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POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

- Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja 3 
Slovenske železnice, d.d., z dopolnjenim predlogom zakona (ZPPJPSZ) - nujni postopek - EPA 578 - III 

- Poročilo Odbora za obrambo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti 11 
z dopolnjenim predlogom zakona (ZVojD-B) - nujni postopek - EPA 581 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, 19 
družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varnost Helenske 
republike o sodelovanju na področju dela (BGRSPD) - EPA 597 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki 21 
varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPBV) - EPA 628 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 23 
Slovenije in Vlado Države Kuvajt o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb (BKVVSZN) - EPA 629 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 25 
Slovenije in Vlado Italijanske republike o prištetju obveznih rezerv surove nafte, polproizvodov in naftnih 
derivatov (BITORN) - EPA 630 - III 

NACIONALNI PROGRAM 

- Umik predloga sprememb in dopolnitev nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture 27 
- EPA 377 - II 
in 

- umik predloga nacionalnega kulturnega programa - EPA 1337 - II 27 

POROČILO 

- Poročilo o izdvajanju in namenski porabi sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem 29 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2001 - EPA 638 - III 



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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 

PREOBLIKOVANJU IN PRIVATIZACIJI 

JAVNEGA PODJETJA SLOVENSKE 

ŽELEZNICE, D.D., Z DOPOLNJENIM 

PREDLOGOM ZAKONA (ZPPJPSZ) 

- nujni postopek - EPA 578 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJE 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za infrastrukturo in okolje 
Številka: 300-01/02-34/1 
Ljubljana, 19.9.2002 

EPA 578-III 
za 18. sejo DZ RS 

k 16. točki 

Na podlagi 42. in 144. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za 
infrastrukturo in okolje kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu zakona o preoblikovanju in 

privatizaciji javnega podjetja Slovenske 
železnice, d.d. (ZPPJPSZ) 

- nujni postopek 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in 
okolje je na 31. seji dne 10. in 18.9.2002 obravnaval predlog 
zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja slovenske 
železnice, d.d., ki ga je Vlada Republike Slovenije poslala 
Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po hitrem oziroma 
nujnem postopku. 

Na seji odbora so poleg predstavnikov predlagatelja zakona 

sodelovali predstavniki Javnega podjetja Slovenske železnice, 
d.d., Sveta delavcev Slovenskih železnic, d.d. in nekaterih 
sindikatov Slovenskih železnic, d.d.. 

Odbor je poleg mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega 
zbora Republike Slovenije prejel tudi resolucijo, ki je bila sprejeta 
na shodu za obstoj Slovenskih železnic v Cankarjevem domu 
7.9.2002 ter stališče sindikata Železniškega prometa Slovenije, 
Sindikata delavcev železniške dejavnosti Slovenije, Sindikata 
vzdrževalcev lokomotiv Moste in Sindikata železniškega 
gradbenega podjetja Ljubljana do shoda v Cankarjevem domu. 

Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju opozarja, da bi 
bilo potrebno navedeni predlog zakona obravnavati istočasno z 
že predloženimi spremembami in dopolnitvami zakona o 
železniškem prometu, saj bo ob predstavitvi celotne problematike 
in ponudenih rešitev možno materijo šele vsebinsko ustrezno 
razmejiti. Ob tem poudarja, da direktive EU ne nalagajo 
organizacijskih oblik na področju izvajanja železniškega prometa, 
ampak to prepuščajo nacionalnim zakonodajam. Ob predlaganih 
rešitvah preoblikovanja in privatizacije Javnega podjetja 
Slovenske železnice, d.d. v poslovni sistem železniških družb, ki 
ga sestavljajo obvladujoča družba (holding) in odvisne družbe, 
se po mnenju službe odpira dvoje vprašanj. Ni jasno, na kakšen 
način bo država zagotavljala gospodarsko javno službo na 
področju prometnih storitev kot tudi storitev vzdrževanja in 
modernizacije javne infrastrukture, vključno z vprašanjem 
upravljanja le-te. Jasno tudi ni, kakšno vlogo bo imel holding zaradi 
zagotavljanja javnih dobrin v pogojih prostega trga v odnosu na 

23. september 2002 3 poročevalec, št. 92 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

odvisne družbe, saj njene naloge niso opredeljene, in kakšna bo 
vloga države. Postavlja pa se tudi vprašanje podelitve koncesije 
subjektu, ki je v 100 % lasti države in posluje po tržnih načelih. 

Po mnenju službe bi moral vprašanja, kaj sploh bo na področju 
izvajanja železniškega prometa še nadalje javna služba, reševati 
zakon o železniškem prometu, predlagani zakon pa čim bolj 
racionalno organizacijo izvajanja storitev, ki so na tem področju v 
javnem interesu, vključno z vsemi spremljajočimi dejavnostmi, ki 
zagotavljajo varen in kakovosten prevoz v tej vrsti prometa. 
Predlagane rešitve na to ne dajejo odgovora. Prav tako tudi ni 
podana ocena, kakšen model organiziranosti je bil za slovenski 
železniški sistem najustreznejši glede na predstavitev stanja v 
nekaj državah članicah EU. Ob tem služba posebej opozori, da 
bodo izhodišča za možno preoblikovanje šele pripravljena in zato 
ocenjuje, da je predlagani zakon preuranjen. Zakonodajno-pravna 
služba še opozarja, da se predlagatelj ob predlaganih rešitvah o 
možnih načinih privatizacije odvisnih družb ne opredeljuje do 
določb zakona o javnih financah, ki v 80.j členu določa pogoje 
privatizacije javnih podjetij. 

* * * 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in 
okolje je v skladu s 144. členom poslovnika Državnega zbora 
prešel na drugo obravnavo predloga zakona in opravil razpravo 
in glasovanje o posameznih členih predloga zakona in vloženih 
amandmajih. 

Amandmaje so vložili: 
poslanca Janez Podobnik in Jurij Malovrh k 6. in 13. členu dne 
10.9.2002, ki sta bila na seji odbora dne 18.9.2002 umaknjena, 
poslanec Branko Kelemina k vsem členom zakona na seji 
odbora dne 10.9.2002, 
poslanske skupine LDS, ZLSD, SLS in DeSUS k 1., 2., 3., 5., 
6., 11., 12., 13. in 18. členu dne 18.9.2002. 

V razpravi o 1. členu predloga zakona je bilo izraženo mnenje, 
da je predlagani zakon preuranjen, saj predlagatelj, kljub 
predstavitvi stanja v državah članicah EU glede vsklajevanja z 
direktivami EU, ne poda ocene, kakšen model organiziranosti bi 
bil za Slovenske železnice, d.d. najustreznejši in ne predstavi 
razlogov, zakaj predlaga prav ponujeno rešitev v predloženem 
zakonu. K pripravi zakona bi morali pristopiti bolj sistemsko, v 
skladu z vsemi dosedanjimi sklepi Odbora za infrastrukturo in 
okolje, sprejetimi usmeritvami, predlogi vlade, predvsem pa bi 
moral zakon izhajati iz prometne politike Slovenije, ki pa do danes 
še ni sprejeta. Opozorjeno je bilo, da sta v strategiji gospodarskega 
razvoja Slovenije predvidena le dva sektorja, to je opravljanje 
vzdrževanja in modernizacije železniške infrastrukture ter 
opravljanje prevoznih storitev. Dana je bila še pripomba, da besedilo 
zakona ni v skladu z obrazložitvijo finančnih posledic o učinkih 
privatizacije. 

Predstavniki Sveta delavcev Slovenskih železnic, d.d., so menili, 
da predlog zakona bistveno posega v dosedanji status javnega 
podjetja Slovenske železnice, d.d., s tem tudi v socialno- 

ekonomski položaj zaposlenih. S predlagano privatizacijo bo 
ogrožen javni interes, ki ga mora zagotavljati na tem področju 
država. Zagotoviti bi bilo potrebno enovitost upravljanja in vodenja 
sistema železnic ter varnost železniškega prometa, kot to določa 
23. člen zakona o železniškem prometu, ne pa da se enotne 
Slovenske železnice, d.d., razbija na več samostojnih družb, 
tako v okviru potniškega kot tovornega prometa. Pri tem se 
omogoča privatizacijo predvsem tistih delov transporta, ki danes 
ustvarjajo dobiček. Po njihovem mnenju so po organizacijski strani 
s pravnim redom EU Slovenske železnice v celoti harmonizirane. 
Vzpostaviti pa bi bilo potrebno zdravo finančno strukturo, ki je 
temeljni pogoj za uspešno poslovale in enakopraven položaj 
Slovenskih železnic z drugimi transportnimi prevozniki. Pripraviti 
bi bilo potrebno temeljito analizo stanja v javnem podjetju 
Slovenske železnice, d.d., v povezavi z analizo organiziranosti 
železnic v EU, predvsem glede statusnih sprememb. 

V okviru razprave o 1. členu predloga zakona je bil odboru na 
podlagi drugega odstavka 128. člena poslovnika Državnega zbora 
dan v razpravo predlog sklepa: 
"Predlog zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja 
Slovenske železnice d.d. ni primeren za nadaljnjo obravnavo". 
Predlagani sklep ni bil sprejet. 

Zato je odbor nadaljeval z razpravo o posameznih členih zakona 
in vloženih amandmajih. 
Odbor je na nadaljevanju seje dne 18.9.2002: 

sprejel amandmaje poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in 
DeSUS in 
ni sprejel amandmajev poslanca Branka Kelemine. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in 
okolje je sprejel tudi naslednje svoje 

amandmaje 

k 6. členu: 

1. 
AMANDMA ODBORA NA AMANDMA POSLANSKIH SKUPIN 
LDS, ZLSD, SLS IN DeSUS 

V predlaganem novem četrtem (4) odstavku se črta drugi stavek. 

Obrazložitev: 
Določilo, da mora Holding SŽ pri privatizaciji družb iz druge in 
tretje alinee prvega odstavka 6. člena še posebej zagotoviti 
uresničevanje ciljev za zagotavljanje javnih dobrin, ki jih mora 
zagotavljati država na področju železniškega prometa, sodi v 10. 
člen predloga zakona, ki se nanaša na pogoje oziroma omejitve 
glede dopustne privatizacije družb v lasti Holdinga SŽ. 

2. 
V drugem (2) odstavku se beseda "obvezno" nadomesti z besedo 
"lahko". 

poročevalec, št. 92 4 23. september2002 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Obrazložitev: 
Vlada Republike Slovenije je po 13. členu predloga zakona pred 
izvedbo dokončnega preoblikovanja JPSŽ v poslovni sistem 
slovenskih železniških družb dolžna pripraviti strokovna izhodišča 
za poslovno sanacijo in izhodišča za oblikovanje koncernskega 
sistema slovenskih železniških družb. Na podlagi tega bo šele 
možna ocena potrebnega števila ustanavljanja gospodarskih družb 
za opravljanje storitev, navedenih v prvem odstavku tega člena. 

K 10. členu: 

Doda se nov četrti (4) odstavek, ki se glasi: 

"Pri privatizaciji gospodarskih družb iz prejšnjega odstavka mora 
Holding SŽ še posebej zagotoviti uresničevanje ciljev iz petega 
odstavka 2. člena tega zakona." 

Obrazložitev: 
Dodano besedilo poudarja, da mora Holding SŽ pri privatizaciji 
družb za opravjanje prevoza potnikov in prevoza blaga v 
notranjem in mednarodnem železniškem prometu posebej 
zagotoviti racionalno in družbenim potrebam prilagojeno možnost 
zagotavljanja javnih dobrin, ki jih mora skladno z zakonom na 
področju železniškega prometa zagotavljati država. 

K 13. členu: 

Obrazložitev: 
Zaradi pomembnosti poslovnega sistema slovenskih železniških 
družb in s tem povezanih izhodišč za pripravo poslovne sanacije 
ter izhodišč za oblikovanje koncernskega sistema železniških 
družb je potrebno, da se zakonodajalec z njimi seznani ter da se 
ob tem seznani tudi z ukrepi, ki jih bo sprejela vlada za realizacijo 
poslovne sanacije JPSŽ. Še posebej pa bo potrebna predstavitev 
teh izhodišč pred obravnavo predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o železniškem prometu, ki bo določil tiste 
storitve, ki se bodo tudi v bodoče opravljale kot javna služba, 
izvajalec teh storitev in način upravljanja železniške infrastrukture. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in 
okolje je po končani razpravi o členih zakona ter razpravi in 
glasovanju o vloženih amandmajih in amandmajih odbora sprejel 
še vse člene predloga zakona. 

Glede na sprejete amandmaje je odbor pripravil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni vsi sprejeti 
amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. 

* * * 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora 
Branko Jane. 

Doda se nov drugi (2) odstavek, ki se glasi: Slavica Andoljšek, l.r. Branko Jane, l.r. 
. - Podsekretarka DZ predsednik Pred pricetkom preoblikovanja JPSZ mora vlada strokovna 

izhodišča iz prejšnjega odstavka predložiti državnemu zboru." 
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REPUBLIKA SLOVENIJE 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za infrastrukturo in okolje 

DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O PREOBLIKOVANJU IN PRIVATIZACIJI JAVNEGA PODJETJA 

SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d. (ZPPJPSZ) - nujni postopek 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(namen zakona) 

Ta zakon določa preoblikovanje javnega podjetja Slovenske 
železnice, d. d., (v nadaljnjem besedilu: JPSŽ) in drugih 
pravnih oseb v njegovi večinski lasti v poslovni sistem 
slovenskih železniških družb, ki ga sestavljajo obvladujoča 
družba in od nje odvisne družbe in druge pravne osebe, ter 
pogoje privatizacije odvisnih družb. 

