS, v višini 
30.000.000,00 SIT 

2. Na proračunsko postavko 6457- Vzdrževanje informacijskega sistema 
državnih organov, konto 4025 - Tekoče vzdrževanje, Centra vlade za 
informatiko se prerazporedijo proračunska sredstva v skupni višini 
6.000.000,00 SIT: 
iz proračunske postavke 5498 - Strokovno razvojne naloge, konto 4021, 
Ministrstva za promet in zveze, v višini 5.000.000,00 SIT 
s proračunske postavke 1569 - Članstvo v mednarodnih organizacijah, 
konto 4029, Ministrstva za promet in zveze v višini 1.000.000,00 SIT 

V Načrtu informatizacije za leto 1999 so sredstva za informacijsko tehnologijo 
planirana pri CVI ter pri posameznih organih, konkretno tudi pri Statističnem 
uradu RS, MPZ," ter Upravi za pomorstvo.Zaradi lažje izvedbe potrebnih nabav 
se sredstva prerazporejajo od omenjenih organov k Centru vlade za 
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informatiko. 

1" 
Pri Upravi RS za pomorstvo se sredstva prerazporejajo za nakup novih 
računalnikov, s katerimi je potrebno opremiti dodatno kupljene poslovne 
prostore. Za uvedbo avtomatiziranega pisarniškega poslovanja bi bilo potrebno 
zamenjati nekaj zastarelih računalnikov s sodobnejšimi. 

Pri Statističnem uradu RS se sredstva prerazporejajo za nakup 30 namiznih in 
25 prenosnih osebnih računalnikov. Pri tem gre delno za razširitev oziroma za 
dodatne računalnike, delno pa za zamenjavo že močno zastarelih. Predvsem 
gre za nadomestitev tistih, ki so nezadostno zmogljivi na določenih 
raziskovalnih projektih oziroma nalogah Statističnega urada RS. Del sredstev 
je namenjen za plačilo licenc za standardno aplikativno programsko opremo, 
na osnovi skupnega sporazuma med vladnimi uporabniki in firmo Microsoft 
Slovenije. 

2. 
Pri Ministrstvu za promet in zveze se zaradi novih zaposlitev sredstva 
prerazporejajo za nakup novih osebnih računalnikov in laserskih tiskalnikov, 
kakor tudi za nakup projektorja, ki ga potrebujejo za prezentacije, predvsem za 
dober nastop na pogajanjih v Bruslju. 

16. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 6 v tabeli 1: 
Vlada Vlada Republike Slovenije je na 112. seji dne 3. junija 1999 s sklepom 
številka 409-00/99-1 (N) sklenila, da se izvrši naslednja prerazporeditev 
sredstev: 
1. 
Na podlagi 17.a člena Zakona o izvrševanju proračuna se prerazporedijo 

sredstva v višini 13.975.910,00 SIT: 
- s proračunske postavke 1294 - Oskrba beguncev, konto 4102 - Subvencije 
privatnim podjetjem in zasebnikom Urada za priseljevanje in begunce na tekočo 
proračunsko rezervo pri Ministrstvu za finance. 

2. 
Na podlagi 22. člena Zakona o izvrševanju proračuna pa se Uradu za 
priseljevanje in begunce sredstva zagotovijo v istem znesku : 
s tekoče proračunske rezerve na proračunsko postavko 7672 - Plače insicer. 
na konto 4000 v višini 4.539.039,00 SIT 
na konto 4002 v višini 163.381,00 SIT 
na konto 4003 v višini 3.401.824,00 SIT 
na konto 4005 v višini 5.413.616,00 SIT 
na konto 4010 v višini 29.272,00 SIT 
na konto 4011 v višini 45.483,00 SIT 
na konto 4012 v višini 1.180,00 SIT 
na konto 4013 v višini 1.166,00 SIT 
na konto 4029 v višini 380.949,00 SIT 
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Urad za priseljevanje in begunce je v svojem finančnem načrtu za leto 1999 
planiral sredstva za plače zaposlenim prek javnih del v višini 15.294.000 SIT na 
kontu 4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v okviru proračunske 
postavke 1294 - Oskrba beguncev. Trenutno je na tem kontu razpoložljivih še 
13.975.910,00 sredstev, ki so nujno potrebna za zagotovitev izplačila plač 20 
novim dodatno zaposlenim delavcem na javnih delih zaradi povečanega števila 
oseb z začasnim zatočiščem, ki bodo bivala v (že delujočih in na novo odprtih) 
sprejemnih in nastanitvenih centrih, v katerih bodo te osebe opravljale različna 
dela. 

Zaradi spremembe v zakonodaji se po novem plače za delavce, vključene v javna 
dela, izplačujejo izključno iz sredstev za plače, česar pa Urad pri pripravi 
finančnega načrta za leto 1999 ni predvideval. 

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS št. 69/98 - v nadaljevanju 
zakon) so partnerji pri izvajanju javnih del: Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, naročnik del ter izvajalec del. Glede na Zakon in Navodila Zavoda 
za zaposlovanje za izvajanje javnih del v letu 1999, št. 560 -47/98 z dne 16.12. 
1998, zagotavlja obračun in izplačilo plač ter ostalih stroškov v zvezi z delom 
(prehrana, prevoz na delo) od 1.1.1999 izvajalec del. 

Ker bodo brezposelne osebe v času opravljanja javnih del pridobile status, ki je 
primerljiv s statusom zaposlenih oseb, bodo skladno z zakonom o dohodnini 
njihovi prejemki obdavčeni kot plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja. 
Zato je potrebno v letu 1999 sredstva za vsa tovrstna izplačila zagotoviti na 
ustreznih kontih v okviru proračunske postavke - plače. 

Ker prerazporejanje sredstev na plače po ZIPR-o ni mogoče, predlagamo, da se 
preostanek sredstev na postavki 1294, konto 4102 v višini 13.975.910,00 SIT, 
prerazporedi v tekočo proračunsko rezervo in se v skladu z 22. členom ZIPR-a 
v isti višini zagotovijo sredstva za realizacijo plačil iz naslova plač za delo po 
pogodbi o delu. 

17. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 8 v tabeli 1: 
Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 24. junija 1999 s sklepom številka 
409-00/99-12(N) na podlagi 17.a člena zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije sklenila, da se izvrši naslednja prerazporeditev sredstev: 

na proračunsko postavko 2499 - Plače DKP Ministrstva za zunanje 
zadeve in konto 4000 - Plače in dodatki v višini 490.851,00 tolarjev 
iz proračunske postavke 5731 - Stroški Stalne misije RS pri EU Ministrstva 
za okolje in prostor in konta 4000 - Plače in dodatki 
na proračunsko postavko 2499 - Plače DKP Ministrstva za zunanje 
zadeve in konto 4010 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v višini 98.860,00 tolarjev 
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iz proračunske postavke 5731 - Stroški Stalne misije RS pri EU Ministrstva 
za okolje in prostor in konta 4010 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
na proračunsko postavko 2499 - Plače DKP Ministrstva za zunanje 
zadeve in konto 4011 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 
76.964,00 tolarjev 
iz proračunske postavke 5731 - Stroški Stalne misije RS pri EU Ministrstva 
za okolje in prostor in konta 4011 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
na proračunsko postavko 2499 - Plače DKP Ministrstva za zunanje 
zadeve in konto 4012 - Prispevek za zaposlovanje v višini 672,00 tolarjev 
iz proračunske postavke 5731 - Stroški Stalne misije RS pri EU Ministrstva 
za okolje in prostor in konta 4012 - Prispevek za zaposlovanje 
na proračunsko postavko 2499 - Plače DKP Ministrstva za zunanje 
zadeve in konto 4013 - Prispevek zaporodniško varstvo v višini 1.116,00 
tolarjev 
iz proračunske postavke 5731 - Stroški Stalne misije RS pri EU Ministrstva 
za okolje in prostor in konta 4013 - Prispevek za porodniško varstvo 
na proračunsko postavko 2499 - Plače DKP Ministrstva za zunanje 
zadeve in konto 4029 - Drugi operativni odhodki v višini 44.684,00 tolarjev 
iz proračunske postavke 5731 - Stroški Stalne misije RS pri EU Ministrstva 
za okolje in prostor in konta 4029 - Drugi operativni odhodki 
na proračunsko postavko 2542 - Najemnine in druge pogodbene 
obveznosti DKP Ministrstva za zunanje zadeve in konto 4029 - Drugi 
operativni odhodki v višini 158.989,24 tolarjev 
iz proračunske postavke 5731 - Stroški Stalne misije RS pri EU Ministrstva 
za okolje in prostor in konta 4029 - Drugi operativni odhodki. 

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zunanje zadeve sta dne 
20.10.1999 sklenila sporazum številka 402-00-49198 o povračilu stroškov za 
delo g. Zorana Kusa, ki je zaposlen v Stalni misiji pri Evropski uniji v Bruslju. Z 
njim sta se ministrstvi dogovorili, da bo Minsitrstvo za okolje in prostor v celoti 
povrnilo stroške za uslužbenca, ki ga je napotilo na delo v misiji in sicer 
poskrbelo za prerazporeditev sredstev za plačo, prispevke delodajalca, druge 
osebne prejemke (dodatek za vzgojo in šolanje otrok) med ministrstvoma. 
Ministrstvo za zunanje zadeve je na podlagi omenjenega sporazuma zaprosilo 
z dopisom številka ZFR/NS-11347 z dne 20.5.1999 Ministrstvo za okolje in 
prostor za prerazporeditev sredstev za plačilo stroškov za delo za g. Kusa za 
obdobje december 1998 in januar do april 1999. 

l 
17. Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 21 v tabeli 1: 

Vlada Republike Slovenije je na 105. seji dne 15. aprila 1999 s sklepom številka 
661-00/98-12(N) sklenila: 

1. Vlada Republike Slovenije je na podlagi dosedanjih sklepov št. 661-00/98 z 
dne 8. 5. 1998, 661-00/98-4 z dne 18. 6. 1998 in sklepom št. 409-01/89-2 
z dne 30. 7. 1998 v zvezi s sodelovanjem Republike Slovenije pri Zimskih 
olimpijskih igrah treh sosednjih držav Avstrije, Italije in Slovenije Celovec 
2006 sprejela sklep, da se zagotovi preostali delež sredstev za skupno 
podjetje Celovec 2006 v skupni višini 34,6 mio tolarjev. Ker predvidenih 
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sredstev v višini 9.300.000 SIT ni bilo možno zagotoviti, se sredstva, ki jih 
zagotavlja Vlada RS ustrezno zmanjšajo na 25,3 mio SIT. 

