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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je 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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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2611-0041 
Številka: 408-20/2002-1 
Ljubljana, 29.10.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 175. dopisni seji dne 29.10.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAMSTVENEM IN PREŽIVNINSKEM SKLADU 
REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu 
Republike Slovenije obravnava po skrajšanem postopku, saj 
gre pri spremembah in dopolnitvah zakona za manj zahtevne 
spremembe in dopolnitve ter za manj zahtevne uskladitve 
zakona z drugimi zakoni (Zakon o varstvu osebnih podatkov) 
ter direktivo Sveta 80/987/EGS. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom zakona 
nadomešča predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike 
Slovenije - skrajšani postopek, ki ga je poslala z dopisom št. 
408-20/2002-1 z dne 10.10.2002. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- mag. Lilijana Madjar, direktorica Jamstvenega in 
preživninskega sklada Republike Slovenije, 

- Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu 

Republike Slovenije (ZJSRS -) 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je dne 24. aprila 1997 sprejel 
Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije. Z zakonom je 
bil ustanovljen Jamstveni sklad kot sklad za poravnavo 
obveznosti, ki so nastale zaposlenim s strani delodajalcev, pa jih 
le-ti zaradi insolventnosti delavcem niso mogli zagotoviti. Zakon 
je bil kasneje trikrat noveliran, pri čemer so se pristojnosti 
Jamstvenega sklada s tretjo novelo razširile tudi na kritje pravic 
otrok do nadomestila neplačane preživnine. V zvezi s tem se je 
spremenil oziroma dopolnil tudi naslov zakona tako, da se je 
zakon preimenoval v Zakon o Jamstvenem in preživninskem 
skladu Republike Slovenije. 

1.1. Primarna naloga sklada je torej bilo jamčenje za pravice 
delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, ki pomeni eno od 
področij, ki gaje Republika Slovenija uredila s ciljem približevanja 
zakonodaje Republike Slovenije zakonodaji Evropske unije. Določila 
v predlaganem zakonu, ki se nanašajo na pravice delavcev v 
primeru insolventnosti delodajalca, pomenijo še zadnjo uskladitev 
delovanja jamstvenega sklada z direktivo Sveta 80/987/EGS z 
dne 20.10.1980 (v nadaljevanju direktiva) o približevanju zakonodaj 
držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti 
njihovega delodajalca. 

Dosedanja ureditev v zakonu o Jamstvenem in preživninskem 
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS št. 25/97,10/98,41/99, 
53/99) ni v skladu z direktivo, saj zakon vsebuje pogoj za 
pridobitev pravic, da mora biti delavec zaposlen pri delodajalcu 
najmanj tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja. 
Omenjena direktiva opredeljuje obseg pravic delavcev 
(2.odstavek 4. člena direktive), ki se ga zavežejo države priznati 
glede na datum oz. dogodek, ki pomeni pogoj za priznanje pravic 
v primeru insolventnosti delodajalca (opredeljeno v 2.odstavku 3. 
člena direktive), ne pa v zvezi s tem tudi omejitev skupine delavcev, 
ki je upravičena do jamstva. Tega pogoja direktiva ne omenja in 
pomeni oženje obsega delavcev, ki jih pokriva omenjena direktiva. 

Neusklajeno z direktivo je tudi omejevanje višine jamčenja sklada 
v primeru, da je delavec iz naslova plače za obdobje, za katero 
se jamči, od delodajalca pred prenehanjem delovnega razmerja 
že prejel določen znesek. Sklad v tem primeru pravico do izplačila 
za izplačan znesek zmanjša. Direktiva govori izključno o 
»neporavnanih terjatvah«, kar pomeni da je namen institucije 
jamčiti za odprte terjatve delavca po pravicah, lahko pa se v 
zakonu opredeli najvišji znesek, ki se ga delavcu iz sklada izplača. 
Predlagana dopolnitev bi pomenila tako popolno uskladitev z 
direktivo, s tem, da bi višina jamčenja sklada ostala enaka, le da 
bi sklad jamčil za »neporavnane terjatve« delavca. Tako bi se v 
celoti uveljavil namen sklada glede na namen tovrstnih institucij v 
skladu direktivo. 

S sprejemom zakona o javnih skladih (Uradni list RS št.: 22/00; v 
nadaljevanju ZJS) in Ustanovitvenim aktom Javnega jamstvenega 
in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS št.: 
119/00) je za sklad pričel veljati režim delovanja javnih skladov. V 
svojem 51. členu in 53. členu ZJS določa, kot enega od načinov 
prenehanja javnega sklada, stečaj sklada. Kot je bilo že navedeno, 
je namen ustanovitve Jamstvenega sklada poravnava terjatev 

delavcev v primeru insolventnosti delodajalca na način in v skladu 
z direktivo. V skladu z navedeno direktivo lahko vsaka država 
članica sama opredeli način financiranja take institucije, vendar je 
eno od načel, ki ga direktiva predpisuje kot obveznega, da sta v 
primeru, da se takšna institucija financira iz prispevkov 
delodajalcev (kar bi eventuelno lahko bil razlog, da sklad ne more 
izpolniti obveznosti do upravičencev), obveznost plačila s strani 
institucije ter vidik prispevka ločena in med njima ne sme obstajati 
nobena povezava. Prav tako ne sme biti premoženje jamstvene 
institucije podvrženo stečaju ali prisilni poravnavi (Article 5, a: the 
assets of the institutions shall be independent of the employers' 
operating capital and be inaccesible to proceedings for insol- 
vency;). Uskladitev z direktivo bi tako dosegli s sprejemom 
določbe o neveljavnosti določil ZJS za Javni jamstveni in 
preživninski sklad Republike Slovenije, ki se nanašajo na možnost 
prenehanja sklada v postopku stečaja. 

1.2. Od 18.10.1999 se na skladu odloča tudi o pravicah otrok v 
primeru neplačevanja preživnin in sicer o pravici do nadomestila 
preživnine. V zakon je potrebno vnesti opredelitev nerednega oz. 
neplačevanja preživnine, ki je kot pogoj za pridobitev pravice 
trenutno natančno opredeljen le v navodilih o postopku za 
uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine, objavljenih v 
Uradnem listu RS št.: 80/99 ter razviden iz obrazca (Uradni list 
RS št.: 78/99). Glede na to, da gre za pogoj za pridobitev pravice, 
bi moral biti le - ta natančno opredeljen na ravni zakona in ne 
podzakonskih predpisov. 

S spremembo zakona bi tudi odpravili omejitev, po kateri ima 
pravico do nadomestila preživnine le otrok, ki živi v družini, v 
kateri dohodek na družinskega člana ne presega 55% povprečne 
plače v državi v preteklem letu. S tem bi se doseglo enako 
obravnavanje otrok, ki živijo v enoroditeljskih družinah in kjer 
preživninski zavezanci ne prispevajo k preživljanju skupnih otrok. 

S predlagano spremembo bi zagotovili tudi izpolnjevanje 26. člena 
Konvencije OZN o otrokovih pravicah (Zakon o ratifikaciji 
konvencije ZN o otrokovih pravicah, Uradni list SFRJ-MP, št. 15/ 
90 v zvezi z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN, 
Uradni list RS-MP, št. 9/92, 3-2/93, 9-50/93, 5-7/99, Uradni list 
RS, št. 35/92, 13/93, 28/93, 20/99), ki določa, da je vsakemu 
otroku (otrok je v skladu s citirano konvencijo vsako človeško 
bitje, mlajše od osemnajst let) priznana pravica do socialnega 
varstva in 27. člena, katerega vsebina se nanaša na dolžnost 
preživljanja otroka s strani obeh roditeljev in zaveza države, da 
bo, v kolikor bo potrebno, sprejela ustrezne ukrepe, da bo 
pomagala zagotoviti preživnino oziroma zagotovila otroku gmotno 
pomoč. 

V zakon bi se vnesla tudi procesna določba, ki bi določila, da v 
primeru odločbe o prenehanju pravice do nadomestila preživnine, 
pritožba ne zadrži izvršitve. 