II. PREOBLIKOVANJE JAVNEGA PODJETJA 
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d. 

2. člen 
(cilji preoblikovanja JPSŽ) 

(1) JPSŽ in druge pravne osebe v njegovi večinski lasti 
oziroma v katerih izvaja ustanoviteljske pravice, se organizira 
v poslovni sistem slovenskih železniških družb. 

(2) Poslovni sistem slovenskih železniških družb zagotavlja 
izvajanje storitev vzdrževanja in modernizacije železniške 
Infrastrukture, storitev vodenja železniškega prometa, 
storitev prevoza potnikov in blaga po javni železniški 
infrastrukturi (v nadaljnjem besedilu: temeljne dejavnosti), 
storitev logističnih centrov ter druge storitve in dejavnosti, 
potrebne za nemoteno In/ali kakovostno opravljanje 
temeljnih dejavnosti. 

(3) Poslovni sistem slovenskih železniških družb sestavljajo 
obvladujoča družba in odvisne družbe ter druge pravne 
osebe, ki jih obvladujoča družba ustanovi, katerih večinski 
lastnik je, ali v katerih izvaja ustanoviteljske pravice. 

(4) Organizacija in upravljanje poslovnega sistema 
slovenskih železniških družb In drugih pravnih oseb mora 
zagotavljati varno odvijanje železniškega prometa In v ta 
namen zagotavljati zlasti tehnično enotnost objektov javne 
železniške infrastrukture, postrojev, naprav in mobilnih 
sredstev železniškega prometnega sistema in tehnološko 
enotnost odvijanja železniškega prometa. 

(5) Organizacija in upravljanje poslovnega sistema 
slovenskih železniških družb mora zagotavljati tudi 
racionalno in družbenim potrebam prilagojeno možnost 
zagotavljanja javnih dobrin, ki jih mora skladno z zakonom 
na področju železniškega prometa zagotavljati država v 
pogojih trga prevoznih storitev. 

3. člen 
(Holding Slovenske železnice) 

(1) JPSŽ se preoblikuje v gospodarsko družbo z omejeno 
odgovornostjo - Holding Slovenske železnice (v nadaljnjem 
besedilu: Holding SŽ), ki je obvladujoča družba v poslovnem 
sistemu slovenskih železniških družb, ki posluje po pravilih 
dejanskega koncema. 

(2) Holding SŽ pri upravljanju odvisnih družb skrbi tudi za 
uresničevanje javnega interesa na področju železniškega 
prometa. 

(3) Holding SŽ je univerzalni pravni naslednik JPSŽ. 

4. člen 
(ustanovitelj) 

(1) Edini ustanovitelj in družbenik pravne osebe iz prejšnjega 
člena je Republika Slovenija. 

(2) Poslovni delež se ne more deliti in ne prenesti na drugo osebo. 

5. člen 
(ustanovitveni akt) 

(1) Holding SŽ ustanovi v imenu Republike Slovenije vlada 
z odlokom. 

(2) Odlok iz prvega odstavka se šteje za ustanovitveni akt iz 
457. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99, 54/99, 36/00 in 45/01) in 
sklep o preoblikovanju d. d. v d. o. o. iz 542. člena istega 
zakona. 
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6. člen 
(odvisne družbe) 

(1) Holding SŽ kot obvladujoča družba ustanovi naslednje 
odvisne družbe: 

za opravljanje vzdrževanja In modernizacije železniške 
infrastrukture in vodenje železniškega prometa; 
za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in 
mednarodnem železniškem prometu; 
za prevoz blaga v notranjem in mednarodnem 
železniškem prometu. 

(2) Holding SŽ lahko ustanovi po eno gospodarsko družbo 
Iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka. 

(3) Holding SŽ lahko s soglasjem ustanovitelja ustanovi 
tudi druge gospodarske družbe ali preoblikuje tiste, katerih 
lastnik ali solastnik je in katerih dejavnost je potrebna za 
nemoteno In kakovostno opravljanje dejavnosti 
gospodarskih družb iz prejšnjega odstavka. 

(4) Pri ustanavljanju novih družb ali drugih pravnih oseb 
oziroma pri preoblikovanju obstoječih mora Holding SŽ 
zasledovati cilje, ki jih določa 2. člen tega zakona. 

(5) Odvisne družbe iz prvega drugega in tretjega odstavka 
se ustanovijo po postopku delitve z ustanovitvijo novih 
družb, kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
razen če je s tem zakonom določeno drugače. 

(6) Na posamezne odvisne družbe iz prvega drugega 
odstavka in tretjega se prenesejo premoženje, pravice in 
obveznosti Holdinga SŽ, kot bodo določeni v delitvenem 
načrtu, ki ga sprejme vlada. V delitvenem načrtu se mora 
dosledno upoštevati vsebinska povezanost prenesenega 
premoženja z dejavnostjo, ki jo bo opravljala posamezna 
odvisna družba, prenesene pravice in obveznosti pa morajo 
biti vsebinsko povezane s prenesenim premoženjem in 
zaposlenimi, ki jih bodo prevzele posamezne odvisne 
družbe. 

(7) Premoženje, pravice In obveznosti se na posamezne 
odvisne družbe iz prvega drugega in tretjega odstavka 
prenesejo po njihovi neodpisani knjigovodski vrednosti. 
Vrednost osnovnega kapitala posamezne odvisne družbe, 
ki se vpiše v sodni register, je enaka razliki med knjigovodsko 
vrednostjo prenesenega premoženja in obveznostmi, 
zmanjšani najmanj za vrednost rezerv, ki jih družba mora 
oblikovati v skladu s predpisi. 

(8) Za obveznosti Holdinga SŽ iz posojil z državnimi 
poroštvi, ki bodo ob ustanovitvi, ali kasneje, prenesene na 
nove odvisne družbe, je kot solidarni dolžnik poleg družbe, 
ki ji je bila v delitvenem načrtu dodeljena obveznost, 
odgovoren Holding SŽ, druge odvisne družbe pa ne. 

(9) K ustanovitvenemu aktu pravnih oseb, ki jih ustanovi 
Holding SŽ, mora dati predhodno soglasje ustanovitelj. 
Soglasje ustanovitelja ni potrebno, če se spreminja 
ustanovitveni akt, ki se nanaša na spremembo dejavnosti, 
če ta ne posega v spremembo temeljne dejavnosti, zaradi 
katere je družba ustanovljena, ali če gre za spremembo 
sedeža družbe. 

7. člen 
(državna poroštva za posojila) 

(1) Državna poroštva za posojila, ki so bila na podlagi posebnih 
zakonov podeljena JPSŽ, se prenesejo skupaj s posojili na 
odvisne družbe, ki jih bo na podlagi tega zakona in skladno z 
delitvenim načrtom ustanovil Holding SŽ. 

(2) Če se upniki iz posojil s poroštvi države ne strinjajo s 
prenosom teh posojil na odvisne družbe, posojila s poroštvi države 
ostanejo v premoženjski bilanci Holdinga SŽ ne glede na določilo 
petega odstavka 6. člena. 

(3) Odvisna družba, na katero bi morala biti obveznost z državnim 
poroštvom prenesena ob upoštevanju petega odstavka 6. člena, 
v primeru iz prejšnjega odstavka s Holdingom SŽ sklene pogodbo 
o solidarni odgovornosti za dolg, ki določi njeno obveznost 
tekočega zagotavljanja finančnih sredstev za odplačevanje teh 
obveznosti in način odplačevanja zadevnega dolga. 

8. člen 
(posebnosti glede finančnega poslovanja 

Holdinga SŽ) 

Holding SŽ ne more v stečaj. Določbe Zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št 67/93, 39/97, 52/99 in 42/ 
02) se v delu, ki ureja stečaj, ne uporabljajo za Holding SŽ. 

9. člen 
(sredstva za opravljanje gospodarskih javnih služb) 

(1) Sredstva za opravljanje gospodarskih javnih služb iz 6. in 11. 
člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. Uradni 
list RS, št. 92/99, 11/01 in 33/01) in mednarodnega železniškega 
potniškega prometa so objekti, naprave ter mobilna sredstva. 

(2) Sredstva iz prvega odstavka ne morejo biti predmet zastave 
in so ob stečaju oziroma likvidaciji izvzeta iz stečajne oziroma 
likvidacijske mase dolžnika. Lahko so predmet prodaje, če s 
prodajo soglaša ustanovitelj Holdinga SŽ. 

(3) Mobilna sredstva iz prvega odstavka se izjemoma lahko 
zastavijo, če je z zastavno pravico na mobilnih sredstvih 
zavarovan posojilodajalec, ki je financiral njihovo nabavo. 

(4) Sredstva iz prvega odstavka podrobneje določi s svojim aktom 
minister, pristojen za promet. 
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III. PRIVATIZACIJA DRUŽB V LASTI HOLDINGA SŽ 

10. člen 
(privatizacija družb v lasti Holdinga SŽ) 

(1) Gospodarske družbe v Izključni, večinski ali delni lasti 
Holdinga SŽ se s soglasjem ustanovitelja lahko privatizlrajo 
na način In pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo 
odprodajo državnega finančnega premoženja. 

(2) Edini ustanovitelj in družbenik pravne osebe Iz prve 
alinee prvega odstavka 6. člena je Holding SŽ, ki poslovnega 
deleža ne more deliti In ne prenesti na drugo osebo. 

(3) V gospodarskih družbah Iz druge in tretje alinee prvega 
odstavka 6. člena je po opravljenem programu poslovne 
sanacije mogoča privatizacija do 49 %. Po opravljeni 
privatizaciji mora Holding SŽ ostati večinski lastnik. 

(4) Pri privatizaciji gospodarskih družb iz prejšnjega 
odstavka mora Holding SŽ še posebej zagotoviti 
uresničevanje ciljev Iz petega odstavka 2. člena tega zakona. 

(5) O uporabi kupnine odloča Holding SŽ s soglasjem 
ustanovitelja. 

11. člen 
(smiselna uporaba določb tega zakona v postopku 

dokapitalizacije) 

V postopku dokapitalizacije se smiselno uporabljajo določbe 
prejšnjega člena. Dokapltalizacija se lahko opravi tudi v 
postopku poslovne sanacije. 

IV. POSLOVNA SANACIJA 

12. člen 
(dokapitalizacija) 

(1) Vlada spremeni dolgove JPSŽ, ki jih Ima ta na podlagi 
Zakona o poravnavanju davkov In prispevkov javnega 
podjetja Slovenske železnice Ljubljana (ZPDPJPS - Uradni 
list RS, št. 12/93, 32/95 In 10/98) do proračuna Republike 
Slovenije, v kapitalski delež. 

(2) Vlada spremeni dolgove JPSŽ, ki jih Ima ta na podlagi 
prihodkov Iz upravljanja z javno železniško Infrastrukturo v 
letu 2001 in 2002 do proračuna Republike Slovenlj, v kapitalski 
delež. 

13. člen 
(poslovna sanacija Holdinga SŽ) 

(1) Vlada pred Izvedbo preoblikovanja JPSŽ v poslovni 
sistem slovenskih železniških družb pripravi strokovna 
izhodišča za poslovno in s tem povezano kadrovsko 
sanacijo JPSŽ in Izhodišča za oblikovanje koncernskega 
sistema slovenskih železniških družb. Na podlagi sprejetih 
Izhodišč in določb direktive 91/440/EGS vlada v okviru svojih 
pristojnosti sprejme ustrezne ukrepe. 

(2) Pred pričetkom preoblikovanja JPSŽ mora vlada 
strokovna Izhodišča Iz prejšnjega odstavka predložiti 
državnemu zboru. 

V. PREHODNE DOLOČBE 

14. člen 
(rok za preoblikovanje SŽ) 

Odvisne družbe iz prvega odstavka 6. člena morajo začeti delovati 
najkasneje 1. januarja 2003. 

15. člen 
(predpis vlade) 

Vlada sprejme odlok iz 5. člena v roku, ki bo omogočal začetek 
delovanja Holdinga SŽ in odvisnih družb v roku iz prejšnjega 
člena. 

16. člen 
(predpis ministra) 

Minister izda akt iz četrtega odstavka 9. člena do 31. decembra 
2002. 

17. člen 
(prvo poslovodstvo Holdinga SŽ) 

(1) Uprava JPSŽ opravlja funkcijo prvega poslovodstva Holdinga 
SŽ do poteka mandata, za katerega je imenovana. 

18. člen 
(prevzem delavcev JPSŽ) 

Delavci, zaposleni v JPSŽ, preidejo ob preoblikovanju tega 
podjetja, Izvedenem na podlagi 3. člena, na delo v Holding 
SŽ. 
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19. člen 
(ekonomsko socialni svet) 

Javno podjetje Slovenske železnice, d. d. in reprezentativni sindikati 
zaposlenih v njem najkasneje do 31.9.2002 ustanovijo 
posvetovalno telo, ki bo sestavljeno iz enakega števila 
predstavnikov delojemalcev in delodajalcev s področja 
železniškega prometa s ciljem dogovarjanja o socialni problematiki 
zaposlenih v obdobju do izvedbe preoblikovanja. 

VI. KONČNA DOLOČBA 

20. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

23. september2002 9 poročevalec, št. 92 



BELEŽKE 

; , < -v . 

'i ■' '■■ 

. 

. 
■ 

, 

'4 - . ,, ; 

■ 

. 