2. V skladu s 17. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
(Ur. list RS 5/96, 78/97 in 34/98) se izvrši naslednje prerazporeditve 
sredstev: 

Na postavko 8366 Kandidatura za ZOI2006 pri Ministrstvu za šolstvo in šport 
se prerazporedi sredstva naslednjih proračunskih uporabnikov: 

Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem s postavke 
3984 Center za promocijo turizma 9. 300.000 SIT 
Ministrstva za šolstvo in šport s postavke 
2216 Tekmovanja športnikov (Olimpijade, Univerzijade, 
Alpe - Jadran) 7. 300.000 SIT 
Ministrstva za zunanje zadeve s postavke 
6212 Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po svetu 

3.500.000 SIT 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti s postavke 
4025 Sofinaciranje dejavnosti harmonizacije energetskega sektorja 
s smernicami sistemov z EU 

1.300.000 SIT 
- Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj s postavke 

1559 članarine mednarodnim organizacijam 
1.300.000 SIT 

Ministrstva za promet in zveze s postavke 
5498 Strokovno razvojne naloge 

1.300.000 SIT 
Urada Vlade RS za informiranje s postavke 
5284 Promocija Slovenije 

1.300.000 SIT 

Vlada Republike Slovenije je s sklepi z dne 8. maja, 18. junija in 30. julija 
navedenimi v preambuli predloženega sklepa potrdila sodelovanje Republike 
Slovenije pri skupni kandidaturi za Zimske olimpijske igre leta 2006, ki bi jih s 
pomočjo skupnega mešanega podjetja Celovec 2006 organizirale tri sosede 
avstrijska Koroška, italijanska Furlanija - Julijska krajina in Republika Slovenija. 
Vlada RS je z navedenimi sklepi zagotovila svoj delež potrebnih sredstev za 
ustanovitev podjetja v višini 55 mio SIT (4 mio ATS) za leto 1998 in sklenila, da 
bo preostanek sredstev v višini 34,6 mio SIT zagotovila v letu 1999 za uspešen 
zaključek kandidature s končnim izborom prireditelja ZOI 2006, ki bo v Seulu 19. 
junija 1999. Vendar predvidenih sredstev v višini 9.300.000 SIT ni bilo možno 
zagotoviti, zato se skupni znesek sredstev, ki jih zagotavlja Vlada RS, temu 
primemo zmanjša na 25,3 mio SIT. 

18.a. Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 13. maja 1999 s sklepom številka 
661 -00/98-13 pod točko 35č obravnavala predlog za spremembo sklepa v zvezi 
z zagotovitvijo sredstev za sodelovanje Republike Slovenije pri Zimskih 
olimpijskih igrah treh sosednjih držav Avstrije, Italije in Slovenije, Celovec 2006 
in sprejela naslednji sklep: 
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da se v 2. točki sklepa Vlade Republike Slovenije številka 661 -00/98-12 (N) z dne 
15. aprila 1999 črta druga alineja in sicer: 

Ministrstvo za šolstvo in šport s postavke 2216 - Tekmovanja športnikov 
(Olimpijade, Univerzijade in Alpe - Jadran) 7.300.000,00 tolarjev. 

Ljubljana, 27- julij 1999 
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Pregled realizacije za leto 1999, po postavkah in kontih 
■ v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

12 5 6 7 8-6-7 

2 Kupnine 

7246 2 Sred.za popia£.vojne odškodnine 1n odšk.po z.o popr.krivic ** 1611 Ministrstvo za finance 

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 0 4.705.031 0 4.705.031 

Skupaj 7246 Sred.za popiač.vojne odškodnine in odšk.po z.o 0 4.705.031 0 4.705.031 
popr.krivic 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 0 4.705.031 0 4.705.031 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 0 4.705.031 0 4.705.031 

7247 2 Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva ** 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

4420 Dana posojila iz sredstev kupnin 0 709.040 321.000 388.040 

Skupaj 7247 Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva 0 709.040 321.000 388.040 

7248 2 Sredstva za investicije v javni sektor gospodarstva ** 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

4420 Dana posojila iz sredstev kupnin 0 1.235.412 300.000 935.412 

Skupaj 7248 Sredstva za investicije v javni sektor 0 1.235.412 300.000 935.412 
gospodarstva 

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 0 1.944.451 621.000 1.323.451 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 0 1.944.451 621.000 1.323.451 

7250 2 Dokap.sklada za spodb.reg.razv.1n ohran.posel .slov.podeželja ** 2211 Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj 

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade 1n agencije 0 614.967 458.062 156.905 

Skupaj 7250 Dokap.sklada za spodb.reg.razv.1n 0 614.967 458.062 156.905 
ohran.posel.siov.podeželja 

7251 2 Sred.za spodbuj.in kred.izvoza in dokapitalizacija SID ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in 
razvoj 

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 0 1.336.458 995.360 341.098 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
• v tisoč tolarjih - 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 2 5 6 7 8-6-7 

2 Kupnine 

7251 2 Sred.za spodbuj.in kred.izvoza in dokapitalizacija SIO ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in 
razvoj 

Skupaj 7251 Sred.za spodbuj.in kred.izvoza in 0 1.336.458 995.360 341.098 
dokapitalizacija SID 

7252 2 Sred.za ustvarjanje gosp.osnove za avtohtone nar.skupnosti ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose 
in razvoj 

4420 Dana posojila 1z sredstev kupnin 0 469.856 0 469.856 

Skupaj 7252 Sred.za ustvarjanje gosp.osnove za avtohtone 0 469.856 0 469.856 
nar.skupnosti 

7253 2 Sred.za porav.obv.upravičencem po zak.o denac.-SI.odšk.sklad ** 2211 Ministrstvo za ekonomske 
odnose 1n razvoj 

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade 1n agencije 0 374.009 278.501 95.507 

Skupaj 7253 Sred.za porav.obv.upravičence« po zak.o denac,- 0 374.009 278.501 95.507 
SI.odšk.sklad 

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose In razvoj 0 2.795.290 1.731.923 1.063.367 „ 
  ,/ 

t 
Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 0 2.795.290 1.731.923 1.063.367 

7254 2 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada RS ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4421 Sredstva kupnin, razporejena v Javne sklade In agencije 0 457.930 341.957 115.973 

Skupaj 7254 Dokapital 1zacija Ekološko razvojnega sklada RS 0 457.930 341.957 115.973 

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje 1n prostor 0 457.930 341.957 115.973 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 0 457.930 341.957 115.973 

7255 2 Dokapitalizacija Tehnološko razvojnega sklada RS ** 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade 1n agencije 0 463.507 347.534 115.973 

Skupaj 7255 Dokapitalizacija Tehnološko razvojnega sklada RS 0 463.507 347.534 115.973 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
■ v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 2 5 6 7 8-6-7 

2 Kupnine 

7255 2 Dokapitalizacija Tehnološko razvojnega sklada RS ** 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

Skupaj 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo 0 463.507 347.534 115.973 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 0 463.507 347.534 115.973 

8326 2 Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva - KUPNINE ** 3611 Ministrstvo za malo 
gospodarstvo in turizea 

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 0 515.196 0 515.196 

Skupaj 8326 Sklad Republike Slovenije za razvoj nalega 0 515.196 0 515.196 
gospodarstva ■ KUPNINE 

Skupaj 3611 Ministrstvo za ulo gospodarstvo 1n turize« 0 515.196 0 515.196 

Skupaj 36 MINISTRSTVO ZA HALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 0 515.196 0 515.196 

Skupaj 2 Kupnine 0 10.881.407 3.042.414 7.838.992 
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Pregled realizacije za leto 1999, po postavkah in kontih 
• v tisoč tolarjih • 

Konto Naziv konta 
Sprejeti Veljavni Realizacija 

proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 8-6-7 

3 Donacije 

8398 3 PHARE CFCU • COP 97 ** 1211 Državni zbor 

4020 Pisarniški in splošni material 1n storitve 

Skupaj 8398 PHARE CFCU • COP 97 ' 

32.991 

32.991 

32.991 

32.991 

Skupaj 1211 Državni zbor 32.991 32.991 

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR 32.991 32.991 

8183 3 UNHCR - TUJA DONACIJA ** 1514 Urad za priseljevanje in begunce 

4020 Pisarniški 1n splošni material In storitve 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najennlne in zakupnine (leaslng) 
4029 DrugI operativni odhodki 
4110 Transferi nezaposlenih 

Skupaj 8183 UNHCR • TUJA DONACIJA 

20.500 
1.000 
6.000 
3.048 

10.000 
5.763 

46.311 

8.337 
0 
0 

154 
3.374 

11.476 

23.342 

12.163 
1.000 
6.000 
2.893 
6.626 

-5.713 

22.970 

8186 3 Nadomeščanje Roške - TUJA DONACIJA ** 1514 Urad za priseljevanje in begunce 

4020 Pisarniški 1n splošni Hterial in storitve 

Skupaj 8186 Nadomeščanje Roške • TUJA DONACIJA 

2.945 

2.945 

2.945 

2.945 

Skupaj 1514 Urad za priseljevanje 1n begunce 49.256 23.342 25.914 

8317 3 Krepitev nac.mehanizmov za napredovanje žensk - T. DONACIJA ** 1515 Urad za žensko politiko 

4020 Pisarniški in splošni uter1al 1n storitve 
4022 Energija, voda. koaunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški In storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4026 Najemnine 1n zakupnine (leaslng) 
4029 DrugI operativni odhodki 

Skupaj 8317 Krepitev nac.mehanizmov za napredovanje žensk 
T. DONACIJA 

8.552 
181 
40 

2.216 
112 

4.555 

15.657 

4.128 
181 
40 

266 
112 

2.405 

7.132 

4.425 
0 
0 

1.950 
0 

2.150 

8.525 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
• v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

12 5 6 7 8-6-7 

3 Donaci je 

8317 3 Krepitev nac.mehanizmov za napredovanje žensk • T. DONACIJA ** 1515 Urad za žensko politiko 

Skupaj 1515 Urad za žensko politiko 0 15.657 7.132 8.525 

8255 3 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU • TUJA DONACIJA ** 1517 Služba vlade za zakonodajo 

4020 Pisarniški 1n splošni naterial in storitve 
4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 8255 Koaisija za usklajevanje zakonodaje z EU - TUJA 
DONACIJA 

Skupaj 1517 Služba vlade za zakonodajo 

4020 Pisarniški in splošni uterlal in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 8365 Poaoč za izvedbo predstavitve EXPO 98 -DONACIJA 

Skupaj 1518 Urad vlade za 1nforal ranJe 

0 410 0 410 
0 610 0 610 

0 1.020 0 1.020 

0 1.020 0 1.020 

0 800 0 800 
0 919 0 919 
0 200 0 200 

0 1.919 0 1.919 

0 1.919 0 1.919 

8365 3 Pomoč za izvedbo predstavitve EXP0 98 -DONACIJA ** 1518 Urad vlade za informiranje 

8196 3 PHARE CFCU • Mejni prehod Robič ** 1520 Servis skupnih služb vlade 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 1.247 0 1.247 

Skupaj 8196 PHARE CFCU - Hejnl prehod Robič 0 1.247 0 1.247 

8199 3 PHARE CFCU • Mejni prehod Rateče ** 1520 Servis skupnih služb vlade 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije 1n adaptacije 0 576 0 576 