1.3. Sprejem dopolnitev in sprememb, ki se nanašajo na varstvo 
osebnih podatkov narekuje 35. člen zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01, 59/01), ki določa, da 
morajo državni organi in organi lokalnih skupnosti, organizacije in 
posamezniki, ki opravljajo javne službe in nosilci javnih pooblastil, 
uskladiti obdelavo osebnih podatkov z določbami zakona 
najkasneje v dveh letih od njegove uveljavitve. Zakon je pričel 
veljati 7.avgusta 1999. 
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Za nadaljnje zakonito izvrševanje nalog sklada je potrebno skladno 
z zakonom o varstvu osebnih podatkov uskladiti obdeJavo 
osebnih podatkov sklada z navedenim zakonom (35. člen), kar 
pomeni opredelitev podatkov, ki jih sklad zbira in obdeluje za 
izvajanje svojih nalog (3.odstavek 2. člena zakona o varstvu 
osebnih podatkov), v zakonu o jamstvenem in preživninskem 
skladu Republike Slovenije. V predlaganih spremembah bi se tako 
v zakon dodalo poglavje o varstvu osebnih podatkov, kajti 
dosedanja določila so glede na novi zakon o varstvu osebnih 
podatkov preskopa. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

2.1. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami bi se za izvajanje 
področja pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalcev 
dosegla popolna usklajenost z direktivo Sveta 80/987/EGS, kar 
je bil tudi cilj oblikovanja jamstvenega sklada kot institucije. 

2.2. Dopolnitve pri določilih, ki opredeljujejo pogoje za pridobitev in 
prenehanje pravice do nadomestila preživnine otrok v primeru 
neplačevanja preživnine, pomenijo opredelitev enega od pogojev 
za pridobitev pravice v zakonu, kar je v skladu z Ustavo Republike 
Slovenije, ki določa, da morajo biti pravice in obveznosti državljanov 
opredeljene na nivoju zakona in ne podzakonskih predpisov. 

Predlagana odprava omejitve, po kateri ima pravico do nadomestila 
preživnine le otrok, ki živi v družini, v kateri dohodek na 
družinskega člana ne presega 55% povprečne plače v državi v 
preteklem letu, pomeni, da bi imel po novem širši krog oseb 
možnost pridobiti pravico do nadomestila preživnine. To je ob 
dejstvu, da gre pri vlagateljih zahtev praviloma za osebe iz socialno 
šibkejših slojev prebivalstva, gotovo v skladu z določilom 2. člena 
Ustave Republike Slovenije, po katerem je Slovenija pravna in 
socialna država. Na ta način bi se doseglo enako obravnavanje 
otrok, ki živijo v enoroditeljskih družinah in kjer preživninski 
zavezanec ne prispeva k preživljanju skupnih otrok. V praksi se 
je namreč pokazalo, da omejevanje kroga upravičencev do 
nadomestila preživnine z določitvijo premoženjskega cenzusa 
pripeljalo tudi do primerov, ko je upravičenec prav zaradi izplačila 
nadomestila preživnine presegel omenjeni cenzus in tako izgubil 
pravico do nadomestila, v naslednjem letu pa jo ponovno pridobil. 

Ker gre v primerih prenehanja pravice predvsem za prenehanje 
pogojev za priznanje pravice do nadomestila preživnine, zaradi 
tekočega plačevanje preživnine s strani preživninskega 
zavezanca in prenehanje na zahtevo zakonitega zastopnika, je 
smiselno vnesti v zakon procesno določbo, ki bi omogočila 
takojšno izvršitev odločbe o prenehanju nadomestila preživnine. 
V primeru, da sklad z izvršitvijo čaka do pravnomočnosti odločbe, 
prihaja do preplačil nadomestila preživnine in posledično do 
vračanja sredstev s strani zakonitih zastopnikov. S to procesno 
določbo, bi ta problem odpravili. 

2.3. Sklop sprememb in dopolnitev, ki se nanašajo na varstvo 
osebnih podatkov je namenjen uskladitvi zakona z zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01, 59/ 
01), ki je za državne organe in nosilce javnih pooblastil postavil 
strožje kriterije za pravico do zbiranja, obdelave in varstva osebnih 
podatkov. Osebni podatki, ki jih lahko sklad zbira in obdeluje, so 
tako v zakonu izrecno našteti, prav tako institucije, od katerih ima 
sklad pravico pridobivati določene podatke ter omejitev sklada 
pri uporabi osebnih podatkov. 

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun 

Ocenjujemo, da predlagane spremembe na področju pravic iz 
naslova insolventnosti delodajalca ne bi pomenile večje 
spremembe pri obremenitvi sredstev za izvajanje navedenega 
programa. Podjetja v insolventni situaciji, ki jo gotovo zaznajo že 
pred obdobjem treh mesecev pred začetkom stečaja, novih 
delavcev praviloma ne zaposlujejo, kar pomeni, da bo porast 
števila upravičencev zaradi spremembe zahtevanega pogoja 
zaposlitve minimalen. 

Ocenjujemo, da se bo v letu 2003 zaradi spremembe pojavilo 
okoli 50 novih upravičencev, ki bodo zaradi krajšega obdobja 
upravičeni v povprečju do sredstev v višini dveh minimalnih plač. 
Skupen znesek dodatno potrebnih sredstev predvidoma ne bo 
presegel 10 mio SIT. Sredstva bodo zagotovljena s 
prerazporeditvijo znotraj Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve. 

Po ocenah o številu neplačanih preživnin in po podatkih o 
prejemnikih otroških dodatkov, ki presegajo dohodek na 
družinskega člana v višini 55% povprečne plače, bo potencialno 
število otrok, ki bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev nadomestila 
preživnine okoli 300. Ker bodo otroci predvidoma razvrščeni v 
vse tri starostne razrede, bo povprečna višina nadomestila 
predvidoma znašala mesečno 15.500 SIT. Predvidoma bo večina 
vlog vloženih v prvi polovici leta. Ob takih predpostavkah, bo 
letno potrebno zagotoviti sredstva za izplačilo nadomestil v višini 
50 mio SIT. Sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvijo 
sredstev znotraj Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 

Sprememba na področju določil, ki se nanašajo na osebne 
podatke ne zahteva nobenih dodatnih sredstev. Sklad je že do 
sedaj v svojo programsko opremo vključil varovanja, kot so 
predvidena v novem zakonu o varstvu osebnih podatkov ter 
zagotovil varovanje prostorov ter izvedel vse varnostne ukrepe, 
ki so potrebni za varstvo osebnih podatkov. Gre le za ureditev 
tega vprašanja na nivoju zakona. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenosti predlagane ureditve pravu 
Evropske Unije 

4.1. Ob upoštevanju smernice Evropske unije št. 80/987 z dne 
20. 10. 1980 ima večina evropskih držav urejeno varstvo pravic 
delavcev v primeru insolventnosti delodajalca na podoben način 
bodisi s predhodnim poplačilom terjatev delavca do delodajalca iz 
stečajne mase do določenega limita bodisi z zakonsko zajamčeno 
pravico delavca do izplačil iz sredstev za to posebej ustanovljene 
jamstvene insitucije. Pravni sistemi posameznih držav se na 
navedenem področju medsebojno razlikujejo predvsem v načinu 
definicije insolventnosti delodajalca, določitvi relevantnega datuma 
za pridobitev pravice do poplačil iz sredstev jamstvene institucije 
ter nastopa pravnih posledic stečaja oziroma prisilne poravnave. 

S kodeksom dela je v FRANCIJI jamstvena ustanova za 
varovanje pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca 
posebno združenje za upravljanje zavarovanja terjatev zaposlenih 
(Association pour la gestion de regime d'assurance des creances 
salaries - A.G.S.), ki so ga ustanovili delodajalci na pobudo 
Državnega sveta francoskih podjetnikov. Sistem jamstva A.G.S. 
izvajajo in vodijo organi zavarovanja za primer brezposelnosti, 
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skupnosti za zaposlovanje in državno poklicno združenje na 
podlagi skupne konvencije. Združenje se financira iz prispevkov 
delodajalcev. Iz sredstev navedene jamstvene institucije se 
pokrivajo terjatve iz naslova neizplačanih plač, odpravnine, 
udeležba na dobičku, če je dogovorjena, ter izplačila za primer 
predčasne upokojitve. Obseg terjatev, ki se poravnavajo iz 
sredstev sklada je omejen v skladu z zakonom o delovnih 
razmerjih (13-kratnik oziroma 3-kratnik mesečne osnove za 
plačilo prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti). 