■ 

v 

.... it-,.', .*> 

\ : 

10 23. september2002 



Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 VOJAŠKI 

DOLŽNOSTI Z DOPOLNJENIM 

PREDLOGOM ZAKONA (ZVojD-D) 

- nujni postopek - EPA 581 - III 

DELOVNA TELES/ i 

ODBOR ZA OBRAMBO 

REPUBLIKA SLOVENIJE 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za obrambo 
EPA 581-111 

Za 18. sejo Državnega zbora 
17. točka 

Številka: 200-11/90-3/35 
Datum: 19. 9.2002 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije, daje Odbor Državnega zbora 
Republike Slovenije za obrambo kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti 

(ZVojD-B), EPA 581-111 
(nujni postopek) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo je na 4. 
nujni seji, dne 18. 9. 2002 obravnaval Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije, na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, po hitrem 
postopku, v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije, dne 
28.6. 2002. 

Glede na določbe novega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije, ki je pričel veljati 15. julija 2002, je Kolegij predsednika 
državnega zbora, dne 16.7. 2002 sprejel odločitev, da se predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti 
obravnava po nujnem postopku. 

Predsednik Državega zbora Republike Slovenije je, dne 23. 7. 
2002, na podlagi drugega odstavka 41. člena in skladno s tretjim 
odstavkom 143. poslovnika Državnega zbora, predlog zakona 
dodelil v obravnavo Odboru Državnega zbora Republike Slovenije 
za obrambo. 

Odbor je bil seznanjbn: 

- s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vojaški dolžnosti, ki je bil objavljen v Poročevalcu št. 70 z dne 
10. julija 2002; 

- s pisnim mnenjem Zakonodajno-pravne službe Državnega 
zbora k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaški dolžnosti (št. 200-11/90-3/35 z dne 4. 9. 
2002. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki Vlade Republike Slovenije, 
Ministrstva za obrambo, Združenja slovenskih častnikov in 
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. 

Dopolnilno obrazložitev k členom predloženega predloga zakona 
je, uvodoma v imenu predlagatelja, podal dr. Tomaž Čas, državni 
sekretar na Ministrstvu za obrambo. Podrobnejše rešitve v 
posameznih določbah predloga zakona je v razpravi o členih, 
podrobneje predstavil gospod Miran Bogataj, državni podsekretar 
na Ministrstvu za obrambo, ki se je ob tem opredelil tudi do mnenja 
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora v zvezi s 6., 7., 
14., 18., 22., 27. in 28. členom predloga zakona. 
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Predstavnica Zakonodajno-pravne službe glede na podano 
dodatno obrazložitev k posameznim členom predloga zakona s 
strani predlagatelja, ni imela pripomb. 

; -Ji ■■■! ! I"' 

Glede na mnenje Zakonodajno-pravne službe k predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti in glede 
na dodatno obrazložitev predlagatelja k posameznim členom, je 
Odbor za obrambo skladno s 129. in na podlagi osmega odstavka 
131. člena poslovnika, sprejel svoje amandmaje k 6., 22., 23., 27. 
in 28. členu: 

K 6. členu: 

V 6. členu se spremeni besedilo prvega odstavka tako, da se 
glasi: 

V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Zdravniške in druge preglede ter psihološke preiskave za oceno 
zdravstvene sposobnosti nabornikov za vojaško službo praviloma 
opravljajo zdravstvene organizacije in druge ustanove, s katerimi 
ministrstvo, pristojno za obrambo, sklene pogodbo za izvajanje 
zdravniških pregledov oziroma vojaška zdravstvena služba." 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se besedilo prvega odstavka 13. člena usklajuje 
s terminologijo uporabljeno v drugih delih zakona. 

K 22. členu: 

V 22. členu se spremeni napovedni stavek tako, da se glasi: 

"Za 62. členom se vstavi novo VII.a poglavje "Opustitev izvajanja 
določenih sestavin vojaške dolžnosti v miru ter njihova ponovna 
uvedba" in 62.a, 62.b, 62.c, 62.č, 62.d in 62.e člen, ki se glasijo: 

VII.a OPUSTITEV IZVAJANJA DOLOČENIH SESTAVIN 
VOJAŠKE DOLŽNOSTI V MIRU TER NJIHOVA PONOVNA 
UVEDBA 

Obrazložitev: 
S predlaganim preštevilčenjem novega poglavja se pravno 
tehnično ustrezneje vključuje novo poglavje v celotno vsebino 
zakona. 

K 27. členu: 

V 27. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi: 

V1. točki se za besedo "podatkov" doda besedilo "o kraju stalnega 
in začasnega prebivališča, o šolski izobrazbi, o sklenitvi in 
prenehanju zaposlitve, o pridobitvi strokovnih kvalifikacij," 

Obrazložitev: 
Glede na spremembo pojmov v 1. členu zakona je treba z njimi 
uskladiti tudi kazenske določbe. 

K 29. plenu: 

V 28. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi: 

V1. točki se za besedo "podatkov" doda besedilo "o kraju stalnega 
in začasnega prebivališča, o šolski izobrazbi, o sklenitvi in 
prenehanju zaposlitve, o pridobitvi strokovnih kvalifikacij,". 

Obrazložitev: 
Glede na spremembo pojmov v 1. členu zakona je treba z njimi 
uskladiti tudi kazenske določbe. 

Predstavniki predlagatelja zakona (Vlade Republike Slovenije) 
pred glasovanjem o amandmajih niso imeli pripomb. 

Odbor je po končani razpravi in glasovanju o amandmajih sprejel 
vse člene. 

Glede na sprejete amandmaje je odbor, skladno s 133. členom 
poslovnika, določil besedilo dopolnjenega predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti, ki je 
sestavni del poročila (v prilogi). 

Poročevalec odbora na seji Državnega zbora Republike Slovenije 
bo gospod Rudolf Petan, predsednik odbora. 

Peter Bahčlč, l.r. Rudolf Petan, l.r. 
SEKRETAR PREDSEDNIK 

K 23-členu; 

23. člen se črta. 

Obrazložitev: 
Zaradi amandmaja k 22. členu je vsebina 23. člena 
brezpredmetna. 

Priloga: 
- Dopolnjen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o vojaški dolžnosti (ZvojD-B), EPA 581-111 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJAŠKI DOLŽNOSTI (ZVojD-B), 

nujni postopek, EPA 581-111 
(Predlog zakona je bil dopolnjen glede na odločitve sprejete na 4. nujni seji MDT-Odbora za obrambo, dne 18. 9. 2002) 

m 
1 
lELOVNA TELES/ \ 

ODBOR ZA OBRAMBO 

1. člen 

V zakonu o vojaški dolžnosti (Ur. list RS, št. 18/91, 74/95 in 43/01 
- odi. US) se v celotnem besedilu zakona besedi "rezervni sestav" 
nadomestita z besedama "rezervna sestava", besede "kraj stalne 
ali začasne nastanitve" z besedami "stalno ali začasno 
prebivališče" v ustreznem sklonu ter črta beseda "bojna" v 
ustreznem sklonu. 

2. člen 

V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Vojaško evidenco vseh vojaških obveznikov vodi pristojna 
organizacijska enota ministrstva, pristojnega za obrambo (v 
nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne 
zadeve)" 

3. člen 

V 8. členu se v prvem odstavku besedi "z zakonom" nadomestita 
z besedami "z zakoni, ki urejajo obrambo države,". 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Podatki iz vojaške evidence se uničijo po poteku desetih let, ko 
državljanu preneha vojaška dolžnost, razen podatkov o naboru, 
služenju vojaškega roka, razporeditvi na vojaško dolžnost, 
imenovanju v vojno sestavo, o času opravljanja vojaške službe, 
vojaško strokovni usposobljenosti, o podelitvi čina, povišanju 
oziroma odvzemu čina ter podeljenih priznanjih, ki se hranijo trajno." 

4. člen 

V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Državni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge 
organizacije so dolžne upravnemu organu, pristojnemu za 
obrambne zadeve, dati na njegovo zahtevo iz centralnega registra 
prebivalstva podatke o imenu in priimku, rojstnem datumu in kraju 
rojstva, o kraju stalnega in začasnega prebivališča ter o enotni 
matični številki, iz registra zavezancev za prispevek in drugih 
zbirk pa podatke o šolski izobrazbi, sklenitvi in prenehanju 
zaposlitve, pridobitvi strokovnih kvalifikacij, zdravstveni 
sposobnosti za vojaško službo in o posebnih znanjih vojaških 
obveznikov za določitev rodu, službe ter dolžnosti v Slovenski 
vojski. Če ni znano, kje se vodi posamezen podatek o vojaškem 

obvezniku, mora vojaški obveznik upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve, obvestiti, kje podatek lahko pridobi oziroma 
ga sam priskrbeti. Podatki o zdravstveni sposobnosti po tem 
členu se zbirajo v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje 
zdravstvene sposobnosti za vojaško službo." 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Minister, pristojen za obrambo, predpiše način in roke za 
pridobivanje podatkov iz tega člena." 

5. člen 

V 10. členu se v prvem odstavku za besedama "vojaško službo" 
črta vejica in besedilo "pridobitev šolskih in strokovnih kvalifikacij, 
sklenitev in prenehanje delovnega razmerja oziroma vrsto in kraj 
opravljanja samostojne dejavnosti, spremembo kraja stalne 
oziroma začasne nastanitve". 

Drugi odstavek se črta. 

6. člen 

V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Zdravniške In druge preglede ter psihološke preiskave za 
oceno zdravstvene sposobnosti nabornikov za vojaško 
službo praviloma opravljajo zdravstvene organizacije In 
druge ustanove, s katerimi ministrstvo, pristojno za 
obrambo, sklene pogodbo za Izvajanje zdravniških 
pregledov oziroma vojaška zdravstvena služba." 

V drugem odstavku se za besedo "dokumentacije" vejica 
nadomesti s piko In črta besedilo v nadaljevanju. 

7. člen 

V 22. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

"Vojaški rok v skladu z odločitvijo Državnega zbora Republike 
Slovenije v primeru povečanja nevarnosti napada na državo, 
neposredne vojne nevarnosti oziroma po razglasitvi vojnega ali 
izrednega stanja, traja tri mesece." 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
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8. člen 

V 26. členu se v prvem odstavku doda nova 2.a točka, ki se glasi: 

"2.a ki je končal izobraževalni program izpopolnjevanja za poklic 
policista, v trajanju najmanj osemnajst mesecev;" 

Na koncu 4. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 
točka, ki se glasi: 

"5. ki je kot kandidat za vojaka, podčastnika ali častnika sklenil 
pogodbo o zaposlitvi z ministrstvom, pristojnim za obrambo, in 
uspešno opravil predpisano vojaško strokovno usposabljanje." 

"4. vojaku, ki je samovoljno zapustil enoto oziroma se samovoljno 
ni vrnil z dovoljene odsotnosti iz enote, za več kot 30 dni." 

13. člen 

V 34. členu se v prvem odstavku na koncu besedila doda nov 
stavek, ki se glasi: 

"Vojaški obveznik, ki mu je bilo prekinjeno služenje vojaškega 
roka zaradi samovoljne odsotnosti iz enote, se pokliče na služenje 
preostalega dela vojaškega roka najkasneje do konca 
koledarskega leta, v katerem dopolni 30 let." 

9. člen 

V 27. členu se v drugem odstavku črtata drugi in tretji stavek. 

Peti odstavek se črta. 

10. člen 

V 28. členu se v četrtem odstavku za besedama "tega člena" črta 
vejica in besedilo "ocenjen pa je kot sposoben za vojaško službo 
ali kot delno sposoben za vojaško službo," 

11. člen 

30. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"30. člen 

Služenja vojaškega roka je oproščen dvojni ali večkratni državljan, 
če je v drugi državi, katere državljan je, odslužil vojaški rok v 
trajanju najmanj dveh tretjin vojaškega roka v Republiki Sloveniji 
ali če je poteklo koledarsko leto, v katerem je dopolnil 27 let. 

Državljan iz prejšnjega odstavka, ki v tujini ni odslužil dveh tretjin 
vojaškega roka, se pošlje na doslužitev vojaškega roka. 

Opravljanja nadomestne civilne službe je oproščen dvojni ali 
večkratni državljan, ki mu je priznan ugovor vesti v tujini zaradi 
razlogov, ki so predpisani v Republiki Sloveniji, in je v drugi državi, 
katere državljan je, opravil civilno službo." 

12. člen 

V 32. členu se v prvem odstavku v 3. točki črta besedilo "ki ga je 
storil, preden je nastopil vojaški rok,". 

Doda se nova 4. točka, ki se glasi: 

14. člen 

V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Civilna služba kot nadomestilo vojaškemu roku se izvršuje v 
sistemu za zaščito, reševanje in pomoč oziroma v vladnih in 
nevladnih organizacijah, ki opravljajo reševalno ali humanitarno 
dejavnost, ki je javnega pomena. Te službe in organizacije določi 
minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
na podlagi javnega razpisa. Civilna služba se izjemoma lahko 
izvaja tudi v državnih organih, ki jih določi minister, pristojen za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami." 

15. člen 

V 42. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Nabornik, ki želi uveljavljati ugovor vesti vojaški dolžnosti, lahko 
vloži prošnjo kadarkoli med trajanjem naborne dolžnosti, vendar 
najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva na služenje vojaškega 
roka, pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve, ki 
ga vodi v vojaški evidenci." 