Skupaj 8199 PHARE CFCU • Mejni prehod Rateče 0 576 0 576 

8200 3 PHARE CFCU • Čistilna naprava Vrtojba ** 1520 Servis skupnih služb vlade 

4202 Nakup opreme 0 1.529 0 1.529 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
- v tisoč tolarjih 

Korito Naziv konta 
Sprejeti Veljavni Realizacija 

proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

8-6-7 

3 Donacije 

8200 3 PHARE CFCU • Čistilna naprava Vrtojba ** 1520 Servis skupnih služb vlade 

Skupaj 8200 PHARE CFCU • Čistilna naprava Vrtojba 1.529 1.529 

8359 3 PHARE CFCU - MP Predel ** 1520 Servis skupnih služb vlade 

4029 DrugI operativni odhodki 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije 1n adaptacije 

Skupaj 8359 PHARE CFCU - HP Predel 

0 
39.365 

39.365 

108 -108 
36.562 2.803 

36.671 2.695 

8382 3 PHARE CFCU ■ MP Učja ** 1520 Servis skupnih služb vlade 

4029 DrugI operativni odhodki 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 

Skupaj 8382 PHARE CFCU - HP Učja 

0 
51.373 

51.373 

147 
49.102 

49.249 

•147 
2.271 

2.124 

8384 3 PHARE CFCU - Mejni prehod Jezersko ** 1520 Servis skupnih služb vlade 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 

Skupaj 8384 PHARE CFCU - Mejni prehod Jezersko 

10.769 

10.769 

10.769 

10.769 

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade 104.858 85.920 18.939 

8216 3 Izobraževanje - TUJA DONACIJA ** 1522 Statistični urad Republike Slovenije 

4024 Izdatki za službena potovanja 

Skupaj 8216 Izobraževanje • TUJA DONACIJA 

14.803 

14.803 

9.736 

9.736 

5.067 

5.067 

8242 3 Pilotne raziskave - TUJA DONACIJA ** 1522 Statistični urad Republike Slovenije 

4020 Pisarniški 1n splošni material 1n storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve 1n komunikacije 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4029 DrugI operativni odhodki 
4202 Nakup opreme 

10.281 
2.210 
4.681 
6.511 
5.291 

5.340 
0 
0 

1.157 
25 

4.941 
2.210 
4.681 
5.354 
5.266 
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Pregled realizacije za leto 1999, po postavkah in koritih 
■ v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

12 5 6 7 8-6-7 
■ 

3 Donacije 

8242 3 Pilotne raziskave - TUJA DONACIJA ** 1522 Statistični urad Republike Slovenije 

Skupaj 8242 Pilotne raziskave • TUJA DONACIJA 0 28.973 6.522 22.451 

8262 3 Projekt PECO ( invest. ) - TUJA DONACIJA ** 1522 Statistični urad Republike Slovenije 

4202 Nakup opreme 0 1.831 0 1.831 

Skupaj 8262 Projekt PECO ( Invest. ) • TUJA DONACIJA 0 1.831 0 1.831 

8169 3 Projekt PECO • TUJA DONACIJA ** 1522 Statistični urad Republike Slovenije 

4029 Drugi operativni odhodki 0 4.518 2.745 1.773 

Skupaj 8169 Projekt PECO • TUJA DONACIJA 0 4.518 2.745 1.773 

8170 3 Projekt MARS • TUJA DONACIJA ** 1522 Statistični urad Republike Slovenije 

4202 Nakup oprene 0 170 0 170 

Skupaj 8170 Projekt MARS • TUJA DONACIJA 0 170 0 170 

Skupaj 1522 Statistični urad Republike Slovenije 0 50.295 19.003 31.292 

8374 3 PHARE-CFCU C0P 97-financiranje zaposlovanja lokalnih strokovnjakov ** 1528 Služba Vlade Republike 
Slovenije za evropske zadeve 

■ \1 '.i ' 
4020 Pisarniški 1n splošni uterlal 1n storitve 0 100.267 77.467 22.799 
4029 DrugI operativni odhodki 0 81 0 81 

Skupaj 8374 PHARE-CFCU COP 97-financiranje zaposlovanja 0 100.348 77.467 22.881 
lokalnih strokovnjakov 

8396 3 PHARE CFCU • Evropsko povezovanje ** 1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 

t 

4020 PisarniSkl 1n splošni material 1n storitve 0 7.283 0 7.283 
4029 DrugI operativni odhodki 0 241 0 241 

Skupaj 8396 PHARE CFCU • Evropsko povezovanje 0 7.524 0 7.524 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in. kontih 
v • v tisoč tolarjih 

Konto Naziv konta 
Sprejeti Veljavni Realizacija 

proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

8-6-7 

3 Donacije 

8396 3 PHARE CFCU • Evropsko povezovanje ** 1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 

Skupaj 1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske 
zadeve 

107.872 77.467 30.404 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 330.877 212.864 118.013 

8335 3 PHARE CFCU • Bančni stroški ** 1611 Ministrstvo za finance 

4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 8335 PHARE CFCU • Bančni stroški 

2.322 

2.322 

2.288 

2.288 

34 

34 

8414 3 PHARE CFCU - Reforma plačilnega sistema ** 1611 Ministrstvo za finance 

4029 DrugI operativni odhodki 

Skupaj 8414 PHARE CFCU - Reforma plačilnega si stena 

19.075 

19.075 

19.075 

19.075 

8439 3 Nakup opreme - TUJA DONACIJA ** 1611 Ministrstvo za finance 

4029 Drugi operativni odhodki 
4202 Nakup opreme 

Skupaj 8439 Nakup opreoe ■ TUJA DONACIJA 

1 
1.905 

1.907 

0 
1.905 

1.905 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 23.304 21.365 1.938 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 23.304 21.365 1.938 

8331 3 Materialni stroški Urada za varnost in zaščito • T. DONACIJA ** 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 

4021 Posebni material 1n storitve I 

Skupaj 8331 Materialni stroški Urada za varnost in zaščito 
T. DONACIJA ■ 
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Pregled realizacije za leto 1999, po postavkah in kontih 
■ v tisoč tolarjih 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

12 5 6 7 8-6-7 

3 Donacije 

8357 3 Sof.mednarodnega simpozija Policing in Central and Eastern Europe - DONACIJA ** 1711 Ministrstvo za 
notranje zadeve 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 854 854 0 
4029 Drugi operativni odhodki 0 19 0 19 

Skupaj 8357 Sof.mednarodnega simpozija Policing in Central 0 874 854 19 
and Eastern Europe • DONACIJA 

8381 3 Podpora pri pov.kapacitet za utrjevanje post.o dol.statusa begunca v SI. -T. DONACIJA ** 1711 
Ministrstvo za notranje zadeve 

4029 Drugi operativni odhodki 0 1.433 0 1.433 

Skupaj 8381 Podpora pri pov.kapacitet za utrjevanje post.o 0 1.433 0 1.433 
dol.statusa begunca v SI. - T. DONACIJA 

8403 3 Sofinanciranje popravila helikopterja AUGUSTA BELL 412 - DONACIJA ** 1711 Ministrstvo za notranje 
zadeve 

4023 Prevozni stroški 1n storitve 0 20.000 0 20.000 

Skupaj 8403 Sofinanciranje popravila helikopterja AUGUSTA 0 20.000 0 20.000 
BELL 412 - DONACIJA 
  ,/' 

/ 
Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 0 22.315 854 21.460 

8451 3 Nakup opreme za izvedbo akcije "Mladi voznik* - DONACIJA ** 1714 Policija 

4202 Nakup opreae 0 900 0 900 

Skupaj B451 Nakup opreae za izvedbo akcije "Hladi voznik" • 0 900 0 900 
DONACIJA 

Skupaj 1714 Policija 0 900 0 900 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 0 23.215 854 22.360 

8268 3 Odškodninski zahtevki • Irak • TUJA DONACIJA ** 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 

4029 Drugi operativni odhodki 0 4.947 4.065 882 

Skupaj 8268 Odškodninski zahtevki • Irak • TUJA DONACIJA 0 4.947 4.065 882 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
• v tisoč tolarjih - 

Konto Naziv konta 
Sprejeti Veljavni Realizacija 

proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

8-6-7 

3 Donacije 

8268 3 Odškodninski zahtevki • Irak • TUJA DONACIJA ** 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 

Skupaj 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 4.947 4.065 882 

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 4.947 4.065 882 

8329 3 PHARE CFCU • Fond malih projektov ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 

Skupaj 8329 PHARE CFCU • Fond malih projektov 

1.739 

1.739 

1.704 

1.704 

35 

35 

8295 3 PHARE CFCU • Animacija (SL • 9506) ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

4020 Pisarniški 1n splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 8295 PKARE CFCU ■ Animacija (SL • 9506) 

193 
10 
7 

3.613 

3.823 

160 
0 
0 

3.388 

3.547 

33 
10 

7 
225 

276 

8296 3 PHARE CFCU • PIU ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 

Skupaj 8296 PHARE CFCU - PIU 

2.463 

2.463 

2.406 

2.406 

57 

57 

8302 3 PHARE CFCU • Tri - D - Regionalni razvoj ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

4020 Pisarniški in splošni material 1n storitve 
4029 Drugi operativni odhodki 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 1n ustanovam 

Skupaj 8302 PHARE CFCU • Tri • D - Regionalni razvoj 

21.317 
141 

25.545 

47.003 

21.317 
141 

25.545 

47.003 

8341 3 PHARE CFCU - Tehnična pomoč ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

4020 Pisarniški In splošni material 1n storitve 
4029 Drugi operativni odhodki 

2.834 
17 

2.065 
0 

769 
17 
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Pregled realizacije za leto 1999, po postavkah in kontih 
• v tisoč tolarjih 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

12 5 6 7 8-6-7 

3 Donacije 

8341 3 PHARE CFCU • Tehnična pomoč ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

Skupaj 8341 PHARE CFCU - Tehnična pomoč 0 2.851 2.065 786 

8340 3 PHARE CFCU • PIU ( SL 9608 ) ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose 1n razvoj 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 5.788 0 5.788 

Skupaj 8340 PHARE CFCU • PIU ( SL 9608 ) 0 5.788 0 5.788 

8277 3 PHARE CFCU • Vol če • Šolarji ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 31 0 31 

Skupaj 8277 PHARE CFCU • Vol če - Šolarji 0 31 0 31 

8310 3 PHARE CFCU • Antena Biro ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 3.124 1.275 1.849 

Skupaj 8310 PHARE CFCU - Antena B1ro 0 3.124 1.275 1.849 

8311 3 PHARE CFCU - Fond za male projekte ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

4020 Pisarniški 1n splošni material 1n storitve 0 4.207 2.436 1.771 

Skupaj «311 PHARE CFCU • Fond za nale projekte 0 4.207 2.436 1.771 

8351 3 PHARE CFCU - CBC Italija 97 ** 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