Za varstvo pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca 
je v GRČIJI ustanovljen avtonomen sklad - Sklad za varovanje 
pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca. Navedeni 
sklad se financira iz prispevkov delodajalcev in iz državnega 
proračuna. Prispevek delodajalcev se plačuje v višini 0,15 %, 
prispevek iz državnega proračuna pa do višine 500 mio drahm. 
Višina prispevka delodajalcev in višina zneska, ki se plačuje iz 
državnega proračuna, se lahko povečata. Iz sredstev sklada se 
pokrivajo terjatve iz naslova neizplačanih plač v obdobju zadnjih 
treh mesecev pred objavo sklepa o začetku stečajnega postopka. 
Plačilo iz sredstev sklada je omejeno na znesek 3-kratne mesečne 
plače določene s kolektivno pogodbo. 

V AVSTRIJI je s posebnim zakonom o zagotovitvi izplačil 
delojemalcem ob insolventnosti delodajalca pri zveznem 
ministrstvu za socialne zadeve ustanovljen sklad za izplačilo 
plač delojemalcem ob insolventnosti delodajalca, ki ima status 
pravne osebe. Sklad se financira iz prispevka delodajalcev, ki 
znaša 0,5 % prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti, 
iz poplačila terjatev, ki so prešle na sklad na podlagi navedenega 
zakona ter iz državnega proračuna. Iz sredstev sklada se 
pokrivajo terjatve iz naslova nadomestila zaradi izgube plače, 
odpravnine ter odškodnine za neizkoriščeni letni dopust. Zahteve 
v zvezi z navedenim nadomestilom zaradi izgube plače ne smejo 
presegati dvojnega zneska, ki je določen kot najvišja osnova za 
plačevanje prispevka za pokojninsko zavarovanje. 

Predlagane spremembe in dopolnitve na področju pravic delavcev 
v primeru insolventnosti delodajalca, bi pomenile uskladitev s 
pravnim redom Evropske Unije oziroma z direktivo Sveta 80/ 
987/EGS z dne 20.10.1980. 

4.2. V številnih evropskih državah imajo urejeno preživljanje otrok 
tako, da preživninskemu upravičencu olajšajo izterjavo 
preživninskega dolga in v času, ko preživninski zavezanec svoje 
obveznosti ne poravnava, vstopi v plačevanje država. 

V AVSTRIJI imajo ustanovljen družinski sklad, ki poleg nekaterih 
drugih pravic uresničuje tudi pravico do nadomestila preživnine. 
Upravičenci so otroci, ki prebivajo v Avstriji, so avstrijski državljani 
ali brezdomci, kadar preživninski zavezanec ne plačuje preživnine 
ali ne izpolnjuje svojih obveznosti. Obdobje plačevanja nadomestila 
preživnine je omejeno na tri leta. Višina nadomestila preživnine je 
enaka sodno določeni preživnini, najvišje nadomestilo je določeno 
z zakonom. Sklad izterjuje izplačana nadomestila preživnine. 

ŠV5PSKA ima Urad za socialno varnost, ki lahko izplača 
nadomestilo preživnine, če zavezanec ne plačuje preživnine ali 
če plačuje prenizko, če se ne ve kdo je oče, če je eden od 
staršev mrtev in otrok ne prejema nobene švedske otroške 
pokojnine in če otroka posvoji samska oseba. Določena je najvišja 
vsota, ki jo Urad plačuje in znaša polovico pričakovanih 
povprečnih stroškov za otroka, ali manj, če zavezanec plačuje 
del preživnine. Urad ima nalogo, da od preživninskega zavezanca 
izterjuje preživninski dolg. 

V NEMČIJI ima pravico do nadomestila preživnine otrok, ki še ni 
dopolnil 12 let starosti, ki živi pri neporočenem, ovdovelem ali 
ločenem roditelju, in ki ne prejema preživnine ali je ne prejema 

redno. Pravico do nadomestila preživnine imajo tudi tujci, če imajo 
otrok ali njegovi starši pravico do bivanja v državi. Višina 
nadomestila je odvisna od starosti otroka. Čas izplačevanja je 
omejen in traja največ 72 mesecev. Država terja nadomestilo 
preživnine, če je to le mogoče. 

Predlagane spremembe zakona na področju nadomestil preživnine 
so v skladu s politiko Slovenije na področju družinske zakonodaje 
in primerljive z ureditvijo tega vprašanja v drugih državah Evropske 
Unije. Predlagane spremembe bi izenačile obravnavanje otrok do 
18 leta ne glede na premoženjsko stanje družine, v kateri biva 
otrok, pri pravici do nadomestila preživnine. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 25/97, 10/98, 41/99 in 53/99) se naslov 
spremeni tako, da se glasi: 

»Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike 
Slovenije«. 

2. člen 

V prvi alinei 1. člena, v 2. členu in v drugem odstavku 3. člena se 
besede »Jamstveni in preživninski sklad« nadomestijo z besedami 
»Javni jamstveni in preživninski sklad« v ustreznem sklonu. 

3. člen 

Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi: 

»14.a člen 

Ne glede na določbe Zakona o javnih skladih (Ur. I. RS, št. 22/00) 
nad skladom ni mogoče začeti stečajnega postopka. Če sklad ne 
more poravnati dospelih obveznosti, odgovarja za plačilo le-teh 
Republika Slovenija solidarno s skladom«. 

4. člen 

V 16. členu se črta besedilo »,pri katerem je bil zaposlen 
neprekinjeno najmanj tri mesece pred datumom prenehanja 
delovnega razmerja«. 

5. člen 

V 19. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Sklad pri izračunu višine izplačila upošteva višino terjatev 
upravičenca do stečajnega dolžnika oziroma delodajalca iz 
naslovov po prvem odstavku ter omejitev izplačila po drugem 
odstavku tega člena.« 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se 
beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »drugega«. 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 
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6. člen 12. člen 

V 21 .a členu se črta peta alinea. 

7. člen 

V 21 .b členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»Za neredno plačevanje preživnine po tem zakonu se šteje, če 
preživninski zavezanec dolguje skupaj vsaj znesek treh 
povprečnih mesečnih preživnin v zadnjih 12-ih mesecih pred 
vložitvijo zahtevka. Mesec, v katerem zastopnik vloži zahtevo, 
se ne šteje med zadnjih 12 mesecev«. 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Dosedanji tretji in četrti odstavek se črtata. 

8. člen 

V 22. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Pritožba zoper odločbo, s katero je bilo ugotovljeno prenehanje 
pravice do nadomestila preživnine, ne zadrži izvršitve odločbe«. 

9. člen 

V tretjem odstavku 25. člena se črta tretja alinea. 

10. člen 

26.a člen se spremeni tako, da se glasi: 

»26.a člen 

Otrokov zakoniti zastopnik, preživninski zavezanec in njihovi 
delodajalci, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in Šport, Ministrstvo zadelo, družino in socialne zadeve, 
centri za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, banke, hranilnice, Klirinško depotna 
družba, d.d., Geodetska uprava in Banka Slovenije morajo skladu 
na njegovo zahtevo dati vse podatke, ki jih potrebuje pri odločanju 
° pravici do nadomestila preživnine in za izterjavo izplačanih 
nadomestil s pripadajočimi obrestmi in stroški«. 

11. člen 

Za 26.a členom se doda nov 26.b, ki se glasi: 

»26.b člen 

Sklad lahko podatke, ki jih pridobi od zavezancev iz prejšnjih 
dveh členov, uporabi samo za potrebe postopkov po tem zakonu. 

Drugim uporabnikom lahko sklad posreduje podatke samo, če 
so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi 
Pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se ti podatki 
nanašajo«. 

Za 27. členom se doda novo V.a poglavje: »V. a EVIDENCE IN 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV« z novimi 27.a, 27.b, 27.c, 
27.Č, 27,d in 27.e členi, ki se glasijo: 

»27.a člen 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za zbiranje, obdelavo, 
posredovanje in uporabo osebnih podatkov iz zbirk osebnih 
podatkov (v.nadaljevanju: evidence), uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

27.b člen 

Za potrebe izvajanja nalog sklada ter za statistične ali znanstveno 
raziskovalne namene, sklad vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje 
evidence. 