Drugi odstavek se črta. 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"V prošnji iz prvega in prejšnjega odstavka mora vojaški obveznik 
navesti razloge, zaradi katerih prosi za priznanje ugovora vesti. V 
času obravnave prošnje za priznanje ugovora vesti vse 
obveznosti nabornika in vojaškega obveznika, ki je že odslužil 
vojaški rok, v zvezi z vojaško dolžnostjo mirujejo, razen v primeru, 
če nabornik vloži prošnjo po preteku roka iz prvega odstavka 
tega člena ali po septembru v koledarskem letu, v katerem dopolni 
27 let starosti, ali je bil vojaškemu obvezniku, ki je že odslužil 
vojaški rok, vročen poziv na vojaško vajo ali mobilizacijski poziv. 
Obravnava prošnje, ki jo vloži vojaški obveznik med služenjem 
vojaškega roka, ne vpliva na izvrševanje obveznosti v zvezi z 
vojaško dolžnostjo." 
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16. člen 

V 43. členu se v četrtem odstavku besede "službi ali organizaciji" 
nadomestijo z besedo "dejavnosti" in na koncu odstavka doda 
nov stavek "Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe." 

17. člen 

V 45. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 

"Šteje se, da je državljan zdravstveno sposoben za opravljanje 
civilne službe, če je bil na naboru ocenjen kot sposoben ali delno 
sposoben za vojaško službo, obseg pregleda za opravljanje civilne 
službe pa ne presega obsega nabornega pregleda. Če je državljan 
na zdravniških pregledih ocenjen kot trajno ali začasno nezmožen 
za dela, ki se lahko opravljajo v okviru civilne službe, upravni 
organ, pristojen za obrambne zadeve, na podlagi izvidov izda 
ugotovitveno odločbo. Državljan, ki je ocenjen kot trajno nezmožen 
za opravljanje del se izbriše iz vojaške evidence. Državljana, ki je 
ocenjen kot začasno nezmožen za opravljanje del, se napoti na 
zdravniške preglede po poteku časa začasne nezmožnosti." 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

18. člen 

46. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"46. člen 

Državljan se pravici do ugovora vesti lahko odpove. 

Šteje se, da se je državljan oziroma vojaški obveznik odpovedal 
pravici do ugovora vesti vojaški dolžnosti, če se na poziv 
upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, brez 
opravičenega razloga ni javil na opravljanje civilne službe, služenje 
vojaškega roka brez orožja oziroma 30-dnevno usposabljanje 
za opravljanje nalog zaščite in reševanja, ali če je samovoljno 
zapustil opravljanje civilne službe ali služenje vojaškega roka 
brez orožja za več kot 10 dni. O odpovedi pravici iz tega in 
prejšnjega odstavka izda komisija, ki je odločila o ugovoru vesti 
vojaški dolžnosti, ugotovitveno odločbo. 

Zoper državljana, ki huje krši disciplino v organizaciji, v kateri 
opravlja civilno službo, na način, ki je v očitnem nasprotju z razlogi 
zaradi katerih mu je priznana pravica do ugovora vesti vojaški 
dolžnosti, lahko ministrstvo, pristojno za upravo, uvede ponovno 
preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznanje pravice do ugovora 
vesti vojaški dolžnosti. Preverjanje se uvede na predlog 
ministrstva, pristojnega za obrambo, inšpekcije, pristojne za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ali organizacije, v 
kateri državljan opravlja civilno službo, ter po postopku, ki je 
določen za priznavanje pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti. 
Preverjanje opravi komisija, ki je odločila o ugovoru vesti vojaški 
dolžnosti. 

Državljan, ki se je odpovedal pravici do ugovora vesti oziroma za 
katerega se ugotovi v skladu s prejšnjim odstavkom, da ne 
izpolnjuje več pogojev za priznanje pravice do ugovora vesti 
vojaški dolžnosti, postane ponovno vojaški obveznik. Skladno z 
njegovim statusom se ga napoti na služenje vojaškega roka, 
oziroma se mu prekine civilna služba ter se ga napoti na služenje 
preostalega dela vojaškega roka ali nadaljuje s službo v rezervni 
sestavi. 

Državljan, ki odkloni opravljanje civilne službe ali služenje 
vojaškega roka brez orožja ali se temu očitno izmika, se 
obravnava kot vojaški obveznik, ki odklanja ali se izmika služenju 
vojaškega roka. 

Določbi četrtega in prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata 
tudi za izvajanje 30-dnevnega usposabljanja za zaščito in 
reševanje. 

Določbe tega zakona o času pošiljanja na služenje vojaškega 
roka, razen v primeru iz četrtega odstavka 27. člena tega zakona, 
odlaganju, prekinitvi, nadaljevanju služenja vojaškega roka ter o 
tem, kaj se ne šteje v vojaški rok, se smiselno uporabljajo tudi za 
izvajanje civilne službe. 

Državljan iz tega člena ne more ponovno uveljavljati pravice do 
ugovora vesti vojaški dolžnosti." 

19. člen 

V 47. členu se v drugem odstavku za besedama "izobraževalno 
organizacijo" doda besedilo "najpozneje v roku petih let od 
pravnomočnosti odločbe, s katero mu je bil priznan ugovor vesti 
vojaški dolžnosti". 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"V rok iz prejšnjega odstavka se ne šteje čas odložitvi 30- 
dnevnega usposabljanja na prošnjo državljana. Državljan, ki se 
na 30-dnevno usposabljanje ne napoti v roku iz prejšnjega 
odstavka, se izbriše iz vojaške evidence." 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 

V četrtem odstavku se za besedama "iz prvega" doda vejica in 
beseda "drugega". 

20. člen 

Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi: 

"47.a člen 

Državljanu na 30-dnevnem usposabljanju za opravljanje nalog 
zaščite in reševanja se lahko odobri odsotnost zaradi smrti v ožji 
družini, nudenja nujne pomoči družini in rojstva otroka do 3 dni ter 
en dan za študijske obveznosti. Skupna odsotnost ne sme biti 
daljša od 7 dni. 

23. september2002 15 poročevalec, št. 92 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA OBRAMBO 

Državljan, ki zaprosi za odsotnost iz prejšnjega odstavka, mora 
predložiti ustrezno dokazilo. Prošnji se ugodi le, če to omogoča 
program 30-dnevnega usposabljanja in druge razmere. Št6vilo 
dni in čas koriščenja izredne odsotnosti določi odgovorna oseba 
organizacije, ki izvaja 30-dnevno usposabljanje. Državljanom, ki 
so med 30-dnevnim usposabljanjem dali kri kot krvodajalci, se 
lahko odobri do dva dneva izredne odsotnosti ne glede na prejšnji 
odstavek. 

Državljanu na 30-dnevnem usposabljanju se usposabljanje 
prekine: 

1. če med usposabljanjem zboli ali se poškoduje, pooblaščeni 
zdravnik pa ugotovi, da bo predvideno zdravljenje trajalo več 
kot sedem dni; 

2. če je neopravičeno odsoten z usposabljanja več kot 24 ur. 
Čas odsotnosti se ne šteje v 30-dnevno usposabljanje; 

3. če huje krši disciplino. 

Državljan iz prejšnjega odstavka se pokliče na nadaljevanje 30- 
dnevnega usposabljanja za čas, ki mu je ostal do konca 
usposabljanja, praviloma s prvo naslednjo napotitvijo, vendar 
najkasneje v treh letih od dneva prekinitve usposabljanja. 

Odločbo v zvezi s prekinitvijo 30-dnevnega usposabljanja za 
opravljanje nalog zaščite in reševanja izda upravni organ, pristojen 
za obrambne zadeve, na območju katerega se nahaja 
organizacija, ki izvaja usposabljanje." 

21. člen 

48. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"48. člen 

Nadzor nad izvajanjem nadomestne civilne službe iz 41., 45. 46. 
in 47.a člena opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

Vlada Republike Slovenije izda natančnejše predpise o izvajanju 
nadomestne civilne službe." 

22. člen 

Za 62. členom se vstavi novo VII.a poglavje "Opustitev 
Izvajanja določenih sestavin vojaške dolžnosti v miru ter 
njihova ponovna uvedba" In 62.a, 62.b, 62.c, 62.6, 62.d In 
62.e člen, ki se glasijo: 

"VII.a OPUSTITEV IZVAJANJA DOLOČENIH SESTAVIN 
VOJAŠKE DOLŽNOSTI V MIRU TER NJIHOVA PONOVNA 
UVEDBA 

62. a člen 

Zdravniške In druge preglede ter psihološke preiskave 
nabornikov In nabor se preneha izvajati v miru najkasneje 
do 31.12.2003. 

Napotitve na služenje vojaškega roka, na opravljanje 
nadomestne civilne službe oziroma na usposabljanje za 
opravljanje nalog v rezervni sestavi policije v miru, se Izvajajo 
najdalj do 30.6.2004. 

Obvezno služenje v rezervni sestavi In 30-dnevno 
usposabljanje za zaščito in reševanje državljanov v miru, ki 
Jim je bil priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po 
odsluženem vojaškem roku, se preneha Izvajati 31.12.2010. 

62. b člen 

Ne glede na prejšnji člen se v miru vodi vojaška evidenca v 
skladu s tem zakonom. 

Vpis vojaških obveznikov v vojaško evidenco Iz pre|šnjega 
odstavka se izvede na podlagi podatkov uradne evidence o 
državljanih. Po vpisu v vojaško evidenco upravni organ, 
pristojen za obrambne zadeve, seznani vojaškega obveznika 
z dolžnostmi in pravicami vojaškega obveznika praviloma v 
koledarskem letu, ko dopolni 18 let. 

Vojaškega obveznika, ki je na podlagi strokovnega mnenja 
pristojne zdravstvene organizacije oziroma drugega 
pristojnega organa, o telesni ali psihični prizadetosti 
vojaškega obveznika očitno nesposoben za vojaško službo, 
se po prenehanju izvajanja nabora ne vpiše v vojaško 
evidenco. 

Pod pogoji Iz prejšnjega odstavka se iz evidence Izbriše 
vojaške obveznike, ki so že vpisani v vojaško evidenco. 

Po prenehan|u Izvajanja obveznega služenja vojaškega roka 
oziroma nadomestne civilne službe, vojaški obvezniki v 
miru, niso dolžni pridobiti dovoljenja upravnega organa, 
pristojnega za obrambne zadeve, za začasno ali stalno 
bivanje v tujini. 

Po izteku rokov iz 62.a člena tega zakona upravni organi, 
pristojni za obrambne zadeve, Izvajajo priprave za ponovno 
uvedbo ocenjevanja zdravstvene sposobnosti za vojaško 
službo, nabora, napotitev na služenje vojaškega roka 
oziroma na opravljanje nadomestne civilne službe In za 
popolnjevanje Slovenske vojske s pripadniki rezervne 
sestave. 

Po prenehanju Izvajanja nabora po tem zakonu se vojaška 
knjižica Izda vojaškemu obvezniku ob prvem vpoklicu v 
vojaško službo. 
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62. c člen 

Ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo 
vojakov na služenju vojaškega roka po prenehanju Izvajanja 
nabora po tem zakonu, Izvajajo komisije, kl Jih Imenuje mi- 
nister, pristojen za obrambo, v skladu s predpisi, kl urejajo 
ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo. 

Ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo 
vojaških obveznikov v rezervni sestavi, po prenehanju 
Izvajanja nabora po tem zakonu, Izvajajo komisije Iz 
pre|šnjega odstavka na podlagi zdravstvene dokumentacije, 
kl Jo predloži vojaški obveznik skupaj z zahtevo za ponovno 
oceno. 

62. č člen 

Po 30.6.2004 oziroma po prenehanju Izvajanja obveznega 
služenja vojaškega roka po tem zakonu, se v skladu z 
možnostmi In potrebami Slovenske vojske omogoči 
služenje vojaškega roka naborniku na podlagi prostovoljne 
odločitve. Služenje vojaškega roka |e enako dolžini in 
obsegu predhodnega temeljnega vojaško strokovnega 
usposabljanja, ki ga morajo opraviti kandidati za poklicno 
opravljanje vojaške službe brez odsluženega vojaškega roka 
v skladu z zakonom. 

Vojak Iz prejšnjega odstavka Ima med prostovoljnim 
služenjem vojaškega roka pravico do prejemkov, povračil, 
izredne odsotnosti ter drugih pravic In dolžnosti kot jih ta 
zakon določa za služenje vojaškega roka. Prostovoljno 
služenje vojaškega roka se všteva v pokojninsko dobo. 

Sposobnost za vojaško službo nabornikov Iz tega člena 
ocenjuje komisija iz prejšnjega člena. 

Vojak, kl Je prostovoljno odslužil vojaški rok, ima prednost 
pri zaposlitvi v Slovenski vojski oziroma pri sklenitvi 
pogodbe o prostovoljnem služenju v rezervni sestavi 
Slovenske vojske. 

Vlada določi višino prejemkov, povračil, pogoje za Izredno 
odsotnost In način uresničevanja drugih pravic vojakov med 
prostovoljnim služenjem vojaškega roka. 

Določbe tega člena se uporabljajo tudi za ženske. 

62. d člen 

Ne glede na določbe 62.a člena tega zakona lahko vojaški 
obvezniki uveljavljajo ugovor vesti vojaški dolžnosti v 
skladu s tem zakonom. 

Državljana, ki je uveljavil pravico do ugovora vesti vojaški 
dolžnosti kot nabornik, se po preteku roka iz drugega 
odstavka 62.a člena tega zakona Izbriše iz vojaške evidence, 
ko mu je ugovor priznan oziroma najkasneje po koncu 
koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let. 