4020 Pisarniški in splošni aaterlal 1n storitve 
4029 DrugI operativni odhodki 

Skupaj 8351 PHARE CFCU • CBC Italija 97 

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

0 17.324 0 17.324 
0 40 0 40 

0 17.364 0 17.364 

0 88.393 13.432 74.960 
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Pregled realizacije za leto 1999, po postavkah in kontih 
■ v tisoč tolarjih 

Konto Naziv konta 

1 2 

Skupaj 2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje 
investicije 

8409 3 Izvedba poročila o družbenem razvoju Slovenije 
analize in razvoj 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4029 DrugI operativni odhodki 

Skupaj B409 Izvedba poročila o družbenem razvoju Slovenije - 
TUJA DONACIJA 

Skupaj 2216 Urad RS za makroekonomske analize 1n razvoj 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

5 6 7 8-6-7 

promocijo Slovenije in tuje 

0 28.283 
0 42 

0 28.325 

0 28.325 0 28.325 

- TUJA DONACIJA ** 2216 Urad RS za makroekonomske 

0 2.113 1.644 469 
0 2.198 1.359 840 

0 4.312 3.003 1.309 

0 4.312 3.003 1.309 

3 Donacije 

8426 3 PHARE CFCU • TIP0 • Promocija tujih vlaganj ** 2215 Urad za gospodarsko 
investicije 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 28.283 
4029 Drugi operativni odhodki 0 42 

Skupaj 8426 PHARE CFCU - TIPO - Promocija tujih vlaganj 0 28.325 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE 00N0SE IN RAZVOJ 0 121.030 16.435 104.594 

8202 3 PHARE CFCU - Pilotski nasad Tolmin ** 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem 1n 0 436 445 -8 
zasebnikom 

Skupaj 8202 PHARE CFCU • Pilotski nasad Tolmin 0 436 445 -8 

8345 3 PHARE CFCU - Skupni življenski prostor ** 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

4020 Pisarniški 1n splošni material 1n storitve 0 23.103 0 23.103 
4029 Drugi operativni odhodki 0 48 0 48 

Skupaj 8345 PHARE CFCU • Skupni življenski prostor 0 23.152. 0 23.152 

8346 3 PHARE CFCU - Oživljanje gorskih področij ** 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

# 

4020 Pisarniški 1n splošni material in storitve 0 12.503 0 12.503 
4029 DrugI operativni odhodki 0 38 0 38 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
• v tisoč tolarjih • 

Konto Naziv konta 
Sprejeti Veljavni Realizacija 

proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

8-6-7 

3 Donacije 

8346 3 PHARE CFCU • Oživljanje gorskih področij ** 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Skupaj 8346 PHARE CFCU • Oživljanje gorskih področij 12.540 12.540 

8397 3 PHARE CFCU - CBC Italija 97 ** 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 8397 PHARE CFCU • CBC Italija 97 

162 
31 

193 

162 
31 

193 

8415 3 PHARE CFCU • Kmetijstvo C0P 97 ** 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

4029 Drugi operativni odhodki 
4202 Nakup opreme 

Skupaj 8415 PHARE CFCU • Kmetijstvo COP 97 

0 
22.346 

22.346 

0 
22.346 

22.346 

8178 3 Celostni razvoj podeželja in obnova vasi - TUJA DONACIJA ** 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

4300 Investicijski transferi drugim ravnem države 
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim 

gospodarskim zavodom 

Skupaj 8178 Celostni razvoj podeželja in obnova vasi • TUJA 
DONACIJA 

5.077 
5.077 

10.155 

5.077 
5.077 

10.155 

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 0 68.822 445 68.377 

* 
8166 3 Vakcinacija lisic - TUJA DONACIJA ** 2312 Veterinarska uprava RS 

4021 Posebni material In storitve 0 491 0 491 

Skupaj 8166 Vakcinacija lisic - TUJA DONACIJA 0 491 0 491 

Skupaj 2312 Veterinarska uprava RS 0 491 0 491 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 0 69.313 445 68.869 
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1 

Pregled realizacije za leto 1999, po postavkah in kontih 
• v tisoč tolarjih 

Konto Naziv konta 
Sprejeti Veljavni Realizacija 

proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

8-6-7 

3 Donacije 

8214 3 Program opuščanja ozonu škodljivih snovi - TUJA DONACIJA ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 

Skupaj 8214 Program opuščanja ozonu škodljivih snovi • TUJA 
DONACIJA 

5.979 

5.979 

3.548 

3.548 

2.431 

2.431 

8327 3 PHARE CFCU • ECO sklad ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4029 Drugi operativni odhodki 
4301 Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam 

Skupaj 8327 PHARE CFCU • ECO sklad 

0 573 568 5 
0 380.756 378.986 1.769 

0 381.329 379.554 1.775 

8294 3 PHARE CFCU • ECO Adria ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4300 Investicijski transferi drugim ravnem države 

Skupaj 8294 PHARE CFCU - ECO Adria 

462 

462 

462 

462 

8307 3 PHARE CFCU - Vipava ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4300 Investicijski transferi drugim ravnem države 

Skupaj 8307 PHARE CFCU • Vipava 

0 108.452 108.453 0- 

0 108.452 108.453 -0 

8308 3 PHARE CFCU - Triglavski nacionalni park ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4020 Pisarniški In splošni material in storitve 
4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 8308 PHARE CFCU • Triglavski nacionalni park 

4.194 
0 

4.194 

2.963 
* 30 

2.993 

1.232 
•30 

1.201 

8279 3 PHARE CFCU - Polucija - II.B. ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4300 Investicijski transferi drugim ravnem države 

Skupaj 8279 PHARE CFCU ■ Polucija • II.B. 

1.042 

1.042 

1.042 

1.042 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
■ v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

12 5 6 7 8-6-7 

3 Donacije 

8280 3 PHARE CFCU - Kraški park ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4029 Drugi operativni odhodki 0 5.530 5.596 -67 
4202 Nakup opreae 0 3.004 3.038 -33 

Skupaj 8280 PHARE CFCU • Kraikl park 0 8.534 8.634 -100 

8281 3 PHARE CFCU • Pikol ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 5.775 0 5.775 

Skupaj 8281 PHARE CFCU - Pikol 0 5.775 0 5.775 

8337 3 PHARE CFCU - TRI N - 123 ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4020 PisarniSki in splošni naterlal in storitve 0 257 0 257 

Skupaj 8337 PHARE CFCU - TRI N - 123 0 257 0 257 

8338 3 PHARE CFCU - TRI N -456 ** 2511 Ministrstvo za okolje 1n prostor 

4029 Drugi operativni odhodki 0 0 0 
4202 Nakup opreae 0 16.705 16.237 467 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 42.446 31.648 10.798 

Skupaj 8338 PHARE CFCU - TRI N -456 0 59.151 47.886 11.265 

8428 3 Obnova jezu v Slapah na povodju Dravinje • TUJA DONACIJA ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 8.156 0 8.156 

Skupaj 8428 Obnova jezu v Slapah na povodju Dravinje - TUJA 0 8.156 0 8.156 
DONACIJA 

8287 3 PHARE CFCU - Čistilna naprava Gornja Radgona ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4300 Investicijski transferi drugi« ravne« države 0 3.859 0 3.859 

Skupaj 8287 PHARE CFCU • Čistilna naprava Gornja Radgona 0 3.859 0 3.859 

,/ 
/ 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
- v tisoč tolarjih - 

Konto Naziv konta 
Sprejeti Veljavni Realizacija 

proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 8-6-7 

3 Donacije 

8349 3 PHARE CFCU - CBC Italija 97 ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4300 Investicijski transferi drugim ravne« države 

Skupaj 8349 PHARE CFCU - CBC Italija 97 

32.396 

32.396 

15.232 

15.232 

17.165 

17.165 

8361 3 PHARE CFCU - TNP -I ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4029 Drugi operativni odhodki 
4202 Nakup opreme 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 

Skupaj 8361 PHARE CFCU • TNP -I 

0 
16.286 
18.976 

35.263 

0 0 
9.034 7.252 

13.122 5.854 

22.156 13.106 

8383 3 PHARE CFCU - Nova Gorica ** 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

4130 TekočI transferi drugin ravnem države 

Skupaj 8383 PHARE CFCU - Nova Gorica 

193 

193 

193 

193 

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 655.041 588.455 66.586 

8418 3 Pomoč EC za delno kritje str. org. CGM • TUJA DONACIJA ** 2513 Uprava RS za jedrsko varnost 

4020 Pisarniški 1n splošni material in storitve 

Skupaj 8418 Pomoč EC za delno kritje str. org. CGH ■ TUJA 
DONACIJA 

Skupaj 2513 Uprava RS za jedrsko varnost 

8334 3 UNDP/GEF - Investicije - TUJA DONACIJA ** 2516 Hidrometeorološki zavod RS 

4202 Nakup opreme 
4208 Študije o Izvedljivosti projektov, projektna 

dokumentacija, nadzor 1n investicijski Inženiring 

250 
250 

250 
250 

Skupaj 8334 UNDP/GEF • Investicije - TUJA DONACIJA 500 500 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
• v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

12 5 6 7 8-6-7 

3 Donacije 

8333 3 UNDP/GEF • Materialni stroški - TUJA DONACIJA ** 2516 Hidrometeorološki zavod RS 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve 1n komunikacije 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine 1n zakupnine (leaslng) 
4029 Drugi operativni odhodki 

2.000 
23.799 

100 
1.600 

300 
200 

6.000 

127 
3.334 

0 
334 

0 
0 

1.513 

1.873 
20.465 

100 
1.266 

300 
200 

4.487 

Skupaj 8333 UNDP/GEF • Materialni stroški - TUJA DONACIJA 33.999 5.307 28.691 

8332 3 UNDP/GEF • Plače - stroški dela - TUJA DONACIJA ** 2516 Hidrometeorološki zavod RS 

4000 Plače in dodatki 0 2.400 0 2.400 
4001 Regres za letni dopust 0 85 0 85 
4002 Povračila 1n nadomestila 0 78 0 78 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 350 0 350 
4010 Prispevek za pokojninsko 1n Invalidsko zavarovanje 0 243 0 243 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 190 0 190 
4012 Prispevek za zaposlovanje 0 68 0 68 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 0 13 0 13 
4029 DrugI operativni odhodki 0 112 0 112 

Skupaj 8332 UNDP/GEF • Plače - stroški dela • TUJA DONACIJA 0 3.538 0 3.538 / 

8298 3 Seminar hidrologije ** 2516 Hidrometeorološki zavod RS 

4029 DrugI operativni odhodki 0 51 0 51 

Skupaj 8298 Seminar hidrologije 0 51 0 51 

8427 3 ALOCLIM - TUJA DONACIJA ** 2516 Hidrometeorološki zavod RS 

4024 Izdatki za službena potovanja 
4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 8427 AL0CLIH - TUJA DONACIJA 

100 
169 

100 
169 

269 269 

8429 3 C0ST 78 • TUJA DONACIJA 

4024 Izdatki za službena potovanja 
4029 Drugi operativni odhodki 

2516 Hidrometeorološki zavod RS 

0 
0 

249 164 85 
11 0 11 
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Pregled realizacije za leto 1999, po postavkah in kontih 
• v tisoč tolarjih 