Sklad vodi evidence o: 
pravicah iz naslova insolventnosti delodajalca; 
nadomestilih preživnine. 

27.c člen 

Evidenca o pravicah iz naslova insolventnosti delodajalca vsebuje 
naslednje podatke upravičenca: 

osebno ime; 
rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj); 

- enotno matično številko občana; 
- naslov (stalnega, začasnega) prebivališča; 
- davčno številko; 
- številko transakcijskega oziroma tekočega računa, hranilne 

knjižice oziroma nerezidenčnega računa tujca; 
- naslov, na katerega želi prejemati pošto; 

razlog prenehanja delovnega razmerja; 
višino pripadajoče pravice iz prvega odstavka 19. člena tega 
zakona; 

- višino izplačil, opravljenih s strani delodajalca oziroma 
stečajnega dolžnika iz terjatev, določenih v prvem odstavku 
19. člena tega zakona. 

27.Č člen 

Evidenca o nadomestilih preživnine vsebuje naslednje osebne 
podatke: 

1. za otroka: 
osebno ime; 
rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj); 
enotno matično številko občana; 

- naslov (stalnega, začasnega) prebivališča; 
- krajevno pristojni center za socialno delo; 
- državljanstvo; 
- podatke o skupnem gospodinjstvu; 

višina preživnine; 
zaposlitev; 
oddaja v rejništvo, namestitev v zavod; 
plačana preživnina v zadnjem letu pred vložitvijo zahtevek 
po mesecih in 
plačana preživnina v obdobju priznanja pravice do 
nadomestila preživnine. 
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2. za zakonitega zastopnika: 
osebno ime; 

- enotno matično številko občana; 
- številko transakcijskega oziroma tekočega računa, hranilne 

knjižice oziroma nerezidenčnega računa tujca; 
- naslov (stalnega, začasnega) prebivališča; 
- naslov, na katerega želi prejemati pošto. 

3. za preživninskega zavezanca; 
osebno ime; 
rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj); 
enotno matično številko občana; 
naslov (stalnega, začasnega) prebivališča; 
državljanstvo; 
podatke o skupnem gospodinjstvu; 
zaposlitev; 
podatke o dohodkih in premoženju (nepremično in premično 
premoženje, delnice, solastništvo v podjetju, avtorski honorarji 
in drugi dohodki). 

27.d člen 

Podatki iz prejšnjih dveh členov se zbirajo neposredno od 
posameznika, na katerega se nanašajo. Za pravico iz naslova 
insolventnosti delodajalca, se podatke, ki se nanašajo na terjatve 
delavca do stečajnega dolžnika oziroma delodajalca ter izplačila, 
pridobiva neposredno od pristojnih oseb delodajalca oziroma od 
stečajnega dolžnika. Podatki v postopku priznanja nadomestila 
preživnine se pridobivajo o vlagatelju, o otrocih, katerih zakoniti 
zastopnik je vlagatelj in zanje vlaga zahtevo ter o preživninskem 
zavezancu neposredno od vlagatelja. O preživninskem 
zavezancu lahko vlagatelj poda le podatke o osebnem imenu, 
rojstne podatke, o stalnem ali začasnem bivališču in zaposlitvi. 
Ostale podatke pridobiva sklad. Sklad pridobiva potrebne podatke 
tudi iz drugih uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to 
pooblaščeni organi in organizacije. 

Sklad lahko brezplačno pridobiva osebne podatke iz obstoječih 
zbirk osebnih podatkov tudi od naslednjih upravljavcev; 

Ministrstva za notranje zadeve - podatke o skupnem 
gospodinjstvu iz centralnega registra prebivalstva (ime in 
priimek, rojstne podatke, enotno matično številko občana, 
podatke o državljanstvu, podatke o prebivališču), podatke o 
lastništvu motornega vozila, podatke o statusu (smrti); 

- Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in centrov za 
socialno delo - podatek o oddaji v rejništvo, podatek o višini 
preživnine (višina preživnine, številka obvestila o uskladitvi 
preživnine, datum izdaje dokumenta); 

Ministrstva za šolstvo in šport - podatke o namestitvi v vzgojno 
izobraževalni zavod; 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - 
podatke o zavarovancih vključenih v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, podatke o izplačani pokojnini, varstvenem 
dodatku, dodatku za pomoč in postrežbo, nadomestilu iz 
naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanje; 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - podatke o 
zavarovancih vključenih v zdravstveno zavarovanje (podatke 
o zaposlitvi, ime in priimek, rojstne podatke, enotno matično 
številk občana, podatke o zaposlitvi); 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - podatke o 

izplačanem nadomestilu iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti, denarni pomoči, štipendijah in drugih 
materialnih pravicah iz tega naslova, vključitev v program 
javnih del; 
Geodetske uprave - podatke o višini katastrskega dohodka; 

- Bank in hranilnic - podatke o odprtih transakcijskih računih, 
tekočih računih, žiro računih in hranilnih knjižicah uporabnikov; 
Banke Slovenije - o odprtih transakcijskih računih uporabnikov; 
Klirinško depotne družbe d.d. - podatke o lastništvu 
vrednostnih papirjev; 
stečajnih dolžnikov oziroma delodajalcev - podatke o 
zaposlitvi, podatke o višini terjatev iz naslovov, za katere 
jamči sklad po tem zakonu, podatke o poplačilih terjatev, za 
katere jamči sklad po tem zakonu. 

27.e člen 

Podatki iz 27.c in 27.Č člena tega zakona se hranijo največ deset 
let po zaključku zadeve oziroma pet let po polnoletnosti otroka, v 
primeru, da ob preteku prejšnjega roka otrok še ni dosegel 
polnoletnosti, nato pa se arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja 
arhivska gradiva in arhive«. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

13. člen 

4. in 5. člen tega zakona se uporabljata za upravičence, ki jim je 
delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca prenehalo po 
uveljavitvi tega zakona. 

14. člen 

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

1■ člen 

Sprememba naslova zakona pomeni uskladitev z Zakonom o 
javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00), ki v prvi alinei prvega odstavka 
8. člena določa, da mora ime javnega sklada vsebovati pojmovanje 
»javni sklad«, in na njegovi podlagi sprejetim Ustanovitvenim aktom 
javnega Jamstvenega in preživninskega sklada Republike 
Slovenije (Ur. list RS, št. 103/00), ki v prvem odstavku 2. člena 
določa novo ime sklada. 

2. člen 

Zaradi spremembe imena sklada je bilo treba ustrezno spremeniti 
tudi tiste člene zakona, kjer je ime sklada navedeno. 

3. člen 

Gre za določbo zaradi uskladitve delovanja sklada z direktivo ES 
80/987/EGS, ki določa, da premoženje jamstvenega sklada ne 
sme biti podvrženo postopku insolventnosti. 

4. člen 

Četrti člen pomeni uskladitev z direktivo Sveta 80/987/EGS. Po 
novem za pridobitev pravic iz sklada ne bo več potrebno, da je bil 
delavec v podjetju zaposlen neprekinjeno najmanj tri mesece 
pred prenehanjem delovnega razmerja. Navedena direktiva 
takšnega pogoja ne omenja in dosedanje določilo je pomenilo 
oženje obsega delavcev, ki jih pokriva direktiva ter s tem 
neusklajenost pogojev ZJPSRS z njenimi določili. 

5. člen 

Z dodanim odstavkom bo zagotovljeno enako jamstvo delavcem 
iz sklada za terjatve do delodajalca oz. stečajnega dolžnika. 
Namen sklada ni socialna dajatev temveč jamčenje delavcem za 
terjatve, ki jim jih delodajalec dolguje ob prenehanju delovnega 
razmerja ter je njihovo izplačilo zaradi postopka insolventnosti 
nad delodajalcem v zamudi oz. v določenih primerih tudi vprašljivo. 
Z navedenim določilom bo sklad tako pri izplačilu upošteval terjatev 
delavca do delodajalca ter mu jo izplačal po pravicah do zakonske 
omejitve izplačila. 