Državljana, ki je pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti 
uveljavil kot pripadnik rezervne sestave, se izbriše Iz evi- 
dence po opravljenem 30-dnevnem usposabljanju za zaščito 
in reševanje, po 31.12.2010 pa po priznani pravici do ugovora 
vesti vojaški dolžnosti. 

Državljane iz drugega in prejšnjega odstavka se po Izbrisu 
Iz vojaške evidence vpiše v evidenco Civilne zaščite. 

62. e člen 

Odločitev o ponovni uvedbi izvajanja zdravniških In drugih 
pregledov ter psiholoških preiskav, nabora, napotitev na 
služenje vojaškega roka oziroma na opravljanje nadomestne 
civilne službe in obveznega služenja v rezervni sestavi 
sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade 
Republike Slovenije ob povečani nevarnosti napada na 
državo oziroma neposredni vojni nevarnosti ali ob 
razglasitvi vojnega ali izrednega stanja v skladu z zakonom. 

Po sprejemu odločitve iz prejšnjega odstavka se ne 
uporabljajo 1., 3., 5., 6., 7. In 8. točka 31. člena, drugi In tretji 
odstavek 33. člena, drugI in tretji odstavek 51. člena, drugI 
odstavek 52. člena in 2., 3., 5. ter 7. točka 53. člena tega 
zakona." 

* 
23. člen 

(člen je bil črtan) 

24. člen 

V 66. členu se v prvem odstavku številka "30.000" nadomesti s 
številko "100.000". 

V 1. točki se za besedo "nabor" vstavi vejica in besedilo "služenje 
vojaškega roka". 

25. člen 

V 67. členu se številka "30.000" nadomesti s številko "100.000". 

Dosedanja 1. točka postane 1 .a točka, besedilo nove 1. točke se 
glasi: 

"1. če upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ne obvesti, 
kje lahko pridobi podatke oziroma jih sam ne priskrbi (prvi odstavek 
9. člena);" 

26. člen 

V 68. členu se besede in številka "najmanj 100.000 tolarjev" 
nadomestijo s številko in besedo "150.000 tolarjev". 

V 2. točki se navedba v oklepaju nadomesti z besedilom "(peti 
odstavek 47. člena);" 
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27. člen 

V 69. členu se v prvem odstavku številka "200.000" nadomesti 
s številko "500.000". 

V 1. točki se za besedo "podatkov" doda besedilo "o kraju 
stalnega In začasnega prebivališča, o šolski Izobrazbi, o 
sklenitvi In prenehanju zaposlitve, o pridobitvi strokovnih 
kvalifikacij," 

V drugem odstavku se številka "50.000" nadomesti s številko 
"100.000". 

28. člen 

V 70. členu se številka "50.000" nadomesti s številko 
"100.000". 

V 1. točki se za besedo "podatkov" doda besedilo "o kraju 
stalnega In začasnega prebivališča, o šolski Izobrazbi, o 
sklenitvi In prenehanju zaposlitve, o pridobitvi strokovnih 
kvalifikacij,". 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

29. člen 

Pristojnosti v zvezi z določanjem služb in organizacij, v katerih se 
opravlja nadomestna civilna služba po tem zakonu prevzame 
ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, od ministrstva, pristojnega za upravo, v 30 dneh po 
uveljavitvi tega zakona. V enakem roku prevzame nadzor nad 
izvajanjem nadomestne civilne službe in 30-dnevnega 
usposabljanja za zaščito in reševanje po tem zakonu, od 
ministrstva, pristojnega za upravo, inšpekcija, pristojna za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Upravni postopki v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti in 
ugovoru vesti vojaške dolžnosti ter inšpekcijski postopki, začeti 
pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po določbah, ki so 
veljale pred uveljavitvijo tega zakona. 

30. člen 

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

poročevalec, št. 92 18 23. september2002 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA 

DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM 

ZA DELO IN SOCIALNO VARNOST 

HELENSKE REPUBLIKE 0 SODELOVANJU 

NA PODROČJU DELA (BGRSPD) 

- EPA 597 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJE 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 
Za seio zbora 

EPA 597-111 

Številka: 101-08/02-1/1 
Ljubljana, 17. septembra 2002 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med 
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve 

Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in 
socialno varnost Helenske republike o sodelovanju 

na področju dela - BGRSPD 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 59. redni seji, ki je bila 17. septembra 2002, obravnaval 
predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za 
delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in 
Ministrstvom za delo in socialno varnost Helenske republike o 

sodelovanju na področju dela, ki ga je v drugo obravnavo 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

ZPS opozarja le, da v spremnem dopisu vlade v naslovu predloga 
zakona za besedama "NA PODROČJU" manjka beseda 
"POLITIKE", kar je prevzeto tudi v dopisu o dodelitvi predloga 
zakona. Naslov nad samim besedilom členov predloga zakona 
pa te napake nima in je skladen z naslovom sporazuma, 
predloženega v ratifikacijo. 

Odbor ]e po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona nI bil sprejet noben amandma, 
zato predsednik Odbora za zunanjo politiko Državnemu 
zboru predlaga, da predlog obravnava v besedilu, 
predloženem Državnemu zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

mag. Tomaž Poglajen, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETAR PREDSEDNIK 

23. september2002 19 poročevalec, št. 92 
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[ IEL0VNA TELESI i 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

} KARTAGENSKEGA PROTOKOLA O 

BIOLOŠKI VARNOSTI H KONVENCIJI 0 

BIOLOŠKI RAZNOVRSTNOSTI (MKPBV) 

- EPA 628 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJE 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 802-06/02-9/1 
Ljubljana, 17. septembra 2002 

Za ggjp zbora 
EPA 628-III 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Kartagenskega 
protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki 

raznovrstnosti - MKPBV 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 59. redni seji, ki je bila 17. septembra 2002, obravnaval 

predlog Zakona o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki 
varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona nI bil sprejet noben amandma, 
zato predsednik Odbora za zunanjo politiko Državnemu 
zboru predlaga, da predlog obravnava v besedilu, 
predloženem Državnemu zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

mag. Tomaž Poglajen, l.r. 
SEKRETAR 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 

23. september2002 21 poročevalec, št. 92 
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i KLOVNA TELESf 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE KUVAJT 

O SPODBUJANJU IN MEDSEBOJNI 

ZAŠČITI NALOŽB (BKWSZN) 

- EPA 629 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJE 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Za sejo ?bpra 
EPA 629-111 

Številka: 410-01/02-38/1 1 . 
LJubljana, 17. septembra 2002 

Na podlagi 42.,169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Države Kuvajt o spodbujanju in medsebojni 
zaščiti naložb. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona nI bil sprejet noben amandma, 
zato predsednik Odbora za zunan|o politiko Državnemu 
zboru predlaga, da predlog obravnava v besedilu, 
predloženem Državnemu zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o 

spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb - BKVVSZN 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko mag. Tomaž Poglajen, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
je na svoji 59. redni seji, ki je bila 17. septembra 2002, obravnaval SEKRETAR PREDSEDNIK 

23. september2002 23 poročevalec, št. 92 
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l IEL0VNA TELES A 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE 

REPUBLIKE O PRIŠTETJU OBVEZNIH 

REZERV SUROVE NAFTE, 

POLPROIZVODOV IN NAFTNIH DERIVATOV 

(BITORN) 

- EPA 630 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJE 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Za sejo zbora 
EPA 630-111 

Številka: 320-04/02-3/1 
Ljubljana, 17. septembra 2002 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o 

prištetju obveznih rezerv surove nafte, polproizvodov 
in naftnih derivatov - BITORN 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 59. redni seji, ki je bila 17. septembra 2002, obravnaval 

predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Italijanske republike o prištetju obveznih rezerv 
surove nafte, polproizvodov in naftnih derivatov. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona nI bil sprejet noben amandma, 
zato predsednik Odbora za zunanjo politiko Državnemu 
zboru predlaga, da predlog obravnava v besedilu, 
predloženem Državnemu zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

mag. Tomaž Poglajen, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETAR PREDSEDNIK 

23. september2002 25 poročevalec, št. 92 
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Umik 

PREDLOGA SPREMEMB IN 

DOPOLNITEV NACIONALNEGA 

PROGRAMA RAZVOJA SLOVENSKE 

ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE 

- EPA 377 - II 

in 

umik 

PREULOGA NACIONALNEGA 

KULTURNEGA PROGRAMA 

- EPA 1337 - II 

)   

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ■ predloga sprememb in dopolnitev nacionalnega programa 
razvoja slovenske železniške infrastrukture 

Številka: 010-01/2000-17 in 
Ljubljana, 12.09.2002 - predloga nacionalnega kulturnega programa, 

V zvezi z dopisom Državnega Zbora Republike Slovenije št. zato umika iz postopka že predloženi gradivi (EPA 377-II in 
326-03/90-2/67 EPA 377-II in dr. z dne 3.9.2002 Vlada Republike EPA 1337-II) 
Slovenije sporoča, da bo predložila Državnemu zboru 
Republike Slovenije novo besedilo: Mirko Bandelj, l.r. 

GENERALNI SEKRETAR 

23. september2002 27 poročevalec, št. 92 



! 

BELEŽKE 

, ' •:>" -iT,:: ■», ■' i ' 

«* 

■ 

=f ' 

*&*!$ % 

■ 
. 

. 
■ 

; ; ' ' 
- - > 

* * • »* ' ■ ;..V » - 

: ■■•■■■•' , " 1 

■>' ■ ;i 

. 

I 

:■ ' >• - ' • alifoJb. '■ ig ' .1 '■ 

  
28 23. september2002 



Poročilo o 

IZDVAJANJU IN NAMENSKI PORABI 

SREDSTEV ZA GRADITEV DRŽAVNIH 

CEST, DOLOČENIH V NACIONALNEM 

PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V 

REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2001 

- EPA 638 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 
Številka: 
Ljubljana, 

346-01/2001-17 
12.09.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 87. redni seji dne 12.9.2002 
sprejela: 

- POROČILO O IZDVAJANJU IN NAMENSKI PORABI 
SREDSTEV ZA GRADITEV DRŽAVNIH CEST, DOLOČENIH 
V NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V 
REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2001, 

ki ga pošilja na podlagi 5. člena Zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 57/98 in 18/02). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike siovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Jakob Presečnik, minister za promet, 
- dr. Tomaž Vidic, državni sekretar v ministrstvu za promet, 
- Janez Božič, predsednik uprave DARS, d.d. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

23. september2002 29 poročevalec, št. 92 



VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Poročilo o izdvajanju in namenski porabi sredstev za 

graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu 

izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 

za leto 2001 

Ljubljana, september 2002 

Poročilo je pripravljeno v skladu s 5. členom Zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 

(Uradni list RS, št.57/98 in 18/02) po katerem mora Vlada Republike 
Slovenije o izdvajanju sredstev in njihovi namenski porabi poročati 
Državnemu zboru Republike Slovenije enkrat letno. 

poročevalec, št. 92 30 23. september2002 



KAZALO 

UVOD. .  

1. VIRI SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCEST V LETU 2001  

1.1. Pregled virov sredstev   

1.2. Izdvajanje namenskih sredstev v letu 2001  

13. Neuporabljena namenska sredstva iz predhodnega leta  

1.4. Prilivi cestnine, povračil in drugih prihodkov v letu 2001  

2. NAMENSKA PORABA SREDSTEV V LETU 2001  

2.1. Črpanje namenskih sredstev   

2.2. Del cestnine za financiranje graditve avtocest v letu 2001  

23. Tuja finančna posojila v letu 2001  
2.3.1. Posojila EIB  
2.3.2. Posojilo družbe Autovie Venete S.p.A  
2.3.3. Druga tuja finančna posojila   ,  

2.4. Domača finančna posojila v letu 2001  

2.5. Drugi viri - sofinanciranje....  

3. NAMENSKA PORABA SREDSTEV PO POSAMEZNIH AVTOCESTNIH ODSEKIH V 
LETU 2001.  

3.1. Fakturirana realizacija v letu 2001  

4. UPRAVLJANJE S PROSTIMI DENARNIMI SREDSTVI NA PODPARTIJI PRORAČUNA 
- SREDSTVA ZA IZGRADNJO AVTOCEST V LETU 2001  

4.1. Primerjava leta 2001 z letom 2000  

4.2. Obrestovanje depozitov  

4.3. Povprečno stanje prostih denarnih sredstev  

4.4. Struktura depozitov iz prostih sredstev po bankah  

Povprečno stanje plaslranlh sredstev po posameznih bankah v letu 2001  

4.5. Ročnost depozitov       

Povprečno stanje depozitov po ročnosti v letu 2001  

Priloga 1: Pregled črpanja sredstev namenskih sredstev po posameznih avtocestnih odsekih v 
letu 2001 

23. september2002 
T 
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UVOD 

Z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in št. 18/ 
02), je določen način zagotavljanja in uporabe sredstev, 
namenjenih za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Sredstva 
zagotovljena na ta način zagotavljajo delež Republike Slovenije v 
okviru celotnega programa financiranja graditve avtocest do 
skupne vrednosti sredstev, ki je določena v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Sredstva se namensko zagotavljajo v proračunu Republike 
Slovenije in se uporabljajo za: 

pripravo projektne dokumentacije, 
- pridobitev dovoljenj za posege v prostor in gradnjo, 

odkupe zemljišč, 
- plačila odškodnin in drugih stroškov v zvezi s pripravo na 

gradnjo, 
- gradnjo in rekonstrukcijo državnih cest, določenih v 

nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
in 
po letu 1999 tudi za poplačilo obveznosti iz najetih kreditov za 
gradnjo državnih cest iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest. 