Konto Naziv konta 
Sprejeti Veljavni Realizacija 

proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 8-6-7 

3 Donacije 

8429 3 COST 78 - TUJA DONACIJA ** 2516 Hidrometeorološki zavod RS 

Skupaj 8429 COST 78 • TUJA DONACIJA 260 164 96 

6725 3 Slovensko • ameriški projekt; DONACIJA ** 2516 Hidrometeorološki zavod RS 

4020 Pisarniški 1n splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 6725 Slovensko • ameriški projekt: DONACIJA 

300 
500 

1.000 
200 
615 

2.615 

300 
500 

1.000 
200 
615 

2.615 

7685 3 Refundacija potnih stroškov - TUJA DONACIJA ** 2516 Hidrometeorološki zavod RS 

4024 Izdatki za službena potovanja 

Skupaj 7685 Refundacija potnih stroškov - TUJA DONACIJA 

71 

71 

71 

71 

8181 3 Projekti COST • TUJA DONACIJA ** 2516 Hidrometeorološki zavod RS 

4021 Posebni material in storitve 

Skupaj 8181 Projekti COST • TUJA DONACIJA 

61 

61 

61 

61 

Skupaj 2516 Hidrometeorološki zavod RS 41.365 5.471 35.893 

8309 3 Inventarizacija mokrišč - TUJA DONACIJA ** 2521 Uprava RS za varstvo narave 

4029 DrugI operativni odhodki 

Skupaj 8309 Inventarizacija mokrišč - TUJA DONACIJA 

3.254 

3.254 

3.254 

3.254 

8363 3 MATRA - Notranjski regionalni park - TUJA DONACIJA ** 2521 Uprava RS za varstvo narave 

4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 8363 KATRA • Notranjski regionalni park • TUJA 
DONACIJA 

7.504 

7.504 

2.687 

2.687 

4.817 

4.817 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
■ v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

12 5 6 7 8-6-7 

3 Donacije 

8363 3 MATRA - Notranjski regionalni park • TUJA DONACIJA ** 2521 Uprava RS za varstvo narave 

8368 3 Stroški dela ■ TUJf DONACIJA - Projekt MATRA ** 2521 Uprava RS za varstvo narave 

4000 Plače in dodatki 
4002 Povračila in nadomestila 
4010 Prispevek za pokojninsko In invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 
4029 Drugi operativni odhodki 

1.213 
40 

106 
90 

1 
2 

55 

613 
26 
54 
42 

0 
1 

25 

599 
14 
52 
48 

1 
1 

30 

Skupaj 8368 Stroški dela - TUJA DONACIJA • Projekt MATRA 1.506 762 745 

8369 3 Materialni stroški • TUJA DONACIJA - Projekt MATRA ** 2521 Uprava RS za varstvo narave 

4020 Pisarniški in splošni naterial in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 

1.500 
1.152 

200 
66 

1.300 
1.086 

Skupaj 8369 Materialni stroški • TUJA DONACIJA • Projekt 
MATRA 

2.652 265 2.387 

6994 3 Notranjski park - LIFE PROGRAM - tuja donacija ** 2521 Uprava RS za varstvo narave 

4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 6994 Notranjski park • LIFE PROGRAM • tuja donacija 

1.575 

1.575 

1.575 

1.575 

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave 16.492 3.714 12.777 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 712.900 597.640 115.259 

8253 3 Seminar o mednar.informatizaciji zdravstva - TUJA DONACIJA ** 2711 Ministrstvo za zdravstvo 

4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 8253 Seminar o mednar.informatizaciji zdravstva ■ TUJA 
DONACIJA 

1.029 

1.029 

1.025 

1.025 
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Pregled realizacije za leto 1999, po postavkah in kontih 
- v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 2 5 6 7 8-6-7 

3 Donacije 

8263 3 Seminar o ravnanju z nevarnimi snovmi • TUJA DONACIJA ** 2711 Ministrstvo za zdravstvo 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4029 Drugi operativni odhodki 
4202 Nakup opreme 

200 
67 

300 
94 

200 
67 

300 
94 

Skupaj 8263 Seminar o ravnanju z nevarnimi snovmi • TUJA 
DONACIJA 

661 661 

8405 3 Srečanje strokovnjakov, ki delujejo na področju etike v biomedicini • TUJA DONACIJA ** 2711 
Ministrstvo za zdravstvo 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4023 Prevozni stroški 1n storitve 
4029 Drugi operativni odhodki 

145 
99 

247 

140 
0 

175 

4 
99 
72 

Skupaj 8405 Srečanje strokovnjakov, ki delujejo na področju 
etike v biomedicini - TUJA DONACIJA 

491 316 175 

8431 3 Nordijske šole javnega zdravja - TUJA DONACIJA ** 2711 Ministrstvo za zdravstvo 

4024 Izdatki za službena potovanja 0 110 110 0 
4120 TekočI transferi neprofitnim organizacijam 1n ustanovam 0 122 0 122 

Skupaj 8431 Nordijske šole javnega zdravja • TUJA DONACIJA 0 232 110 122 

8432 3 Projekt reforme zdravstvenega sektorja - TUJA DONACIJA ** 2711 Ministrstvo za zdravstvo 

4020 Pisarniški 1n splošni material 1n storitve 0 6.478 3.204 3.274 
4029 Drugi operativni odhodki 0 500 0 500 

Skupaj 8432 Projekt reforme zdravstvenega sektorja - TUJA 0 6.978 3.204 3.774 
DONACIJA 

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo 0 9.391 4.655 4.736 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 0 9.391 4.655 4.736 

8275 3 Program SOCRATES • TUJA DONACIJA ** 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 

4020 Pisarniški 1n splošni material in storitve 0 756 756 0 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge Izvajalce 0 1.601 0 1.601 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
■ v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 2 5 6 7 8-6-7 

3 Donacije 

8275 3 Program SOCRATES - TUJA DONACIJA ** 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 

Javnih služb 

Skupaj 8275 Program SOCRATES • TUJA DONACIJA 0 2.357 756 1.601 

8313 3 Izobraževanje na daljavo • storitve • SRED.PHARE • DONACIJA ** 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4029 Drugi operativni odhodki 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce 

javnih služb 

1.946 
1.112 
9.357 

0 
276 

5.029 

1.946 
836 

4.328 

Skupaj 8313 Izobraževanje na daljavo - storitve • SRED.PHARE 
• DONACIJA 

12.414 5.305 7.109 

8314 3 Izobraževanje na daljavo - oprema • SRED.PHARE • DONACIJA ** 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 

4029 Drugi operativni odhodki 
4202 Nakup oprene 

20 
12.510 

0 
11.118 

20 
1.392 

Skupaj 8314 Izobraževanje na daljavo - oprema ■ SRED.PHARE 
DONACIJA 

12.530 11.118 1.412 

8370 3 PHARE CFCU • C0P 97 ** 3311 Ministrstvo za šolstvo 1n šport 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 8370 PHARE CFCU - C0P 97 

92.394 
550 

92.944 

92.394 
550 

92.944 

8379 3 Razvijanje poklicnih standardov ( dotacija ETF ) • TUJA DONACIJA ** 3311 Ministrstvo za šolstvo 1n 
šport 

4029 Drugi operativni odhodki 
4133 TekočI transferi v Javne zavode in druge izvajalce 

Javnih služb 

2 
437 

2 
437 

Skupaj 8379 Razvijanje poklicnih standardov ( dotacija ETF ) 
• TUJA DONACIJA 

439 439 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
■ v tisoč tolarjih • 

Konto Naziv konta 
Sprejeti Veljavni Realizacija 

proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

8-6-7 

3 Donacije 

3891 3 Sredstva PHARE • poklicno in strokovno izobraževanje ** 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 

4029 Drugi operativni odhodki 
4143 Drugi tekoči transferi v tujino 

Skupaj 3891 Sredstva PHARE - poklicno in strokovno 
izobraževanje 

10 
5.859 

5.869 

10 
5.859 

5.869 

8171 3 Šolanje begunskih otrok • TUJE DONACIJE ** 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 

4029 Drugi operativni odhodki 
4119 Drugi transferi posamezni kom 

Skupaj 8171 Šolanje begunskih otrok • TUJE DONACIJE 

5.700 
41.792 

47.492 

776 
35.018 

35.794 

4.924 
6.773 

11.697 

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo 1n šport 174.046 52.974 121.072 

8271 3 Mladi za Evropo - TUJA DONACIJA ** 3313 Urad RS za mladino 

4120 Tekoči transferi neprofitni« organizacijam 1n ustanovam 

Skupaj 8271 Hladi za Evropo - TUJA DONACIJA 

2.818 

2.818 

2.818 

2.818 

Skupaj 3313 Urad RS za mladino 2.818 2.818 

Skupaj 33 HINISTRSTV0 ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 176.864 52.974 123.890 

8266 3 PRAQ III • SREDSTVA PHARE ** 3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje 

4024 Izdatki za službena potovanja 
4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 8266 PRAQ III • SREDSTVA PHARE 

6.747 
10.598 

17.345 

3.410 
3.631 

7.041 

3.337 
6.967 

10.304 

8347 3 PRAQ III - administrativna pomoč - SREDSTVA PHARE ** 3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje 

4000 Plače 1n dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 

1.822 
95 

399 
154 
120 

1.822 
95 

399 
154 
120 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
■ v tisoč tolarjih • 

Konto Naziv konta 
Sprejeti Veljavni Realizacija 

proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

8-6-7 

3 Donacije 

8347 3 PRAQ III - administrativna pomoč • SREDSTVA PHARE ** 3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje 

4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo' 
4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 8347 PRAQ III - administrativna pomoč - SREDSTVA PHARE 

1 
2 

49 

2.642 

1 
2 

49 

2.642 

8179 3 Program PRAQ • TUJA DONACIJA ** 3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje 

4020 Pisarniški in splošni material 1n storitve 
4029 Drugi operativni odhodki 

1.427 
1.132 

650 
500 

777 
632 

Skupaj 8179 Program PRAQ - TUJA DONACIJA 2.559 1.150 1.409 

8180 3 NIST •.TUJA DONACIJA ** 3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje 

4024 Izdatki za službena potovanja 
4029 Drugi operativni odhodki 

Skupaj 8180 NIST - TUJA DONACIJA 

1.000 
1.758 

1.000 
1.758 

2.758 2.758 

Skupaj 3412 Urad RS za standardizacijo 1n meroslovje 0 25.304 8.191 17.113 

8220 3 Stroški dela • TUJA DONACIJA ** 3413 Urad RS za intelektualno lastnino 

4000 Plače 1n dodatki 
4002 Povračila 1n nadomestila 
4010 Prispevek za pokojninsko 1n Invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 
4029 Drugi operativni odhodki 