6. člen 

S črtanjem zadnje alinee 21.a člena je odpravljen cenzus glede 
višine dohodka na družinskega člana družine, v kateri živi otrok, 
katerega zakoniti zastopnik uveljavlja pravico do nadomestila 
preživnine. Pravico do nadomestila preživnine ima tako tudi otrok, 
ki živi v družini, v kateri dohodek na družinskega člana presega 
55% povprečne plače v državi v preteklem letu. 

7; člen 

Z novim drugim odstavkom 21.b člena se precizira pojem 
»nerednega« plačevanja preživnine. Poleg tega pa se s črtanjem 
zadnjih dveh odstavkov tega člena besedilo prilagaja 6. členu 
tega zakona, s katerim je odpravljen cenzus glede višine dohodka 
na družinskega člana. 

8. člen 

8. člen je procesna določba, po kateri pritožba zoper odločbo o 
prenehanju pravice do nadomestila preživnine ne zadrži izvršitve. 

9. člen 

Črtanje premoženjskega cenzusa kot enega od pogojev, ki jih 
mora izpolnjevati stranka, da postane upravičenec do nadomestila 
preživnine pomeni, da vlagateljem zahtev za priznanje pravice 
do nadomestila preživnine ni potrebno predložiti odločbe o 
pridobitvi pravice do otroškega dodatka oziroma dokazila o 
dohodkovnem položaju družine, v kateri otrok živi. 

10. člen 

S predlaganim besedilom se določajo dajalci podatkov tako, da 
se je v skladu z novo organizacijo dela ministrstev na vedel pravilen 
naziv Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, poleg tega pa so 
na novo opredeljeni dajalci podatkov, kot so Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Zavod RS za zaposlovanje, hranilnice, 
Klirinško depotna družba, d.d., Geodetska uprava in Banka 
Slovenije, izpuščen pa je pristojni davčni organ. 

11. člen 

Uvaja se novi 26. b člen, ki omejuje uporabo osebnih podatkov 
sklada na postopke, ki jih sklad vodi po zakonu in sicer za potrebe 
postopka odločanja in izterjavo izplačanih sredstev po zakonu. 
Drugi odstavek člena omejuje posredovanje osebnih podatkov 
drugim uporabnikom v primeru, da imajo pooblastilo za pridobitev 
v zakonu ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na 
katero se podatki nanašajo. 

12. člen 

S tem členom zakon uvaja novo poglavje in sicer Evidence in 
varstvo osebnih podatkov. V skladu z določilom 35. člena zakona 
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01, 59/ 
01) mora sklad uskladiti obdelavo osebnih podatkov z določbami 
tega zakona. V 3. členu pa navedeni zakon o varstvu osebnih 
podatkov omejuje državne organe, organe lokalnih skupnosti in 
nosilce javnih pooblastil na obdelavo le tistih osebnih podatkov, 
za katere je tako določeno z zakonom. Zaradi obsežnosti materije, 
ki jo predpisuje novi zakon o varstvu osebnih podatkov je smiselno 
uvesti novo poglavje, ki se ukvarja izključno z materijo varstva 
osebnih podatkov, kar je razvidno iz 5. člena predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem in 
preživninskem skladu Republike Slovenije. 

27.a člen tako zakon napotuje pri zbiranju, obdelavi, posredovanju 
in uporabi osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov, na uporabo 
določil zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, kot splošni 
zakon za to področje. 

27.b, c, č in d člen 

V 27. b členu so najprej opredeljene evidence, ki jih sklad vzpostavi, 
vodi, vzdržuje in nadzoruje. V členih 27.c in 27.č pa so navedeni 
podatki, kijih te evidence vsebujejo. V 27.c členu so tako opredeljeni 
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tisti podatki, ki jih sklad potrebuje za odločanje o pravicah iz 
naslova insolventnosti delodajalca, v 27.č členu pa tisti, ki so 
potrebni za odločanje o pravicah otrok v primeru neplačevanja 
preživnine. 

V novem 27.d členu je opredeljen način zbiranja podatkov ter 
dana skladu zakonska podlaga za zbiranje podatkov od institucij, 
ki so upravljavci določenih zbirk podatkov. Hkrati pa opredeljena 
dolžnost teh institucij, da skladu podatke posredujejo. Podatki, ki 
jih sklad od posamezne institucije lahko pridobi, so v predlaganih 
določilih izrecno opredeljeni. 

V 27.e členu je določen čas hrambe podatkov iz evidenc. 

13. člen 

V13. členu je precizirano, da se določbe 4. in 5. člena tega zakona 
uporabljajo za delavce, ki jim bo delovno razmerje prenehalo po 
uveljavitvi tega zakona, saj bi se sicer zakon lahko uporabljal tudi 
za tiste, ki jim je delovno razmerje prenehalo prej, ker je rok za 
vložitev zahteve pri Javnem jamstvenem in preživninskem skladu 
Republike Slovenije 90 dni od prenehanja delovnega razmerja. 

14. člen 

Zaradi priprav, ki jih mora opraviti Jamstveni sklad v zvezi z 
novim zakonom, je predviden 30-dnevni uveljavitveni rok. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO OZIROMA 

DOPOLNJUJEJO 

1. člen 

Ta zakon ureja: 

ustanovitev in poslovanje Jamstvenega in preživninskega 
sklada Republike Slovenije, 
vrsto in obseg pravic, ki se pokrivajo iz sredstev sklada, ter 
roke in postopek za njihovo uveljavitev. 

2. člen 

S tem zakonom se za poravnavo obveznosti iz naslova pravic 
delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic 
otrok v primeru neizplačevanja preživnin po tem zakonu ustanovi 
Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: sklad). 

3. člen 

Sklad je pravna oseba javnega prava. 

Ime sklada je: Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije. 

Sedež sklada je v Ljubljani. 

19. člen 

Pravice po tem zakonu so pravice do izplačila: 
- neizplačanih plač za obdobje zadnjih treh mesecev pred 

datumom prenehanja delovnega razmerja, 
neizplačanih nadomestil plače za plačane odsotnosti z dela v 
obdobju treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega 
razmerja, 
nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do 
katerega je upravičen v tekočem koledarskem letu, 
odpravnine, v višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce 
določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja. 

Izplačilo po prejšnjem odstavku se upravičencu zagotavlja: 
za pravici iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka največ 
do zneska v višini treh minimalnih plač določenih z zakonom 
na dan izdaje odločbe, zmanjšanih za davke in prispevke; 
za pravico iz tretje alinee prejšnjega odstavka največ do 
zneska v višini ene polovice minimalne plače določene z 
zakonom na dan izdaje odločbe, zmanjšane za davke in 
prispevke, 

- za pravico iz četrte alinee prejšnjega odstavka največ do 
zneska v višini ene minimalne plače določene z zakonom na 
dan izdaje odločbe, zmanjšane za davke in prispevke. 

Davke in prispevke od plač oziroma nadomestil plače iz prejšnjega 
odstavka obračuna in plača sklad ob njihovem izplačilu. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obračun in plačilo 
davkov in prispevkov ne opravi, če so bili le-ti že plačani s strani 
delodajalca, oziroma se obračunajo in plačajo v ustreznem 
odstotku, če je bilo njihovo plačilo izvršeno le delno. 

16. člen 

Pravice po tem zakonu ima delavec, ki mu je delovno razmerje 
prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca, pri katerem je bil 
zaposlen neprekinjeno najmanj tri mesece pred datumom 
prenehanja delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: 
upravičenec). 

21a. člen 

Pravico do nadomestila preživnine po tem zakonu ima otrok: 
ki mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo sodišča 
oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo določena 
preživnina, ki je zavezanec ne plačuje, 

- ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji, 
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ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je 
tako določeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju 
vzajemnosti, 
ki še ni star 18 let, 
ki živi v družini, v kateri dohodek na družinskega člana ne 
presega 55% povprečne plače v državi v preteklem letu. 

21 b. člen 

Šteje se, da preživninski zavezanec ne plačuje preživnine, če 
preživnina ni plačana zaporedoma tri mesece ali če jo preživninski 
zavezanec plačuje neredno. 

Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja do dopolnjenega 
15. leta starosti, oziroma 18. leta starosti otroka, če ni v delovnem 
razmerju. 