Ne glede na določbe zakona o zagotovitvi namenskih sredstev 
za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, je bila s proračunom 
Republike Slovenije za leto 2001 in z 10. členom zakona o 

izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni 
list RS, št. 31/01)'določena višina namenskih sredstev za izgradnjo 
avtocest v znesku 28.122.000.000 SIT. 

Skladno z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, in protokolom o načinu razporejanja 
in nakazovanja namenskih sredstev med Ministrstvom za promet 
in Ministrstvom za finance, se je mesečna višina namenskih 
sredstev zagotavljala do 23. v mesecu. Ministrstvo za promet je 
mesečno predložilo odredbo za nakazilo zakonsko določenih 
sredstev na podpartijo proračuna Republike Slovenije - izgradnja 
avtocestnega omrežja. 

Z namenskimi sredstvi, ki so se zbirala na posebni podpartiji 
proračuna Republike Slovenije "Sredstva ta izgradnjo avtocest", 
je na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, upravljalo ministrstvo, pristojno za 
finance. Na to podpartijo so se tekoče nakazovale tudi pripadajoče 
obresti od upravljanja s temi sredstvi. 

Na podlagi pisnega zahtevka DARS d.d. in po odredbi pooblaščene 
osebe ministrstva, pristojnega za promet, so se sredstva iz 
podpartije nakazovala na račun DARS d.d. DARS d.d. je za 
plačevanje izvršenih del moralo predložiti pisne zahtevke za 
črpanje namenskih sredstev, vendar le v okviru sprejetega letnega 
plana razvoja in vzdrževanja avtocest ter finančnega načrta DARS 
d.d., na osnovi dokumentacije, predpisane za izplačila 
uporabnikom državnega proračuna in dodatne dokumentacije, ki 
jo predpiše minister, pristojen za promet. 
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1. VIRI SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCEST V 
LETU 2001 

1.1. Pregled virov sredstev 

V spodnji preglednici so prikazani viri sredstev, s katerimi je DARS 

d.d. financiral gradnjo posameznih avtocestnih odsekov v okviru 
uresničevanja Nacionalnega programa izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji. 

viri sredstev Planirano (v SIT) Realizirano (v SIT) odstotek 
realizacije 

strukturni 
delež v % 

Namenska sredstva 28 122.000.000 28.122.000.000 100 55 

Namenska sredstva - prenos iz leta 2000 0 2.100.806.104 - 

Del cestnine za financiranje graditve avtocest 920.693.000 1.020.693 000 111 2 

Posojila mednarodnih finančnih institucij: 
EIB II (Evropska investicijska banka) 6.528.431.000 8.690.138.137 133 17 
EIB III (Evropska investicijska banka) 3.155.005.000 2.625.753.497 83 5 
EIB IV (Evropska investicijska banka) 900.509.000 0 0 - 
<\utovie Venete S.p.A - AW 705,020.000 316.472.985 45 1 

Domači finančni krediti: 
Konzorcij bank - KB V 4.354.258.000 7.648.012.000 176 15 
Konzorcij bank - KB VI 6.221.241.000 1 556.979.832 25 3 

Tuja finančna posojila: 
Tuj finančni kredit 1.074.765.000 0 0 - 

Drugi viri - sofinanciranje, drugo 646.640.00C 776.994.829 120 2 

Skupaj 52.628.562.000 50.757.044.280 96 100 

OPOMBA: Znesek v vrstici "Namenska sredstva iz leta 2000" je bil prikazan med viri sredstev že v letu 2000 in je bil namenjen 
za plačilo opravljenih del v mesecu decembru 2000, ki so bila plačana v mesecu januarju 2001. Zaradi spremljanja v 
večletnem obdobju bi se lahko prikazani znesek namenskih sredstev podvojil, zato je ta postavka v letu 2001 prikazana v 
preglednici, ni pa vključena v seštevek realizacije. 
Del posojila Konzorcija bank V je bil koriščen v mesecu januarju 2001 za plačila situacij meseca decembra 2000, ki so 
zapadle v plačilo januarja 2001. Posledica tega je tako velika razlika med planom in dejanskim črpanjem posojila. 

Osnovni vir sredstev za financiranje izgradnje posameznih 
avtocestnih odsekov so namenska sredstva, ki se skladno z 
zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih 
cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in št. 18/02) 

zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. S proračunom 
Republike Slovenije za leto 2001 in z 10. členom zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni 
list RS, št. 31/01) je bila določena višina namenskih sredstev za 
izgradnjo avtocest v znesku 28.122.000.000 SIT. 
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Strukturni delež posameznih virov sredstev za financiranje graditve avtocest v letu 2001 

Sofinanciranje (2%) 
Domači finančni krediti (18%) __ „ Bencinski tolar 2001 (55%) 

Posojila mednarodnih finančni! 
institucij (23%) 

Del cestnine za financiranje 
graditve avtocest (2%) 

1.2. Izdvajanje namenskih sredstev v letu 2001 

V proračunu Republike Slovenije so bila zagotovljena sredstva 
za gradnjo avtocest v letu 2001 v višini 28.122.000.000 SIT, ki so 
bila na podlagi mesečnih odredb Ministrstva za promet tudi v 
celoti nakazana na posebno podpartijo proračuna Republike 
Slovenije - Sredstva za izgradnjo avtocest. Z namenskimi 

sredstvi, ki so se zbirala na posebni podpartiji proračuna Republike 
Slovenije, je na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev 
za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, upravljalo ministrstvo, 
pristojno za finance. Na to podpartijo so se tekoče nakazovale 
tudi pripadajoče obresti od upravljanja s temi sredstvi in sicer v 
letu 2001 v višini 16.070.378,65 SIT. 

Prikaz planiranega in realiziranega priliva namenskih sredstev v letu 2001 

Mesec Plan Realizacija Odstotek realizacije 

Januar oj 0 - 
Februar 2.250.000.000 2.250.000.000 100% 
Marec 2.250.000.000 2.250.000 000 100% 
April 2.300,000.000 2.300.000.000 100% 
Maj 2.400.000.000 2400.000.000 100% 
Junij 2.500.000.000 2.500.000.000 100% 
Julij 2 600.000.000 2.600.000.000 100% 
Avgust 2.700.000.000 2.700.000.000 100% 
September 2.822 000.000 2.700 000.000 96% 
Oktober 2.800.000.000 2.800.000.000 100% 
November 2.800.000.000 2.800.000.000 100% 
December 2.700.000.000 2.822.000.000 105% 

Skupaj 28.122.000.000 28.122.000.000 100% 

1.3. Neuporabljena namenska sredstva iz 
predhodnega leta 

V leto 2001 je bil likvidnostno prenesen del oblikovanih virov 
namenskih sredstev v letu 2000 v višini 2.100.806.104,17 SIT. Ta 
sredstva so bila namenjena plačevanju situacij za opravljena dela 
v mesecu decembru 2000, vendar zapadla v plačilo januarja 
2001. Znesek je sestavljen iz namenskih sredstev za mesec 
december 2000 v znesku 2.100.492.000 SIT, ki je bil nakazan na 
podpartijo proračuna Republike Slovenije v januarju 2001, ter 
stanja na žiro računu - izvrševanje proračuna izgradnje 

avtocestnega omrežja na dan 31.12.2000 v višini 314.104,17 
SIT. 

V leto 2002 je bil likvidnostno prenesen del oblikovanih virov 
namenskih sredstev v letu 2001 v višini 2.334.000,82 SIT. Ta 
sredstva so bila namenjena plačevanju situacij za opravljena dela 
v mesecu decembru 2001, vendar zapadla v plačilo januarja 
2002. Znesek predstavlja stanje depozitov na dan 31.12.2001 v 
višini 2.000.000 SIT ter stanje na žiro računu - izvrševanje 
proračuna izgradnje avtocestnega omrežja na dan 31.12.2001 v 
višini 334.000,82 SIT. 
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1.4. Prilivi cestnine, povračil in drugih prihodkov v 
letu 2001 

Vrednost planiranih prilivov cestnine, povračil in drugih prihodkov 
je v letu 2001 znašala 21.390.000.000 SIT. Prilivi so se v letu 2001 
realizirali v vrednosti 20.783.029.847 SIT, kar predstavlja 97 % 
planiranih prilivov. 

Skladno s finančnim načrtom DARS d.d. za leto 2001 so bili prilivi 
od zbrane cestnine, povračil za spremljajoče dejavnosti ob 
avtocestah in drugih prihodkov namenjeni za: 

prihodke DARS d.d., 
obnavljanje vozišč, objektov in opreme, 
naložbe v osnovna sredstva na obstoječih (že zgrajenih) 
avtocestah, 
financiranje gradnje novih avtocestnih odsekov in 
za obveznosti od investicijskih kreditov. 

2. NAMENSKA PORABA SREDSTEV V LETU 2001 

2.1. Črpanje namenskih sredstev 

Skladno z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in št. 18/ 
02) so se na podlagi pisnega zahtevka DARS d.d. in po odredbi 
pooblaščene osebe ministrstva, pristojnega za promet, sredstva 
iz podpartije proračuna Republike Slovenije - izgradnja 

avtocestnega omrežja nakazovala na račun DARS d.d. DARS 
d.d. je za plačevanje izvršenih del moralo predložiti pisne zahtevke 
za črpanje namenskih sredstev, vendar le v okviru sprejetega 
letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest ter finančnega 
načrta DARS d.d., na osnovi dokumentacije, predpisane za 
izplačila uporabnikom državnega proračuna in dodatne 
dokumentacije, ki jo predpiše minister, pristojen za promet. 

Na podpartijo proračuna »Sredstva za izgradnjo avtocest« je bilo 
v letu 2001 skupno nakazanih 30.238.562.378,65 SIT sredstev. 
Ta znesek je sestavljen iz: 

v proračunu Republike Slovenije zagotovljena sredstva za 
gradnjo avtocest v letu 2001 v višini 28.122.000.000 SIT, 
pripadajoče obresti od upravljanja s temi sredstvi v znesku 
16.070.378,65 SIT in 
z odredbo zagotovljeni znesek namenskih sredstev za mesec 
december 2000 v višini 2.100.492.000 SIT, ki je bil nakazan 
na podpartijo proračuna Republike Slovenije v januarju 2001. 

Poleg tega pa je bil na razpolago še znesek stanja na žiro računu 
z dne 31.12.2000 v višini 314.104,17 SIT. 

Skupna poraba namenskih sredstev je v letu 2001 znašala 
30.236.542.482 SIT, kar pomeni, da se je del sredstev v znesku 
2.334.000,82 SIT likvidnostno porabil za plačevanje situacij za 
opravljena dela v mesecu decembru 2001, zapadla v plačilo 
januarja 2002. Ta znesek je predstavljal: 
- stanje depozitov pri bankah na dan 31.12.2001 v višini 

2.000.000 SIT in 
- stanje na žiro računu na dan 31.12.2001 v znesku 334.000,83 

SIT. 
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Pregled črpanj namenskih sredstev v letu 2001 

• Datum črpanja ;v. ''.ZnwW(vSID"r-:f. 
19.01.01 2.100.468.983,00 
26.02.01 1.024.900.304,00 
27.02.01 120.167.628,00 
28.02.01 769.979.544,00 
01.03.01 205.342.081,00 
05.03.01 129.608.999,00 
26.03.01 597.216.604,00 
27.03.01 297.083.705,00 
26.03.01 298.361.323,00 
29.03.01 491.813.758.00 
03.04.01 565.520.013,00 
24.04.01 206.614.458,00 
25.04.01 601.064.489,00 
26.04.01 1.493.351.304,00 
25.05.01 622.545.799.0C 
26.05.01 811.216.032,00 
30.05.01 472.224.597.00 
31.05.01 340.624.880,00 
01.06.01 159.106.679,00 
26.06.01 1.345.718.966,00 
27.06.01 818.761.991,00 
28.06.01 334.864.328,00 
27.07.01 1.916.138.567,00 
30.07.01 384.948.314,00 
31.07.01 300.068.293,00 
24.08.01 1.736.061.050,00 
28.08.01 654.344.082,00 
29.08.01 311.140.982,00 
25.09.01 300.011.121.00 
27.09.01 206.196.314,00 
28.09.01 1.420.139.043,00 
02.10.01 264.746.386,00 
03.10.01 509.891.398,00 
26.10.01 1.180.567.957,00 
29.10.01 1.138.839.618,00 
30.10.01 481.956.533,00 
23.11.01 926.010.567,00 
27.11.01 793.971.871,00 
28.11.01 420.882.220,00 
29.11.01 384.097.230,00 
03.12.01 277.478.197,00 
24.12.01 2.822.296.274,00 
SKUPAJ 30.236.542.482,00 

2.2. Del cestnine za financiranje graditve avtocest v 
letu 2001 

V finančnem načrtu DARS d.d. za leto 2001 je bilo iz dela zbrane 
cestnine predvidenih 920.693.000 SIT kot vir sredstev za 

financiranje graditve novih avtocestnih odsekov. Dejansko je del 
cestnine kot vir sredstev za financiranje graditve avtocest v letu 
2001 znašal 1.020.693.000 SIT, to je za enajst odstotnih točk več 
od planiranih sredstev. 
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2.3. Tuja finančna posojila v letu 2001 

V finančnem načrtu DARS d.d. za leto 2001 je kot vir za gradnjo 
novih avtocestnih odsekov bilo predvideno tudi koriščenje več 
finančnih posojil pri mednarodnih finančnih institucijah in drugih 
tujih finančnih korporacijah, in sicer pri: 

V letu 2001 je bilo črpano skupaj za 7 % več posojil mednarodnih 
finančnih institucij od planiranih. 