1.012 
392 

87 
68 

1 
1 

43 

71 
0 
6 
5 
0 
0 
0 

942 
392 

81 
63 

1 
1 

43 

Skupaj 8220 Stroški dela - TUJA DONACIJA 1.604 82 1.522 

8164 3 WIP0 Madrid - TUJA DONACIJA ** 3413 Urad RS za intelektualno lastnino 

4020 Pisarniški 1n splošni material 1n storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 

3.184 
195 
178 

8.356 
3.508 

2.474 
29 

0 
6.241 
2.301 

709 
167 
178 

2.115 
1.207 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
v tisoč tolarjih 

Konto ' Naziv konta 
Sprejeti Veljavni Realizacija 

proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 8-6-7 

3 Donacije 

8164 3 WIP0 Madrid - TUJA DONACIJA ** 3413 Urad RS za intelektualno lastnino 

4026 Najemnine in zakupnine (leaslng) 
4029 Drugi operativni odhodki 
4202 Nakup opreme 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

56.678 
4.645 
4.845 
1.671 

0 
87 

4.079 
128 

56.678 
4.558 

765 
1.543 

Skupaj 8164 UIP0 Madrid - TUJA DONACIJA 83.260 15.340 67.920 

8182 3 EP0 -MEDNARODNA DONACIJA ** 3413 Urad RS za intelektualno lastnino 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4029 Drugi operativni odhodki 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 
4202 Nakup opreme 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

Skupaj 8182 EP0 -HEDNARODNA DONACIJA 

5.467 
9.909 
4.281 

12.058 
6.886 

19.659 
11.544 

816 
3.251 

512 
1.714 

0 
10.547 
2.776 

4.651 
6.658 
3.769 

10.344 
6.886 
9.112 
8.768 

69.804 19.616 50.188 

Skupaj 3413 Urad RS za intelektualno lastnino 154.668 35.038 119.630 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 179.972 43.228 136.743 

8297 3 PHARE CFCU - Goriška regija ** 3511 Ministrstvo za kulturo 

4133 Tekoči transferi v Javne zavode in druge izvajalce 
javnih služb 

4307 Investicijski transferi javnim zavodom 1n javnim 
gospodarskim zavodom 

Skupaj 8297 PHARE CFCU ■ Goriška regija 

13.664 

2.084 

15.748 

11.707 

2.033 

13.740 

1.958 

51 

f v 
2.008 

8360 3 PHARE CFCU - Štanjel ** 3511 Ministrstvo za kulturo 

4029 Drugi operativni odhodki 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam In ustanovam 
4202 Nakup opreme 

21 
12.757 

183 

0 
12.027 

172 

21 
730 

11 

Skupaj 8360 PHARE CFCU • Štanjel 12.961 12.199 762 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
■ v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 2 5 6 7 8-6-7 

3 Donacije 

8360 3 PHARE CFCU - Štanjel ** 3511 Ministrstvo za kulturo 

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo 28.709 25.939 2.770 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 28.709 25.939 2.770 

8325 3 PHARE CFCU • STR Tehnološka os Maribor - Gradz ** 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem- 

4202 Nakup opreme 

Skupaj 8325 PHARE CFCU ■ STP Tehnološka os Maribor • Gradz 

803 

803 

514 

514 

290 

290 

8323 3 PHARE CFCU - Štajerski tehnološki park ** 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 

Skupaj 8323 PHARE CFCU - Štajerski tehnološki park 

14.924 

14.924 

7.079 

7.079 

7.845 

7.845 

8324 3 PHARE CFCU - Obmejno turistično področje ** 3611 Ministrstvo za »alo gospodarstvo in turizem 

4202 Nakup oprene 
4300 Investicijski transferi drugI« ravne« drŽave 

Skupaj 8324 PHARE CFCU - Obaejno turistično področje 

2.410 

2.854 

258 
161 

419 

187 
2.249 

2.436 

8343 3 PHARE CFCU • Informacijski center ♦* 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

4120 TekočI transferi neprofitni« organizacija* in ustanova« 

Skupaj 8343 PHARE CFCU ■ Informacijski center 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

8342 3 PHARE CFCU - Turistično obmejno področje 96 ** 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

4130 TekočI transferi drugI« ravne« države 
4202 Nakup opreme 
4300 Investicijski transferi drugi« ravne« države 

0 139 
0 1.366 
0 6.473 

0 
1.366 
6.000 

139 
0 

473 

Skupaj 8342 PHARE CFCU ■ Turistično obaejno področje 96 7.977 7.366 612 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
- v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 2 5 6 7 8-6-7 

3 Donacije 

8312 3 PHARE CFCU • Alpski koncept razvoja turizma ** 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

4130 TekočI transferi drugla ravnem države 0 2.894 2.180 714 

Skupaj 8312 PHARE CFCU • Alpski koncept razvoja turizma 0 2.894 2.180 714 

8350 3 PHARE CFCU • CBC Italija 97 ** 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

4300 Investicijski transferi drugim ravnem države 0 2.459 2.394 65 

Skupaj 8350 PHARE CFCU • CBC Italija 97 0 2.459 2.394 65 

Skupaj 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 0 33.841 19.951 13.890 

Skupaj 36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 0 33.841 19.951 13.890 

Skupaj 3 Donacije 0 1.747.354 1.000.416 746.937 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
- v tisoč tolarjih 

Konto Naziv konta 
Sprejeti Veljavni Realizacija 

proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

8-6-7 

5 Zamenjava oz. prodaja premoženja 
■'.II, l '.;|KSr 

8352 5 Nakup prevoznih sredstev • sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1211 Državni zbor 

4201 Nakup prevoznih sredstev 

Skupaj 8352 Nakup prevoznih sredstev • sredstva od prodaje 
državnega premoženja 

444 
■j<»T I* 

3PAH9 VM L':., 

Skupaj 1211 Državni zbor 0 

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR 444 

8420 5 Računalniška oprema • sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1311 Ustavno sodišče 

4202 Nakup opreme 

Skupaj 8420 Računalniška oprema ■ sredstva od prodaje 
državnega premoženja 

292 

292 

292 

292 

8421 5 Pisarniška oprema • sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1311 Ustavno sodišče 

4202 Nakup opreme 

Skupaj 8421 Pisarniška oprema • sredstva od prodaje državnega 
premoženja 

313 

313 

313 

313 

8372 5 Nakup prevoznih sred. - Sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1311 Ustavno sodišče 

4201 Nakup prevoznih sredstev 

Skupaj 8372 Nakup prevoznih sred. - Sredstva od prodaje 
državnega premoženja 

5.330 

5.330 

5.330 

5.330 

8408 5 Stanovanja • sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1311 Ustavno sodišče 

4400 Dana posojila posameznikom 

Skupaj 8408 Stanovanja ■ sredstva od prodaje državnega 
premoženja 

14.850 

14.850 

14.850 

14.850 

Skupaj 1311 Ustavno sodišče 20.786 20.786 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
• v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 2 5 6 7 8-6-7 

5 Zamenjava oz. prodaja premoženja 

8408 5 Stanovanja • sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1311 Ustavno sodišče 

Skupaj 131 USTAVNO SODIŠČE 0 20.786 0 20.786 

8423 5 Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1520 Servis skupnih služb vlade 

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 74.572 44.352 30.220 

Skupaj 8423 Prevozna sredstva • sredstva od prodaje državnega 0 74.572 44.352 30.220 
premoženja 

8424 5 Nepremičnine - stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1520 Servis skupnih služb 
vi ade 

4200 Nakup zgradb in prostorov 0 90.356 0 90.356 

Skupaj 8424 Nepren1čn1ne - stanovanja • sredstva od prodaje 0 90.356 0 90.356 
državnega preooženja 

8460 5 Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1520 Servis skupnih služb vlade 

4200 Nakup zgradb in prostorov 0 10.085 0 10.085 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 328 0 328 

Skupaj 8460 Nepremičnine ■ sredstva od prodaje državnega 0 10.413 0 10.413 
preooženja 

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade 0 175.340 44.352 130.988 

8402 5 Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1524 Slovenska obveščevalno- 
varnostna agencija 

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 4.805 0 4.805 

Skupaj 8402 Prevozna sredstva • sredstva od prodaje državnega 0 4.805 0 4.805 
premoženja 

Skupaj 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 0 4.805 0 4.805 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 0 180.145 44.352 135.793 

/ 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
• v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 2 5 6 7 8-«-7 

5 Zamenjava oz. prodaja premoženja 
i , 

8328 5 Nakup prevoznih sredstev • ZAMENJAVA PREMOŽENJA ** 1613 Carinska uprava RS 

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 1.759 0 1.759 

Skupaj 8328 Nakup prevoznih sredstev • ZAMENJAVA PREMOŽENJA 0 1.759 0 1.759 

8385 5 Nakup poslovnih prostorov • sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1613 Carinska uprava RS 

4200 Nakup .zgradb in prostorov 0 18.087 0 18.087 

Skupaj 8385 Nakup poslovnih prostorov • sredstva od prodaje 0 18.087 0 18.087 
državnega premoženja 

8437 5 Nakup opreme • sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1613 Carinska uprava RS 

4202 Nakup opreme 0 76 0 76 

Skupaj 8437 Nakup opreme ■ sredstva od prodaje državnega 0 76 0 76 
premoženja 

Skupaj 1613 Carinska uprava RS 0 19.923 0 19.923 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 0 19.923 0 19.923 

/ 

8386 5 Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 10.909 0 10.909 

Skupaj 8386 Prevozna sredstva • sredstva od prodaje državnega 0 10.909 0 10.909 
premoženja 

8387 5 Nakup psov - sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 

4202 Nakup opreme 0 42 0 42 

Skupaj 8387 Nakup psov - sredstva od prodaje državnega 0 42 0 42 
premoženja 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
• v tisoč tolarjih ■ 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 2 5 6 7 8-6-7 

5 Zamenjava oz. prodaja premoženja 

8388 5 Osebna oprema - sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 

4021 Posebni material in storitve 0 2.433 0 2.433 

Skupaj 8388 Osebna oprema • sredstva od prodaje državnega 0 2.433 0 2.433 
premoženja 

8389 5 Informacijska oprema • sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1711 Ministrstvo za notranje 
zadeve 

4202 Nakup opreme 

Skupaj 8389 Informacijska oprema - sredstva od prodaje 
državnega premoženja 

1.298 

1.298 

476 

476 

822 

822 

8407 5 Stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 

4200 Nakup zgradb in prostorov 

Skupaj 8407 Stanovanja - sredstva od prodaje državnega 
premoženja 

24.081 

24.081 

24.081 

24.081 

8443 5 Nakup stanovanj iz sred. od obročne prodaje po stan.z. - sred. od prodaje premoženja ** 1711 
Ministrstvo za notranje zadeve 

4200 Nakup zgradb in prostorov 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije 1n adaptacije 

Skupaj B443 Nakup stanovanj 1z sred. od obročne prodaje po 
stan.z. - sred. od prodaje premoženja 