Pri ugotavljanju višine dohodka na družinskega člana se smiselno 
upoštevajo določbe predpisov, ki urejajo družinske prejemke. 

Dohodkovni pogoj sklad preverja po uradni dolžnosti vsako leto. 
V ta namen uporablja podatke, ki jih je zakoniti zastopnik 
posredoval centru za socialno delo za pridobitev pravice do 
otroškega dodatka. 

V primeru, da dohodkovni pogoj, ob nespremenjenih drugih 
okoliščinah ni več izpolnjen, izda sklad ugotovitveno odločbo, na 
podlagi katere se ustavi izplačilo nadomestila preživnine, do 
naslednjega preverjanja dohodkovnega pogoja. 

22. člen 

O pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji sklad. 

O pritožbah zoper odločbe sklada odloča ministrstvo, pristojno 
za delo, oziroma za družino. V sporih zoper odločbe ministrstva, 
pristojnega za družino, odloča Upravno sodišče Republike 
Slovenije. 

V sporih zoper odločbe ministrstva, pristojnega za delo, odloča 
pristojno delovno in socialno sodišče. 

25. člen 

Zahteva iz prejšnjega člena se vloži na posebnem obrazcu. 

Zahtevi mora upravičenec, ki uveljavlja pravice v primeru 
insolventnosti delodajalca, obvezno priložiti sklep o prenehanju 
delovnega razmerja ter dokazilo o izpolnitvi pogoja iz drugega 
odstavka 18. člena tega zakona. 

Zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine mora 
otrokov zakoniti zastopnik priložiti: 

dokument z veljavnim izvršilnim naslovom (sodno odločbo, 
začasno odredbo ali sklenjen dogovor po 130. členu zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list SRS, št. 
15/76, 1/89 in 14/89 - prečiščeno besedilo), 
sklep o dovolitvi izvršbe oziroma predlog za izvršbo s potrdilom 
o vložitvi na pristojno sodišče, 
odločbo o pridobitvi pravice do otroškega dodatka oziroma 
dokazilo o dohodkovnem položaju družine, v kateri otrok živi. 

Vsebino obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru 
insolventnosti delodajalca ter dokumentacijo, ki jo je potrebno 
priložiti obrazcu, predpiše minister, pristojen za delo, v roku 

30 dni od dneva uveljavitve tega zakona. 

Vsebino obrazca zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila 
preživnine predpiše minister, pristojen za družino, ki izda tudi 
podrobnejše navodilo, s katerim določi postopek za uveljavljanje 
in izplačevanje nadomestila preživnine ter izterjavo dolga. 

26a. člen 

Otrokov zakoniti zastopnik, preživninski zavezanec in njihovi 
delodajalci, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za šolstvo 
in šport, centri za socialno delo, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, pristojni davčni organ in banke, morajo skladu na njegovo 
zahtevo dati vse podatke, ki jih sklad potrebuje pri odločanju o 
pravici do nadomestila preživnine in za izterjavo izplačanih 
nadomestil s pripadajočimi obrestmi in stroški. 

Sklad lahko podatke, ki jih prejme od zavezancev iz prejšnjega 
odstavka, uporabi samo v postopku odločanja o nadomestilu 
preživnine in za izterjavo izplačanih sredstev po tem zakonu. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

JAMSTVENEM IN PREŽIVNINSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE S PREDPISI 
EVROPSKE SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAMSTVENEM IN PREŽIVNINSKEM SKLADU 
REPUBLIKE SLOVENIJE - skrajšani postopek 
(EVA 2002-2611-0049) 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanaša|o na predloženo gradivo: 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): skladno z Direktivo 
Sveta 80/987/EGS z dne 20.10.1980 o približevanju zakonodaj 
držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti 
njihovega delodajalca. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES - 26. in 
27. člen Konvencije OZN o otrokovih pravicah 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
/ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 
/ 

6) Ali |e predlog akta preveden in v kateri lezik? / 
/ 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 
/ 

Nataša BELOPAVLOVIČ dr. VLADO DIMOVSKI 
DRŽAVNA SEKRETARKA MINISTER 

« 
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Popravek 
v u v 

URADNO PREČIŠČENEGA BESEDILA 

ZAKONA 0 TUJCIH (ZTuj-1-UPB1) 

- EPA 686 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Zakonodajno-pravna služba 

Številka: 213-04/91-1/47 
Ljubljana, 19.11.2002 

EPA 686-1 

Zakonodajno-pravna služba je dne 15.11.2002 poslala uradno 
prečiščeno besedilo zakona o tujcih (ZTuj-1-UPB1) 

državnemu zboru v potrditev. Ker je pri pripravi tega besedila 
prišlo do tehnične napake, vam pošiljamo popravljene strani 
(41 -44), ki jih je potrebno zamenjati v uradnem prečiščenem 
besedilu zakona o tujcih. 

Sekretarka 
Tina Bitenc Pengov, l.r. 

— ,    
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98. člen 

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.0000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tujec, če: 
(1) nedovoljeno vstopi v Republiko Slovenijo (11. člen); 
(2) prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z namenom, za katerega mu je bilo 

izdano dovoljenje za prebivanje (peti odstavek 30. člena); 
(3) nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji (47. člen). 

99. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba, ki omogoči ali pomaga tujcu, da nedovoljeno vstopi ali nezakonito prebiva v 
Republiki Sloveniji ali prebiva v državi v nasprotju z namenom, za katerega mu je bilo 
izdano dovoljenje za prebivanje. 

Zakon o tujcih - ZTuj-1 (Uradni list RS, št 61/99) vsebuje naslednje prehodne in 
končne določbe: 

XIV. POGLAVJE 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

100. člen 
(posebne določbe za državljane držav članic Evropske unije) 

* 
(1) Z dnem vstopa Republike Slovenije kot polnopravne članice v Evropsko 

unijo določbe tega zakona prenehajo veljati za državljane držav članic Evropske 
unije, razen če so za njih ugodnejše. 

(2) Republika Slovenija prične s tem dnem v celoti izvajati vse predpise 
Evropske unije glede prostega gibanja, vstopa in prebivanja državljanov držav članic 
Evropske unije v Republiki Sloveniji. 

(3) V skladu s prejšnjim odstavkom se državljanom držav članic Evropske 
unije zagotavlja pravica prostega vstopa in prebivanja v Republiki Sloveniji. 

(4) Državljani iz prejšnjega odstavka, ki nimajo zadostnih lastnih sredstev 
za svoje preživljanje ali zdravstvenega zavarovanja, ki pokriva vsa tveganja, imajo 
pravico do prebivanja le, če lahko pristojnemu organu: 

predložijo izjavo svojega delodajalca o zaposlitvi ali potrdilo o delovnem 
razmerju, ali 
dokažejo, da opravljajo samostojno pridobitno dejavnost, ali 
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dokažejo, da imajo v šestmesečnem obdobju po vstopu v državo utemeljen 
izgled za začetek opravljanja samostojne pridobitne dejavnosti, ali 
dokažejo, da jim je kot ožjemu družinskemu članu državljana države članice 
Evropske unije zagotovljeno preživljanje. 

(5) Državljanom držav članic Evropske unije se lahko v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena prebivanje v Republiki Sloveniji zavrne le, če: 

predstavljajo dejansko nevarnost za javni red in mir ali za varnost države, ali 
če predstavljajo finančno breme za državo. 

(6) Vlada Republike Slovenije podrobneje določa način in pogoje za izdajo 
dovoljenj za prebivanje iz četrtega odstavka tega člena. 

II. 

Druge določbe 

101. člen 

Vlada Republike Slovenije v enem letu po uveljavitvi tega zakona sprejme 
uredbo iz drugega odstavka 6. člena in četrtega odstavka 7. člena, tretjega odstavka 
14. člena in šestega odstavka 15. člena, drugega odstavka 17. člena, petega 
odstavka 32. člena in šestega odstavka 100. člena tega zakona. 

102. člen 

Minister, pristojen za notranje zadeve, izda v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona predpise za njegovo izvrševanje iz drugega in tretjega odstavka 9. člena, 
četrtega odstavka 19. Člena, tretjega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 21. člena, 
tretjega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 46. 
člena, šestega odstavka 49. člena in četrtega odstavka 59. člena tega zakona. 