S posojilom EIB II DARS d.d. financira gradnjo avtocestnega 
odseka Blagovica - Šentjakob, in sicer etapo Blagovica - Lukovica, 
etapo Lukovica - Krtina (v letu 2001 v višini 5.623.534.976 SIT oz. 
64,7%) in etapo Krtina - Šentjakob (v letu 2001 v višini 
3.066.603.161 SIT oz. 35,3%). Od pogodbene vrednosti 
130.000.000 EUR je bilo do sedaj črpano 72.881.880,70 EUR, od 
tega v letu 2001 39.770.400,00 EUR. 

Na osnovi Italijanskega zakona št. 19 z dne 9.1.1991, ki v svojem 
12. členu predvideva deželi Furlaniji - Julijski krajini dodelitev 
denarnih sredstev, namenjenih za sodelovanje pri financiranju 
avtocestnih objektov, potrebnih za povezavo mejnih prehodov 
Trst - Fernetiči in Gorica - Vrtojba s slovenskim avtocestnim 
omrežjem, je DARS d.d. v letu 2000 podpisal posojilno pogodbo z 
družbo Autovie Venete S.p.A, Trst, v višini 92.504.000.000 ITL za 
financiranje avtocestnega odseka med Vipavo in Razdrtim. Od 
pogodbene vrednosti je bilo do sedaj črpano 316.472.985 SIT, 
vse v letu 2001. 

2.3.3. Druga tuja finančna posojila 

V letu 2001 je DARS d.d. na podlagi zakona o soglasju Republike 
Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za gradnjo avtocestnih 
odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji v višini 330,3 mio USD (Uradni list RS, št. 31/99-ZSDANP) 
in zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS 
d.d. iz kreditov riajetih za gradnjo avtocestnih odsekov iz 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v 
višini 330,3 mio USD (Uradni list RS, št. 31/99-2PDANP) začel 

Evropski investicijski banki (EIB - EIB II, EIB III in EIB IV) in 
Autovie Venete. 

Pregled črpanih sredstev iz tujih finančnih posojil je podan v 
nadaljevanju. 

Posojilo EIB III je namenjeno za financiranje gradnje avtocestnega 
odseka Vransko - Blagovica, in sicer za etapo Trojane - Blagovica. 
V letu 2001 je bilo za financiranje izgradnje predora Trojane na 
omenjeni etapi namenjeno 2.625.753.497 SIT. Od pogodbene 
vrednosti 175.000.000 EUR je bilo do sedaj črpano 16.474.937,70, 
od tega v letu 2001 11.971.100,00 EUR. 

Posojilo EIB IV je namenjeno za financiranje gradnje avtocestnih 
odsekov od Kozine do Srmina. V letu 2001 ni bilo črpanj. 

postopek zadolževanja za tuji finančni kredit v višini 50 mio EUR. 

2.4. Domača finančna posojila v letu 2001 

Na podlagi zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za 
najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v 
višini 330,3 mio USD (ZSDANP, Uradni list RS, št. 31/99) in zakona 
o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, 
najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 
mio USD (ZPDANP, Uradni list RS, št. 31/99) je DARS d.d. v 
decembru leta 2000 sklenila posojilno pogodbo z bankami, 
članicami Bančnega konzorcija v višini 40.000.000 EUR, v tolarski 
protivrednosti 7.648.012.000 SIT, z rokom črpanja najkasneje do 
30.06.2001 (KB V). 

Posojilo je bilo v letu 2001 tudi v celoti črpano. Kredit je bil namenjen 
za financiranje izgradnje avtocestnih odsekov Vučja vas - Beltinci 
in Hitra cesta v Mariboru, etapa 2B. 

2.3.1. Posojila EIB 

• '■ .. f?, . •• . V.V. J i-'V . 
powjiiod.].i«cr plan 2001 (v SIT) Realizacija 2001 (v SIT) ^ realizacij« 

Evropska investicijska bank« - EIB II 6.528.431.000 8.690.138.137 133% 

Evropska investicijska banka - EIB III 3.155.005.000 2.625.753.497 83% 

Evropska investicijska banka - EIB IV 900.509.000 0 0% 

Skupaj: 10.583.945.000 11.315.891.634 107% 

2.3.2. Posojilo družbe Autovie Venete S.p.A. 

- posojilodajalec;;;' plan 2001 (v SIT); realizacija 2001 (v SIT) V % realizacije 

Autovie Venete S.pA. 705.020.000 316.472.985 45% 

Skupaj: 705.020.000 316.472.985 45% 
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V juliju leta 2001 je DARS d.d na podlagi zakona o soglasju 
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo 
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZSDANP, 
Uradni list RS, št. 31/99) in zakona o poroštvu Republike Slovenije 
za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje 
avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZPDANP, Uradni list 
RS, št. 31/99) sklenila posojilno pogodbo z bankami, članicami 

2.5. Drugi viri - sofinanciranje 

Na podlagi sklepa 20. seje Državnega zbora z dne 8.6.1994 je 
DARS d.d. v letu 1996 z Mestno občino Ljubljana sklenila pogodbo 
o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence - 
Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo, po kateri bo sofinancer za 
financiranje izgradnje obeh odsekov avtoceste do 31.12.2003 
zagotovil skupaj 18.177.000 USD, in sicer v osmih letnih obrokih 
po 2.272.125 USD, ki zapadejo v plačilo do 30.9. v tekočem letu. 
Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in neporavnavanja 
svojih obveznosti, je DARS d.d. vložila tožbo proti Mestni občini 
Ljubljana. V letu 2001 je Mestna občina Ljubljana nakazala DARS 
d.d. znesek sredstev v višini 544.360.706 SIT. Na dan 31.12.2001 
znaša neporavnana obveznost Mestne občine Ljubljana do DARS 
d.d. skupaj z obračunanimi zamudnimi obrestmi 716.362.617 SIT. 

Poleg Mestne občine Ljubljana so sofinancirali izgradnjo 
avtocestnih odsekov v letu 2001 še Elektro Ljubljana v višini 
46.882.119 SIT, Ministrstvo za promet in zveze v višini 3.197.133 
SIT ter Petrol d.d. v višini 6.445.780 SIT. 

Iz naslova "drugih virov" je bilo planirano skupaj 646.640.000 SIT 
sredstev. Realizirano (vzpostavljenih terjatev) je bilo skupaj 
776.994.829 SIT, kar predstavlja 120 % planiranih sredstev. 
Dejansko je bilo iz naslova "drugih virov" v letu 2001 zbranih 
600.885.738 SIT, kar predstavlja 92 % planiranih sredstev. 

3. NAMENSKA PORABA SREDSTEV PO 
POSAMEZNIH AVTOCESTNIH ODSEKIH V LETU 
2001 

Namensko zbrana sredstva v letu 2001 je Družba za avtoceste 
v Republiki Sloveniji uporabljala za: 

Bančnega konzorcija v višini 38.000.000 USD, v tolarski 
protivrednosti 6.858.232.400 SIT, z rokom črpanja najkasneje do 
30.06.2002 (KB VI). 

V Finančnem načrtu DARS d.d. za leto 2001 je bilo predvideno 
črpanje t.i. »Domačega finančnega kredita« v višini 6.221.241.000 
SIT, vendar je bilo v letu 2001 posojilo KB VI črpano v višini 
1.556.979.832 SIT. 

pripravo projektne dokumentacije, 
pridobitev dovoljenj za posege v prostor, 
odkupe in plačilo odškodnin za zemljišča in druge 
nepremičnine za gradnjo avtocest, 
druge stroške v zvezi s pripravo na gradnjo, 
stroške v zvezo z opravljanjem strokovno tehničnih opravil 
Inženirjev, 
gradnjo novih avtocestnih odsekov, 
nadaljevanje in dokončanje gradnje avtocestnih odsekov, 
zaključna dela na obstoječih avtocestah, 
stroške v zvezi z rekonstrukcijami oziroma novogradnjami 
odsekov tistih glavnih in regionalnih cest, ki so predvideni v 
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju državne ceste) in 

- stroške v zvezi z ukrepi na stičnih točkah avtocest z železnico, 
ki so predvideni v nacionalnem programu izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ukrepi na železnicah). 

3.1. Fakturirana realizacija v letu 2001 

V letu 2001 je znašala realizacija 53.187.697.508 SIT, kar v 
primerjavi s finančnim načrtom DARS d.d. za leto 2001 pomeni 
101 % od planirane. V znesku realizacije so upoštevani tudi stroški 
financiranja v višini 3.283.105.896 SIT za koriščenje tujih posojil 
in domačega finančnega kredita ter znesek plačila odškodnine 
zaradi spremembe namembnosti zemljišč v višini 614.899.850 
SIT. Poleg tega je v skupnem znesku realizacije vsebovan in v 
celoti plačan davek na dodano vrednost v višini 6.935.920.134 
SIT. V letu 2001 je tako plačan davek na dodano vrednost 
predstavljal 13 % celotne fakturirane realizacije. DARS d.d. zaradi 
značilnosti svoje dejavnosti pri obračunu davka na dodano 
vrednost nima pravice do odbitka vstopnega davka. 

.».■• • .* 4Rn ' v 
- i m ■ posojilodajalec *-t. /•" plan 2001 (v SIT) < . :V'A. V- ' ) r* t*V ' realizacija 2001 (v SIT) % realizacij« _• 

Bančni konzorcij slovenskih bank - KB V 4.354.258.000 7.648.012.000 176% 
Bančni konzorcij slovenskih bank - KB VI 6.221.241.000 1.556.979.832 25% 

Skupaj: 10.575.499.000 9.204.991.832 87% 
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Planirana in fakturirana realizacija v letu 2001 
(stroški financiranja so prikazani v planiranih in fakturiranih vrednostih na posameznih projektih) 

•, • • "V;, 
- . Projekt • j»". Plan (v SIT) Realizacija (v SIT) , Odstotek 

realizacije 
Projekt 1: Severovzhodna Slovenija 6 296.222 000 7.820.797.713 124% 
Projekt 2: Celje 13.358.294.000 12.302.751.239 92% 
Projekt 3: Ljubljana 1.156.393.00C 1.374.213.623 119% 
Projekt 4: Primorska 8.698.357.000 9.183.341.256 106% 
Projekt 5: Trojane 13.446.225.000 13.061.678.260 97% 
Projekt 6: Gorenjska - Dolenjska 4.017.747.000 4.205.617.428 105% 

Skupaj nove avtoceste: 46.973.238 000 !: 47,948.399.519 ? 102% 
Predhodni projekti 947.000.000 563.979.070l 60% 
Predhodni odkupi 120.000.000 89.957.898 75% 
Dokončanje del na obstoječih avtocestah 53.000.000 148.488.636 280% 
Stroftki inženirja 2.300.000.000 2.213.097.890 96% 
Potrjevanje kvalitete 40.000.000 31.944 0% 
Graditev državnih cest 2.125.176.000 2.193.084.933 103% 
Ukrepi na železnicah 20.000.000 30.657.618 153% 

: ' Skupaj: 52.578.414.000 53.187.697.508 101% 

4. UPRAVLJANJE S PROSTIMI DENARNIMI 
SREDSTVI NA PODPARTIJI PRORAČUNA - 
SREDSTVA ZA IZGRADNJO AVTOCEST V LETU 
2001 

Na podpartijo proračuna »Sredstva za izgradnjo avtocest« je bilo 
v letu 2001 skupno nakazanih 30.238,6 mio SIT sredstev. 
Porabljenih je bilo 30.236,6 mio SIT sredstev. Pregled prilivov in 
odlivov na račun je prikazan v tabeli 1. Skupni prilivi predstavljajo 

sredstva izločanj iz proračuna v višini 30.222,5 mio SIT ter 
sredstva obresti v višini 16,1 mio SIT. 

Skupna poraba DARS-a v višini 30.236,6 mio SIT je bila nižja od 
skupnih prilivov za 2,0 mio SIT, kar se (upoštevaje prenos 
sredstev iz lanskega leta) odraža v stanju depozitov in stanju na 
žiro računu konec obravnavanega obdobja. Na zadnji dan 
lanskega leta so bila pri bankah naložena sredstva v višini 2 mio 
SIT, stanje na žiro računu pa je znašalo 334.000,82 SIT. 

Prilivi in odlivi na podpartijl proračuna Sredstva za Izgradnjo avtocest v letu 2001 

v mio SIT   

mesec 
izločitev lz 
proračuna 

obresti Iz 
depozitov 

SKUPAJ 
PRILIVI 

SKUPAJ ODLIVI 
Jporaba DARS) 

neto 
spremembe 

0 1 i 3*1*2 4 
januar 2.100.5 0,0 2.100.5 2.100,5 0.0 
februar 2.250,0 1.3 2.251,3 1.915,0 336,3|| 
marec 2.250,0 2.4 2.252,4 2.019,4 233,o| 
april 2.300,0 0,8 2.300,8 2.866,8 -566,0 J 
maj 2.400.0 1.9 2.401,9 2.246,6 155,3 
junij 2.500,0 1.7 2.501,7 2.658,5 -156,8 
julij  2.600,0 1.6 2.601,6 2.601,2 0,5 
avgust 2.700,0 1.0 2.701,0 2.701,5 -0,6 
september 2.700,0 0.5 2.700,5 1.926,3 774,2 
oktober 2.800,0 3,5 2.803,5 3.576,0 -772,5 
november 2.800,0 1.0 2.801,0 2.525,0 276,0 
december 2.822,0 0.5 2.822,5 3.099,8 -277,3 

Skupaj 30.222,5 16.1 30.238,6 30.236,6 2,0 
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4.1. Primerjava leta 2001 z letom 2000 računa proračuna »Sredstva za izgradnjo avtocest« in za 1.973,1 
mio SIT več odlivov kot leto prej. Prilivov iz naslova obresti je bilo 

V letu 2001 je bilo za 1.982,5 mio SIT več prilivov na podpartijo manj za 15,4 mio SIT. 