230.000 
20.000 

250.000 

230.000 
20.000 

250.000 

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 288.763 476 288.287 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 288.763 476 288.287 

8376 5 Nepremičnine- sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1911 Ministrstvo za obrambo 

4021 Posebni material in storitve 
4027 Kazni 1n odškodnine 
4200 Nakup zgradb 1n prostorov 
4206 Nakup zemljišč 1n naravnih bogastev 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 

dokumentacija, nadzor in investicijski Inženiring 
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države 

453.212 
7.000 

45.000 
25.938 
11.500 

13.900 

234.899 
0 
0 
0 
0 

8.000 

218.313 
7.000 

45.000 
25.938 
11.500 

5.900 
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Pregled realizacije za leto 1999, po postavkah in kontih 
■ v tisoč tolarjih 

Konto Naziv konta 
Sprejeti Veljavni Realizacija 

proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

8-6-7 

5 Zamenjava oz. prodaja premoženja 

8376 5 Nepremičnine- sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1911 Ministrstvo za obrambo 

4303 Investicijski transferi javnim podjetje«! 

Skupaj 8376 Nepremičnine--sredstva od prodaje državnega 
premoženja 

S. 100 

561.650 

0 

242.899 

5.100 

318.751 

8410 5 Premičnine- sredstva od prodaje državnega premoženja ** 1911 Ministrstvo za obrambo 

4021 Posebni material in storitve 

Skupaj 8410 Premičnine- sredstva od prodaje državnega 
premoženja 

5.447 

5.447 

5.447 

5.447 

Skupaj 1911 Ministrstvo za obrambo 567.097 242.899 324.198 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 567.097 242.899 324.198 

8378 5 Sredstva od prodaje pohištva ** 4111 Vrhovno sodišče RS 

4202 Nakup opreme 

Skupaj 8378 Sredstva od prodaje pohUtva 

282 

282 

282 

282 

,/ 

Skupaj 4111 Vrhovno sod Uče RS 282 282 

Skupaj 41 VRHOVNO SODIŠČE 282 282 

8401 5 Nakup opreme - sredstva od prodaje državnega premoženja ** 4213 Višje sodišče Ljubljana 

4202 Nakup opreme 

Skupaj 8401 Nakup opreme • sredstva od prodaje državnega 
premoženja 

115 

115 

115 

115 

Skupaj 4213 V15je sodišče Ljubljana 115 115 

Skupaj 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 115 115 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
- v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

12 5 6 7 8-6-7 

5 Zamenjava oz. prodaja premoženja 

8401 5 Nakup opreme • sredstva od prodaje državnega premoženja ** 4213 Višje sodišče Ljubljana 

Skupaj 5 Zamenjava oz. prodaja premoženja 0 1.077.55S 287.727 789.828 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
■ v tisoč tolarjih - 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

1 2 5 6 7 8-6 7 

7 Sredstva odškodnin 

8419 7 Prevozna sredstva • sredstva odškodnine ** 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 2.385 o 2.385 
» « * » * • . 

Skupaj 8419 Prevozna sredstva • sredstva odškodnine 0 2.385 0 2.385 

Skupaj 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 0 2.385 0 2.385 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 0 2.385 0 2.385 

8354 7 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema • sredstva odškodnine ** 1611 Ministrstvo za 
finance 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 10.525 82 10.443 

Skupaj 8354 Investicijsko vzdrževanje Informacijskega sistema 0 10.525 82 10.443 
- sredstva odškodnine 

Skupaj 1611 Hinistrstvo za finance 0 10.525 82 10.443 

8406 7 Nakup opreme - sredstva odškodnine ** 1613 Carinska uprava RS 

4202 Nakup opreme 0 79 0 79 

Skupaj 8406 Nakup opreme • sredstva odškodnine 0 79 0 79 

Skupaj 1613 Carinska uprava RS 0 79 0 79 

Skupaj 16 HINISTRSTVO ZA FINANCE 0 10.604 82 10.522 

8404 7 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine ** 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 14.961 0 14.961 

Skupaj 8404 Prevozna sredstva • sredstva odškodnine 0 14.961 0 14.961 

8433 7 Oprema • sredstva odškodnine ** 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 

4025 Tekoče vzdrževanje 0 26 0 26 
4202 Nakup opreme 0 397 0 397 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
• v tisoč tolarjih • 

„ Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek I 

1 2 5 6 7 8-6-7 

7 Sredstva odškodnin 

8433 7 Oprema • sredstva odškodnine ** 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 

Skupaj 8433 Oprema - sredstva odškodnine 0 423 0 423 

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 0 15.384 0 15.384 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 0 15.384 0 15.384 

8411 7 Zavarovalnica- sredstva odškodnine ** 1911 Ministrstvo za obrambo 

4023 Prevozni stroški in storitve 0 9.672 0 9.672 
4025 Tekoče vzdrževanje 0 18.646 0 18.646 
4201 Nakup prevoznih sredstev 0 12.816 0 12.816 

Skupaj 8411 Zavarovalnica- sredstva odškodnine 0 41.134 0 41.134 

Skupaj 1911 Ministrstvo za obrambo 0 41.134 0 41.134 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 0 41.134 0 41.134 

8445 7 Nakup prevoznih sredstev - sredstva odškodnine ** 2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 685 0 685 

Skupaj 8445 Nakup prevoznih sredstev - sredstva odškodnine 0 685 0 685 

Skupaj 2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 0 685 0 685 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSOOJE .0 685 0 685 

8399 7 Nakup opreme ■ sredstva odškodnine ** 2412 Uprava RS za pomorstvo 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 579 249 329 

Skupaj 8399 Nakup opreme - sredstva odškodnine 0 579 249 329 

Skupaj 2412 Uprava RS za pomorstvo 0 579 249 329 
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Pregled realizacije za leto 1999. po postavkah in kontih 
■ v tisoč tolarjih • 

Sprejeti Veljavni Realizacija 
Konto Naziv konta . proračun 99 proračun 99 do 30.06.99 Ostanek 

12 5 6 7 8-6-7 

7 Sredstva odškodnin 

8399 7 Nakup opreme • sredstva odškodnine ** 2412 Uprava RS za pomorstvo 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 0 579 249 

Skupaj 7 Sredstva odškodnin 0 70.770 331 70.439 

Skupaj Izpisano: 0 13.777.085 4.330.889 9.446.197 
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Obrazložitev 

PROUČITVE VARIANT POTEKA GLAVNE 

CESTE ŽELODNIK - MENGEŠ - VODICE 

NA ODSEKU ŽELODNIK - MENGEŠ Z 

OBVOZNICO MENGEŠ 

Vlada Republike Slovenije se je na 122. seji dne 2/9-1999 
seznanila z: 

- OBRAZLOŽITVIJO PROUČITVE VARIANT POTEKA 
GLAVNE CESTE ŽELODNIK - MENGEŠ • VODICE NA 
ODSEKU ŽELODNIK - MENGEŠ Z OBVOZNICO MENGEŠ, 

ki jo pošilja v predhodno obravnavo na podlagi četrte alinee 
drugega odstavka 45.a člena v zvezi s 45.j členom zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, 
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,18/93,47/ 
93, 71/93 in 44/97). 

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogom najustreznejše 
variante: 

- južna varianta glavne ceste Želodnik - Mengeš - Vodice na 
odseku Želodnik - Mengeš in 
Varianta B vzhodne obvoznice Mengeš. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor, 
-Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za 

prostorsko planiranje. 

16. september 1999 153 poročevalec, št. 66 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

■V* 

Številka: 350-07-06/98 
Datum: 23.07.1999 

OBRAZLOŽITEV 

PROUČITVE VARIANT POTEKA GLAVNE CESTE • 
ŽELODNIK - MENGEŠ - VODICE NA ODSEKU ŽELODNIK - MENGEŠ Z 

OBVOZNICO MENGEŠ 

I. faza priprave lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik - Mengeš - Vodice na 
odseku Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš 

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS. št. 18/84, 37/85 in 
29/86 ter Uradni list RS. št. 26/90. 18/93. 47/93. 71/93 in 44/97) v prvem odstavku 45.a člena 
in v zvezi s 45.j členom določa, da se priprava lokacijskega načrta začne na podlagi 
utemeljenega in dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno področje spada 

infrastrukturni objekt, v drugem odstavku 45.a člena pa določa, da na podlagi predloga iz 
prvega odstavka minister pristojen za prostor določi program priprave lokacijskega načrta, v 
katerem v skladu s četno alineo drugega odstavka 45.a člena določi, da mora izdelovalec 
lokacijskega načrta izdelati in proučiti variante infrastrukturnega objekta. Vlada RS pa jih 
predloži Državnemu zboru RS v predhodno obravnavo. 

Minister za promet in zveze je dne 09.09.1998 podal utemeljen in dokumentiran predlog za 

pripravo lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik - Mengeš - Vodice. Na podlagi 
predloga ministra za promet in zveze je minister za okolje in prostor dne 11.01.1999 določil 
program priprave lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik - Mengeš - Vodice na odseku 
Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš. 

Glavna cesta Želodnik - Mengeš - Vodice predstavlja direktno povezavo Gorenjske regije s 
Štajersko kot del notranjega krožnega tangencionalnega povezovanja regij mimo državnega 
središča Ljubljane. Na drugi strani pa predstavlja prestrezanje prometa iz kamniškega 
območja severno od te ceste in usmerjanje proti jugu (Domžale in Ljubljana) po variantnih 
smereh, s tem pa razbremenjevanje obstoječih cest skozi gosto naseljena območja Mengša in 
Domžal. 
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POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA 

2.1. Opredelitev variant 

V predlogu ministra za promet in zveze je bil podan predlog za izdelavo lokacijskega načrta 

za glavno cesto Želodnik - Mengeš - Vodice. Predlog je bil dokumentiran s študijo "Variantne 
cestne povezave Želodnik - Vodice in Želodnik - Kranj (vzhod)", (PNZ d.o.o., št. proj. 12- 
577, april 1996) in študijo "Obvoznica Mengeš", (PNZ d.o.o. št. proj. 12-635. oktober 1997). 

. -J 
Na podlagi obeh predhodno izdelanih študij in sprejetih odločitev je bilo deločeno, da se v 
primerjalno študijo variant v sklopu priprave lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik - 
Mengeš - Vodice na odseku Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš vključijo variante glavne 
ceste in sicer: severna varianta, srednja varianta in južna varianta ter variante obvoznice: 
varianta A vzhodne obvoznice, varianta B vzhodne obvoznice, varianta C vzhodne obvoznice 

- in varianta A' vzhodne obvoznice in varianta zahodne obvoznice. 

Navedene variante so podrobneje opisane in predstavljene v priloženem gradiv.:. 