Glede vprašanj, ki spadajo v delovno področje ministrstva, pristojnega za 
delo, družino in socialne zadeve ali ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, izda 
predpise v soglasju z ministrstvom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve, 
oziroma ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona predpiše: 

obrazce za listine, ki se izdajajo po tem zakonu, 
postopek in način izdaje posameznih listin, 
ceno za posamezne obrazce. 

103. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o tujcih (Uradni list 
RS, št. 1/91-1, 44/97, 50/98 - odločba US in 14/99 - odločba US). 
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104. člen 

Postopki, ki so se začeli po določbah zakona o tujcih iz prejšnjega člena, se 
nadaljujejo po tem zakonu, če je to za prizadete ugodnejše. 

105. člen 

Vizumi in dovoljenja za prebivanje, ki so bili izdani po prejšnjem zakonu, 
ostanejo v veljavi. 

106. člen 

Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se še naprej uporabljajo 
predpisi, izdani na podlagi zakona o tujcih, če niso v nasprotju s tem zakonom. 

107. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha z delom Prehodni dom za tujce. 
Naloge Prehodnega doma za izvrševanje tega zakona prevzame center, naloge za 
izvrševanje zakona o azilu pa Azilni dom. 

108. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se morajo glede vprašanj, ki jih ureja, z 
njim uskladiti drugi zakoni in na njihovi podlagi izdani predpisi. 

109. člen 

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih - ZTuj-1 A (Uradni list RS, 
št. 87/2002) vsebuje naslednje prehodne In končne določbe: 

72. člen 

Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo po 
dosedanjih določbah zakona o tujcih. 

73. člen 

(1) Upravne enote pričnejo z izdajo dovoljenj za stalno prebivanje šest 
mesecev po uveljavitvi tega zakona. 
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(2) Do roka, navedenega v prvem odstavku, se za izdajo dovoljenj za stalno 
prebivanje uporablja dosedanja ureditev. 

(3) Določbe členov povezane z izdajanje vizumov in dovoljenj za 
prebivanje, ki morajo vsebovati fotografijo, se pričnejo uporabljati pet let po začetku 
veljavnosti tega zakona. V navedenem roku mora minister, pristojen za notranje 
zadeve, uskladiti predpis iz tretjega odstavka 21. člena, ki določa vsebino in format 
vizuma ter predpis iz četrtega odstavka 46. člena, ki določa vsebino, obliko in način 
izdaje dovoljenja za prebivanje ter način in označitev razveljavitve oziroma 
prenehanja dovoljenja za prebivanje. 

74. člen 

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

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Uradno prečiščeno besedilo Zakona o 
tujcih (ZTuj-1 -UPB1) Je bilo objavljeno 
v Poročevalcu št. 111, dne 18. 
novembra 2002. 
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Predlog 

ODLOKA 0 LETNEM PLANO RAZVOJA 

IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 

2003 (0dLPVA03) 

- EPA 683 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 346-03/2001-4 
Ljubljana, 14.11.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 97. redni seji dne 14.11.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O LETNEM PLANU RAZVOJA IN 
VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 2003, 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena Poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

Jakob Presečnik, minister za promet, 
dr. Tomaž Vidic, državni sekretar v Ministrstvu za promet. 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi drugega odstavka 24. 
člena Zakona o javnih cestah in 171. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. Mirko Bandelj, l.r. 

GENERALNI SEKRETAR 
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ODLOK 

o letnem pianu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 

Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 temelji na: 
■ Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 

in 41/98, v nadaljnjem besedilu NPIA), 
■ Zakonu o javnih cestah (Uradni list RS št. 29/97, 18/02 in 50/02 - odi. US, v nadaljnjem 

besedilu ZJC), 
■ Zakonu 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, v nadaljnjem besedilu: ZZNSGC) in 

• Proračunu Republike Slovenije za leto 2003 ter Zakonu o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01). 

1. RAZVOJ AVTOCEST 

1.1. Priprava projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter izvajanje 
aktivnosti pred gradnjo za avtocestne odseke, katerih gradnja je predvidena po 
letu 2003 

V letu 2003 bo potekala priprava projektne dokumentacije in druge dokumentacije za vse 
avtocestne odseke iz nacionalnega programa, za katere še niso sprejete uredbe o lokacijskih 
načrtih in za vse odseke, za katere je začetek gradnje predviden po letu 2003. 

Priprava projektne in druge dokumentacije obsega: 
■ tehnično in strokovno preverjanje različnih variant poteka tras v prostoru in njihovo 

usklajevanje med posameznimi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in lastniki naprav, 
objektov in zemljišč, 

■ izdelavo idejnih študij in idejnih projektov, 
■ pripravo lokacijskih načrtov, 
■ izvedbo razpisov za pridobitev izvajalcev zgoraj navedenih del, kjer je to potrebno. 

Priprava projektne in druge dokumentacije bo v letu 2003 potekala za naslednje avtocestne 
odseke (oznake pred odseki in etapami so povzete po NPIA, Tabela 3 - Dinamika gradnje): 

■ (6.1) Lenart - Cogetinci, 
• (7) Beltinci - Pince, 
• (8) Fram - Hajdina, 
• (10.2) Hajdina - Ptuj, 
■ (10.3) Ptuj - Markovci, 
• (10.5) Gorišnica - Ormož (navezava na obvoznico z mostom preko Drave), 
■ (11.2) Priključek Ljubečna, 
• (22.3) Navezava na luko Koper, 
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■ (24) Koper - Izola, 
■ (26) Jagodje - Lucija, 
■ (31) Vrba - Peračica, 
■ (32) Peračica - Podtabor, 
■ (35) Šentvid - Koseze (priključna cesta Stanežiče - Brod), 
■ (37) Bič - Trebnje - Hrastje (Pluska - Ponikve, Ponikve - Hrastje) in 
■ (38) Hrastje - Kronovo (Lešnica - Kronovo). 

Skladno z dinamiko aktivnosti pridruževanja Slovenije Evropski uniji je v letu 2003 
predvidena tudi priprava projektne dokumentacije za mednarodne mejne prehode in njihovo 
navezavo na avtocestni sistem, in sicer je za avtocestno povezavo Hajdina - Gruškovje v 
letu 2003 predvidena izdelava primerjalne študije z izborom najprimernejše variante, začetek 
izdelave idejnega projekta in drugih potrebnih strokovnih podlag. 

Poleg odsekov, za katere uredba o lokacijskem načrtu še ni pridobljena, bodo v letu 2003 
potekale aktivnosti pred gradnjo za odseke, za katere je uredba o lokacijskem načrtu že 
pridobljena, vendar začetek gradnje na teh odsekih v letu 2003 še ni predviden. To so 
naslednji odseki: 

» (3.2) Ptujska - priključek Zrkovska, 1 

■ (5) Maribor - Lenart, 
■ (6.2) Cogetinci - Vučja vas in 
■ (10.4) Markovci - Gorišnica. 

Za pripravo projektne in druge dokumentacije na vseh navedenih odsekih je v letu 2003 
predvidenih 1.710 mio tolarjev. 

1.2. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo začeli graditi po letu 
2003 

V letu 2003 bo možno pridobivati zemljišča in nepremičnine na trasah avtocestnih in cestnih 
odsekov, kjer je že ali pa je v letu 2003 predvidena izdaja uredbe o lokacijskem načrtu in je s 
tem podan formalno pravni pogoj za začetek premoženjsko pravnih opravil, sama gradnja pa 
v letu 2003 še ni predvidena. Dinamika odkupov nepremičnin bo prilagojena predvideni 
dinamiki gradnje avtocest v naslednjih letih. 

V letu 2003 je predvideno skupaj 560 mio tolarjev za izvajanje premoženjsko pravnih opravil 
na opisanih odsekih. 

1.3. Gradnja avtocest In drugih cest 

V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine odsekov in vrednosti del, ki se izvedejo 
v letu 2003. Podrobneje so posamezna dela prikazana v opisih, ki sledijo. 