Primerjava prilivov In odlivov na podpartijl Sredstva za izgradnjo avtocest v letu 2000 in 2001 

vnrio SIT 
leto 2000 leto 2001 RAZLIKA 

0 1 2 2-1 
PRILIVI 28.256,1 30.238,6 1.962,5 
ntoč.fe/yorad 28.224J 30.222.5 1.997,9 
obresti 31,5 16,1 ■154 
ODUVI 28.263,5 30.236,6 1.973,1 

4.2. Obrestovanje depozitov 

Glede na lani uvedene spremembe na področju upravljanja s 
prostimi denarnimi sredstvi proračuna, s tem pa tudi z namenskimi 

Veljavne obrestne mere v letu 2001 

Kljub višjim obrestnim meram so bile natečene obresti v letu 2001 
(zaradi intenzivne porabe sredstev), nižje kot v letu 2000. V 
celotnem lanskem letu je bilo z naslova obresti ustvarjenih 16,1 
mio SIT prihodkov. V letu prej pa so bili ti prihodki enkrat višji in so 
znašali 31,5 mio SIT. 

4.3. Povprečno stanje prostih denarnih sredstev 

Intenzivna poraba sredstev s strani DARS-a (še posebej v januarju 

sredstvi (obrestne mere deponiranih presežkov so se vezale na 
obrestne mere zakladnih menic) so se presežki namenskih 
sredstev nalagali po obrestnih merah, ki so prikazane v naslednji 
tabeli. 

in decembru pa tudi aprilu in avgustu) je vplivala na nizko 
povprečno stanje prostih sredstev v primerjavi s preteklimi leti. 
Skupno povprečno stanje prostih denarnih sredstev v letu 2001 
je znašalo 303 mio SIT. Povprečno stanje prostih sredstev v 
enakem obdobju leta 2000 pa 897 mio SIT. Najvišje povprečno 
stanje prostih sredstev, ki so bila naložena pri bankah je bilo v 
mesecu oktobru (487 mio SIT). 

vrsta depozita januar februar marec april maj junij || julij avgust sept oktober nov. dec. 
[nočni depoziti 
idepozit na odpoklic 
|depozitdo30dni 
depozit do 5 dni 
depozit od 6 do 30 dni 

Hdepozit od 31 do 90 dni 

3% 
3% 
4% 

3% 
3% 

5,04% 
7,29% 
9,53% 

3% 
3% 

5,09% 
7,36% 
9,62% 

3% 
3% 

5,09% 
7,35% 
9,61% 

3% 
3% 

5,18% 
7,48% 
9,78% 

3% 
3% 

5,11% 
7,38% 
9.66% 

3% 
3% 

0,0513 
0,0741 
0,0969 

3% 
3% 

5,13% 
7,41% 
9,69% 

3% 
3% 

5,01% 
7,24% 
9,47% 

3% 
3% 

4,92% 
7.10% 
9,29% 

3% 
3% 

4,80% 
6,93% 
9,06% 

3% 
3% 

4,38% 
6,32% 
8,27% 
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Gibanje povprečnega stanja depozitov namenskih sredstev v letu 2001 
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4.4. Struktura depozitov iz prostih sredstev po 
bankah 

Namenska sredstva, ki se niso takoj porabila, je državna 
zakladnica ustrezno plasirala v poslovne banke, članice 
konzorcija, skladno z obstoječim dogovorom oziroma usmeritvami 
DARS-a. 

Po višini plasmajev sredstev v poslovne banke izstopajo NLB, 
NKB Maribor, Banka Celje, Banka Koper in GB Kranj. Vse te 
banke so delež udeležbe v depozitih iz naslova prostih namenskih 
sredstev, glede na leto 2000, še povečale, razen GB Kranj, ki 
beleži padec v deležu prejetih depozitov iz 11 % v letu 2000 na 9 
% v letu 2001. 

Povprečno stanje plasiranih sredstev po posameznih bankah v letu 2001 

v mio SIT 

Poslovna banka 
leto 2000 leto 2001 

znesek % znesek % 
0 1 2 3 4 

Nova KB Maribor 53 6 30 10 
Nova LB 165 19 66 22 
Abanka 43 5 16 5 
DB Novo mesto 28 3 14 5 
BZ Trbovlje 24 3 8 3 
Banka Celje 72 8 30 10 
SKB 53 6 24 8 
Banka Koper 74 8 27 9 
SZKB Ljubljana 27 3 8 3 
Banka Vipa 31 4 8 2 
Poštna banka 17 2 6 2 
Krekova banka 13 1 6  2 
GB Kranj[ 96 11 27 9 
Banka Domžale 40 5 8 3 
PB Murska Sobota 46 5 6 2 
KB Slovenj Gradec 54 6 14 5 
Factor banka 0 0 4 1 
SB Velenje 41 5 4 1 
SKUPAJ 879 100 303 100 
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4.5. Ročnost depozitov plasiranih kot depoziti na odpoklic, ostalih 65 % sredstev pa kot 
vezani depoziti do 30 dni. V okviru vezanih depozitov do 30 dni so 

Ročnost depozitov v poslovnih bankah je bila skladna s dinamiko se sredstva nalagala kot vezani depoziti za 5 dni in vezani depoziti 
porabe DARS-a. V letu 2001 je bilo tako 35 % vseh sredstev od 6 do 30 dni. 

Povprečno stanje depozitov po ročnosti v letu 2001 

v mio SIT 

'■ y,~ 

Mesec 

Vrsta depozita 
na odpoklic vezani do 30 dni skupaj 
povp. v % povp. v % povp. v % 

januar 0 0 0 0 0 0 
februar 0 0 311 100 311 100 
marec 97 23 324 77 421 100 
april 200 84 38 16 238 100 
maj 44 11 369 89 413 100 
junij 180 47 203 53 383 100 
julij 250 60 163 40 413 100 
avgust 58 26 166 74 224 100 
september 222 55 180 45 402 100 
okt 117 24 370 76 487 100 
nov 110 34 218 66 328 100 
dec 4 22 16 78 20 100 
Skupaj povprečje 107 35 196 65 303 100 
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Poročilo o izdvajanju in namenski porabi sredstev za graditev 

državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 

avtocest v Republiki Sloveniji 

za leto 2001 

POVZETEK 

Ljubljana, september 2002 
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Poročilo je pripravljeno v skladu s 5. členom Zakona o 
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, 
določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (Urani list RS, št.57/98 In 18/02), po 
katerem mora Vlada Republike Slovenije o Izdvajanju 
sredstev in njihovi namenski porabi poročati Državnemu 
zboru Republike Slovenije enkrat letno. 

Z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in št. 18/ 
02), je določen način zagotavljanja in uporabe sredstev, 
namenjenih za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Sredstva 
zagotovljena na ta način zagotavljajo delež Republike Slovenije v 
okviru celotnega programa financiranja graditve avtocest do 
skupne vrednosti sredstev, ki je določena v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Ne glede na določbe zakona o zagotovitvi namenskih sredstev 
za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, je bila s proračunom 
Republike Slovenije za leto 2001 in z 10. členom zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni 
list RS, št. 31 /01) določena višina namenskih sredstev za izgradnjo 
avtocest v znesku 28.122.000.000 SIT. 

Viri sredstev za gradnjo avtocest v letu 2001: 

1. Namenska sredstva za izgradnjo avtocest 

V proračunu Republike Slovenije so bila zagotovljena sredstva 
za gradnjo avtocest v letu 2001 v višini 28.122.000.000 SIT, ki so 
bila na podlagi mesečnih odredb Ministrstva za promet tudi v 
celoti nakazana na posebno podpartijo proračuna Republike 
Slovenije - Sredstva za izgradnja avtocest. Na to podpartijo so se 
tekoče nakazovale tudi pripadajoče obresti od upravljanja s temi 
sredstvi in sicer v letu 2001 v višini 16.070.378,65 SIT. Skupna 
poraba namenskih sredstev je v letu 2001 znašala 30.236.542.482 
SIT, kar pomeni, da se je del sredstev v znesku 2.334.000,82 SIT 
likvidnostno porabil za plačevanje situacij za opravljena dela v 
mesecu decembru 2001, zapadla v plačilo januarja 2002. 

2. Del cestnine za financiranje graditve avtocest v letu 2001 

V finančnem načrtu DARS d.d. za leto 2001 je bilo iz dela zbrane 
cestnine predvidenih 920.693.000 SIT kot vir sredstev za 
financiranje graditve novih avtocestnih odsekov. Dejansko je del 
cestnine kot vir sredstev za financiranje graditve avtocest v letu 
2001 znašal 1.020.693.000 SIT, to je za enajst odstotnih točk več 
od planiranih sredstev. 

3. Tuja finančna posojila v letu 2001 

V finančnem načrtu DARS d.d. za leto 2001 je kot vir za gradnjo 
novih avtocestnih odsekov bilo predvideno tudi koriščenje več 
finančnih posojil pri mednarodnih finančnih institucijah in drugih 
tujih finančnih korporacijah, in sicer pri Evropski investicijski banki 
(EIB - EIB II, EIB III in EIB IV) in Autovie Venete. V letu 2001 je bilo 
črpano skupaj 11.315.891.634 SIT posojil Evropske investicijske 
banke, kar predstavlja 107% planiranih črpanj, medtem ko je bilo 
posojilo družbe Autovie Venete S.p.A. v letu 2001 črpano v znesku 
316.472.985 SIT, kar znaša 45% planiranih črpanj. 

4. Domača finančna posojila v letu 2001 

V letu 2001 je bilo planiranih 10.575.499.000 SIT domačih finančnih 
posojil. Dejansko črpanje posojila Bančnega konzorcija je znašalo 
9.204.991.832 SIT, kar predstavlja 87% planiranih črpanj. 

5. Drugi viri - sofinanciranje 

Po pogodbi o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov 
Malence - Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo je v letu 2001 
Mestna občina Ljubljana nakazala DARS d.d. znesek sredstev v 
višini 544.360.706 SIT. Poleg Mestne občine Ljubljana so 
sofinancirali izgradnjo avtocestnih odsekov v letu 2001 še Elektro 
Ljubljana v višini 46.882.119 SIT, Ministrstvo za promet v višini 
3.197.133 SIT ter Petrol d.d. v višini 6.445.780 SIT. 

V letu 2001 je znašala fakturirana realizacija 53.187.697.508 SIT. 
kar v primerjavi s finančnim načrtom DARS d.d. za leto 2001 
pomeni 101 % od planirane. V znesku realizacije so upoštevani 
tudi stroški financiranja v višini 3.283.105.896 SIT za koriščenje 
tujih posojil in domačega finančnega kredita ter znesek plačila 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišč v višini 
614.899.850 SIT. Poleg tega je v skupnem znesku realizacije 
vsebovan in v celoti plačan davek na dodano vrednost v višini 
6.935.920.134 SIT. V letu 2001 je tako plačan davek na dodano 
vrednost predstavljal 13 % celotne fakturirane realizacije. DARS 
d.d. zaradi značilnosti svoje dejavnosti pri obračunu davka na 
dodano vrednost nima pravice do odbitka vstopnega davka. 

Namenska sredstva, ki se niso takoj porabila, je državna 
zakladnica ustrezno plasirala v poslovne banke, članice 
konzorcija, skladno z obstoječim dogovorom oziroma usmeritvami 
DARS-a. Glede v letu 2001 uvedene spremembe na področju 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna, s tem pa tudi 
z namenskimi sredstvi, so se presežki namenskih sredstev 
nalagali po obrestnih merah, ki so se vezale na obrestne mere 
zakladnih menic. Kljub višjim obrestnim meram so bile natečene 
obresti v letu 2001 (zaradi intenzivne porabe sredstev), nižje kot 
v letu 2000. V celotnem lanskem letu je bilo z naslova obresti 
ustvarjenih 16,1 mio SIT prihodkov. V letu prej pa so bili ti prihodki 
enkrat višji in so znašali 31,5 mio SIT. 
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NADZORNI SVET 
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji 
DARS d.d. 
Celje, Ulica XIV.divizije št. 4 

izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.2001 do 31.12.2001" 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Nadzorni svet DARS d.d. se je seznanil z osnutkom poročila 
Štev.: 023-4/02-BP o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev za 
Datum: 27.6.2002 graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu 

izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.2001 do 
31.12.2001 kot informacijo o prilivih bencinskega tolarja, 
cestnin In kreditnih sredstev ter o njihovi porabi na osnovi 

Nadzorni svet DARS d.d. je na svoji 58. redni seji dne 27.6.2002 podatkov, ki jih je posredovala uprava DARS d.d.. 
pod točko 05 
"Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev za 
graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu 

Predsednik Nadzornega sveta 
Peter Tevž 
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