2.2. Investicijske vrednosti variant 

Na podlagi podatkov DARS d.d. so investicijske vrednosti, ki so opredeljene v Rebalansu 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA-A) naslednje 

- obvoznica Mengeš 0.5C4 mrd SIT 
- odsek glavne ceste Želodnik - Mengeš 0.7-2 mrd SIT2' 
- skupaj odsek glavne ceste Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš 1.2-6 mrd SIT 

1 > V NPIA-A niso predvideni celotni stroški (predvidena je izdelava projektne dokumentacije, 
odkupov zemljišč in delno gradnja); 

-) V tej vrednosti iz NPIA-A sta všteta odseka: 
- obvoznica Mengeš - Preserje (0.655 mrd SIT) in 

del odseka "Želodnik - Vodice (brez obvoznice Mengeš - Preserje/', k: odpade na 
odsek Želodnik - Mengeš (3 km). 

V Primerjalni študiji variant so pri oceni investicijskih stroškov upoštevani stroški gradbenih 

del. odkupov objektov ter zemljišč, prispevek za spremembo namembnosti zemljišč v 100% 
vrednosti in sorazmerno ocenjen del stroškov za preureditev in prestavitev komunalnih vodov. 

obvoznica Mengeš investicijski stroški 

varianta A vzhodne obvoznice l .029 mrd SIT 

varianta A" vzhodne obvoznice 1.060 mrd SIT 

varianta B vzhodne obvoznice (predlog) 0,987 mrd SIT 

varianta C vzhodne obvoznice 1.000 mrd SIT 

varianta zahodne obvoznice 2.207 mrd SIT 
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odsek glavne ccstc Želodnik -. Mengeš z 
vzhodno obvoznico Mengeš 

investicijski stroški 

severna varianta 2.799 mrd SIT 

srednja varianta 2,557 mrd SIT 
južna varianta (predlog) 2,284 mrd SIT 

Ministrstvo za promet in zveze ocenjuje, da je možno zgraditi odsek Želodnik - Mengeš z 
obvoznico Mengeš s predvideno etapno gradnjo, ki bo omogočala izgradnjo odseka s trenutno 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi. ' 

2.3. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov 

Proučevane variante so skladne z državnimi prostorskimi planskimi akti, ki so bili sprejeti z 
Odlokom o spremembah in deponitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 72/95 in 11/99). 

Za območje lokacijskega načru je veljavna naslednja občinska planska dokumentacija, ki bo v 
postopku priprave lokacijskega načna preverjena in po potrebi spremenjena in dopolnjena: 

- prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000, za 
območje Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Domžale št. 9/86, 2/90 in Uradni 

vestnik Občine Lukovica št. 5/97); 
- prostorske sestavine družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje 

Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Domžale št. 10/86 in Uradni vestnik Občine 
Lukovica št. 5/97); 

- prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000. za 
območje Občine Domžale .Uradni vestnik Občine Domžale št. 9/86. 2/90, 12/95. 3/97. 
10/97 in Ur.L RS št. 62,94): 

- prostorske sestavine družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje 

Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 10/86. 12/95, 3/97. 10/97 in Ur.l. RS 
št. 62/94); 

- prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000. za 
območje Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Domžale št. 9/86, 2/90 in 12/95); 

- prostorske sestavine družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje 
Občine Mengeš (Uradni vesmik Občine Domžale št. 10/86 in 12/95). 

2.4. Izdelava Primerjave \ariant glavne ceste in obvoznice 

Po naročilu investitorja posega v prostor oziroma naročnika lokacijskega načrta to je DAKS 

d.d. je bil izbran izdelovalec prostorske dokumentacije podjetje LUZ d.d. Ljubljana. Variante 
glavne ceste in obvoznice so bile na podlagi izdelanih idejnih rešitev v merilu 1:5000 

proučene in ovrednotene v eiaroraru z naslovom "Študija variant glavne ceste Želodnik - 
Vodice na odseku Želodnik Mengeš in obvoznico Mengeš". Študija je bila izdelana v marcu 
1999, številka naloge 4985. 

Variante glavne ceste in obvozr.ice so bile proučene na način, ki smiselno upošteva 17. in 31. 
člen Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih vsebin 
planskih aktov občin. Grafični prikazi, ki so sestavni del Primerjave variant pa so izdelani v 
merilu 1:25000 in 1:5000. 
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Primerjava variant glavne ceste in obvoznice je izdelana v naslednji vsebini: 
- tekstualni del z grafičnimi prikazi v merilu l;25000 in 1:5000; 

- splošni del: 
- uvod; 
- primerjava variant obvoznice Mengeš po posameznih skupinah kriterijev; 
- primerjava variant glavne ceste Želodnik - Vodice na odseku Želodnik - Mengeš po 

posameznih skupinah kriterijev; 
- sklep, 

- skladnost variant s prostorskimi sestavinami planskih aktov občin, po katerih prostoru 
potekajo. 

Variante so med seboj primerjane po naslednjih vsebinskih sklopih: regionalni in urbani 
razvoj, vplivi na okolje, gradbeno tehnični kriteriji, ekonomski kriteriji in družbena 
sprejemljivost. 

V fazi analiz in vrednotenja so bile s strani resornih ministrstev in ministrstev za zavarovana 

pbmočja pridobljene usmeritve za proučitev variant, prav tako pa so bile z obravnavanimi 
variantami seznanjene tudi vse občine in krajevne skupnosti, pridobljena so bila njihova 
stališča, mnenja in interesi. 

Na osnovi primerjave variant poteka odseka glavne ceste Želodnik - Mengeš z obvoznico 
Mengeš je bila opredeljena kot najbolj sprejemljiva južna varianta odseka glavne ceste 
Želodnik - Mengeš in varianta B vzhodne obvoznice Mengša. 

Južna varianta odseka glavne ceste Želodnik - Mengeš je primernejša zaradi ustreznejšega 
poteka v prostoru, boljše povezanosti naselij, delnega sovpadanja z obstoječo prometnico, 
enakomerne prometne obremenjenosti na celotni trasi in širše družbene sprejemljivosti saj je 
opredeljena v prostorskih planskih aktih občine Domžale. 

Varianta B vzhodne obvoznice Mengša je primernejša, ker predstavlja prostorski kompromis 
med oddaljenostjo od strnjenega naselja Mengša in z njo povezanih vplivov na zrak in emisije 
ter med posegom v kmetijska zemljišča. Poleg tega je prometno učinkovita saj predstavlja 
razbremenitev notranjih mestnih cest ter pospešuje možnosti gospodarskega razvoja. 

Med obravnavanimi variantami sta južna varianta in varianta B vzhodne obvoznice tudi 
ekonomsko bolj primerni. Obe varianti se ustrezno dopolnjujeta v sistemu prometnih povezav 
v regiji. 

' 2.5. Postopek strokovnega usklajevanja glede predloga najustreznejše trase glavne 
ceste in obvoznice 

Študija primerjave variant je bila posredovana: 

- recenzijski komisiji neodvisnih strokovnjakov s prostorskega in tehničnega področja ter 
področja varstva okolja, ki jo je imenovalo Ministrstvo za okolje in prostor - Urad RS za 

prostorsko planiranje (Katja Repič Vogelnik dipl.inž.arh., mag. Jelka Hudoklin 
dipl.inž.kraj.arh.. Judita Strmčnik dipl.oec. in Janez Podobnik dipl.ing.grad.): 

- Ministrstvu za promet in zveze: 
- Ministrstvu za promet in zveze. Direkciji RS za ceste: 
- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
- Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za varstvo narave: 
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- Ministrstvu za kulturo, Upravi RS za kulturno dediščino; 
- občinam, po katerili prostoru potekajo proučevane variante (Lukovica. Domžale in 

Mengeš), 
z namenom, da vse navedene institucije, posamezni strokovnjaki in občine pripravijo 
strokovna mnenja glede najustreznejše trase odseka glavne ceste in obvoznice. 

Komisija za recenzijo primerjalne študije: 
Recenzijska komisija je ocenila primerjalno študijo variant kot ustrezno strokovno osnovo za 
izbor variante. Strinjajo se s predlogom izbora južne variante odseka glavne ceste in variante 
B vzhodne obvoznice. Namen izgradnje glavne ceste in obvoznice mora biti povezava zaledja 
med priključkoma Krtina in Vodice z AC sistemom, izboljšava medregionalnih povezav in 
razbremenitev sedanje prometne mreže v širšem območju Domžal in Mengša. 

Ministrstvo za promet in zveze: 
Ministrstvo za promet in zveze se strinja z izborom variante glavne ceste in obvoznice. 

Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste: 
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste se strinja z izborom variante glavne 
ceste in obvoznice. 

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave: 
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave se strinja z izborom variante 
glavne ceste in obvoznice. Z vodnogospodarskega stališča so vse tri variante glavne ceste 

približno enakovredne pri obvoznici pa je sprejemljivejša zahodna varianta. 

Ministrstvo za kulturo. Uprava RS za kulturno dediščino: 
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino se strinjajo z izborom variante glavne 
ceste in obvoznice. Južno varianto glavne ceste ocenjujejo primernejšo, ker v veliki meri 
poteka po že urbaniziranem prostoru. 

Občina Lukovica. Domžale in Mengeš: 

Občina Lukovica in Občina Domžale se zavzemata za južno varianto glavne ceste. 
Občina Mengeš se strinja s predlagano južno varianto glavne ceste in varianto B vzhodne 
obvoznice. 

3. PRIPRAVA GRADIVA ZA PREDHODNO OBRAVNAVO NA DRŽAVNEM 
ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za infrastrukturo in okolje 
Državnega zbora RS se proučevane variante na odseku glavne ceste Želodnik - Mengeš z 
obvoznico Mengeš uvrščajo v skupino: 

"b. poteki avtocest, ki ne pomenijo spremembe in dopolnitve državnih prostorskih planskih 
aktov, predstavljajo pa spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov." 

♦ 

Proučevane variante odseka glavne ceste Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš torej ne 

predstavljajo sprememb in dopolnitev prostorskih planskih aktov Republike Slovenije. 
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predstavlja pa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Lukovica, 
Občine Domžale in Občine Mengeš. 

Gradivo proučitve variant je za obravnavo na Odboru za infrastrukturo in okolje Državnega 

zbora RS pripravljeno ob-smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje 
tega odbora. 

Priloge k obrazložitvi: 
- Študija variant glavne ceste Želodnik - Mengeš - Vodice na odseku Želodnik - Mengeš in 

obvoznice Mengeš (LUZ d.d., št naloge 4985, marec 1999); 
- Povzetek: Študija variant glavne ceste Želodnik - Mengeš - Vodice na odseku Želodnik - 

Mengeš in obvoznice Mengeš (LUZ d.d., št naloge 4985, maj 1999); 
- Skladnost variant s prostorskimi sestavinami planskih aktov (LUZ d.d., št. naloge 4985. 

maj 1999); 
- Grafiče priloge v merilu 1:25 000. 
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1 NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   | 

i Naslov:  i 

■ Telefon: Poštna številka:  , 

' Podjetje:  ' 

I Davčna številka:  I 

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE j 

i Datum:   

I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece, 
i 1 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61- 
222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V 
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja 
davka na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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