Št poglavja Skupina odsekov Dolžina v 
km 

Vrednost del v 
letu 2003 

1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2003 predani v promet 22.1 17.885.642 
1.3.2. Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2003 nadaljuje 65,2 49.524.692 
1.3.3. Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2003 začne 39,5 8.891.829 
1.3.4. Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se v letu 2003 

izvaja zaključna dela 
224,7 2.500.646 

1.3.5. Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v letu 
2003 izvaja zaključna dela 

— 1.207.400 
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1.3.6. I Nove cestninske postaje 638.000 
SKUPAJ 80.648.209 

1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2003 predani v promet 

V letu 2003 bo dokončana gradnja naslednjih odsekov in pododsekov (imenovanja in oznake 
so v skladu s Tabelo 3 iz NPIA): 

(6) Lenart - Beltinci, dolžina 42,3 km 

(6.3) Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 353 (celotna dolžina 14,6 km, v gradnji 7 
km) 

predvidena predaja v promet 1. etapa dolžine 7 km: november 2003 
(del odseka dolžine 7,6 km predan prometu že v letu 2002) 

Zaključena bodo dela na mostu čez Muro, vodnogospodarske ureditve in izgradnja II. Etape 
AC od priključka Vučja vas do priključka Murska Sobota. 

(13) Blagovica - Šentjakob, dolžina 20,2 km 

(13.3) Lukovica - Blagovica (6 km) 
predvidena predaja v promet: oktober 2003 

Z izjemo zaključnih del bo dokončana gradnja glavne trase, deviacij, priključkov, 
premostitvenih objektov, cestninske postaje Blagovica in deviacije Šentvid - AC. Predvidena 
je izgradnja CP Krtina, CP Lukovica in CP Blagovica, nabava mehanizacije in opreme za 
vzdrževanje ter izvedba ABC sistema na teh cestninskih postajah. 

(33) Podtabor - Naklo, dolžina 4,3 km 
predvidena predaja v promet: konec leta 2003 

Dokončana bodo dela na mostu čez Tržiško Bistrico, podaljšanje podvozov in dela na trasi 
na celotnem odseku, razen zaključnih del. V letu 2003 bo izveden razpis za oddajo del 
protihrupnih ukrepov in Izdelava protihrupnih ukrepov. 

(37) Bič - Trebnje - Hrastje 
etapa Bič - Korenitka, (4,8 km) 
predvidena predaja v promet: konec leta 2003 

Izdelana bo projektna dokumentacija PGD in PZI, izvajale se bodo aktivnosti za pridobitev 
nepremičnin ter postopek za pridobitev delnih in dopolnilnih enotnih dovoljenj za gradnjo. 
Pospešeno se bodo nadaljevala vsa gradbena dela, ki bodo dokončana v novembru 2003. 
Izveden bo javni razpis za oddajo del protihrupnih ukrepov in izgradnja protihrupnih ograj. 

Skupno gre za 22,1 km štiripasovnih avtocest, ki bodo v letu 2003 predane v promet. 
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1.3.2. Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2003 nadaljuje 

V letu 2003 bo potekalo nadaljevanje gradnje naslednjih odsekov in pododsekov 
(imenovanje in oznake so v skladu s Tabelo 3 iz NPIA): 

(3) Pesnica - Slivnica, dolžina 20,7 km 

(3.3) AC Zrkovska - priključek Pesnica (6,3 km) 

Nadaljevali se bodo odkupi zemljišč in objektov ter plačila spremembe namembnosti, 
izdelava projektne dokumentacije (PGD in PZI) in pridobivanje enotnih dovoljenj za gradnjo. 
Izvajala se bodo dela za odpravo napak po tehničnem pregledu na deviacijah lokalnih cest. 
Gradilo se bo rondojsko križišče Pesnica. 

(11.1) Priključek Lopata (3,9 km) 
predvidena predaja v promet: v drugi polovici leta 2004 

V letu 2003 je predvideno pridobivanje zemljišč in objektov, podpis pogodbe z izvajalcem 
gradbenih del ter začetek izvajanja gradbenih del. 

(22) Klanec - Ankaran, dolžina 14,6 km 

(22.1) Srmin - Socerb (10,1 km) 
predvidena predaja prometu: do priključka Črni kal konec leta 2004, preostali del 
odseka dolžine 2,3 km pa v prvi polovici leta 2005 * 

Izvajali se bodo odkup zemljišč, na delu trase od km 15,9 do km 19,5 bodo dokončana 
zemeljska dela, dela na odvodnjavanju ter prestavitve komunalnih in energetskih vodov. 
Nadaljevala se bodo dela na zidovih in deviacijah, pričela se bodo dela na regulacijah in 
vodnogospodarskih ureditvah ter zgornjem ustroju. Na viaduktih Čmi kal in Bivje se bodo 
izvajala dela na spodnji in zgornji konstrukciji ter krovu. Na predoru Dekani se bodo 
nadaljevala dela na izkopih in podgradnji, pričelo se bo z deli na odvodnjavanju, izolaciji, 
oblogah in temeljih. Na objektih od km 19,5 do km 26,4 bodo dokončana dela na štirih 
podvozih, dveh mostovih in viaduktu Lama, pričelo se bo z deli na enem nadvozu in dveh 
mostovih. 

* V kolikor bodo tehnične možnosti omogočale hitrejše napredovanje del. bo tudi ta del odseka predan prometu 
konec leta 2004. 

(22.2) Socerb - Klanec (4,5 km) 
predvidena predaja prometu: konec 2004 

Nadaljevala in zaključila se bodo začeta gradbena dela. Na trasi bodo dokončana zemeljska 
dela, izvajala se bodo dela na odvodnjavanju, zidovih, deviacijah, regulacijah, prestavitvah 
komunalnih in energetskih vodov ter dela na zgornjem ustroju. Na predoru Kastelec bodo 
dokončana dela na izkopih in podgradnji, dokončana bodo dela na odvodnjavanju in izolaciji, 
izvajala se bodo dela na oblogah in temeljih ter dela na robnikih, kinetah in spodnjem ustroju. 

(27) Razdrto - Vipava, dolžina 15,8 km 

(27.2) Rebernlce (10,7 km) 
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predvidena predaja prometu: 2007 

Za del trase od km 6,3 do km 11,7 se bodo vršili odkupi zemljišč, izdelava dokumentacije 
(PGD, PZI), nadaljevale se bodo geološko - geomehanske raziskave. Izdelovala se bo 
projektno tehnična dokumentacija za vzdrževalno bazo Vipava, za sanacijo plazu na 
območju viadukta Boršt II in plazu v brežini ukopa stranskega odvzema, kjer se bo pričela 
tudi izvedba sanacije plazu. Pričela se bodo dela na trasi od km 1,057 do km 6,2 s 
premostitvenimi objekti (brez viadukta 6-2/1 Boršt II). Na območju viadukta 6-2/1 Boršt II se 
bo izvajala sanacija plazu. 

(30) Vransko - Blagovica, dolžina 16,8 km 

(30.2) Trojane - Blagovica (8,2 km) 
predvidena predaja prometu: 2005 ** 

Nadaljevala se bo gradnja predora Trojane z izvajanjem rudarskih del s primarno 
podgradnjo, izvedbo hidroizolacije in notranje betonske obloge ter voziščne konstrukcije. V 
predoru Podmilj je predvideno izvajaje izkopov na predorskih portalih iz zahodne strani, izkop 
leve in desne predorske cevi na vzhodu, izdelava hidroizolacije, notranje betonske obloge v 
predoru in voziščne konstrukcije. 
Na delu trase od km 82.150 do km 85.880 se bodo izvajala zemeljska dela, gradnja 
voziščnih konstrukcij, prometna oprema in protihrupne ograje, gradnja 5 viaduktov, 
vodnogospodarske ureditve ter prestavitve komunalnih vodov in naprav. 
Na delu trase od km 85.880 do km 87.507 se bodo izvajala zemeljska dela na trasi, gradnja 
voziščnih konstrukcij, prometna oprema in protihrupne ograje, gradnja dveh viaduktov, 
vodnogospodarske ureditve ter prestavitve komunalnih vodov in naprav. 

** V kolikor bodo tehnične možnosti omogočale hitrejše napredovanje del, bo tudi ta del odseka predan prometu 
konec leta 2004. 

(39) Kronovo - Smednik, dolžina 9,2 km 
predvidena predaja prometu: konec 2004 

Nadaljevale se bodo aktivnosti za pridobitev nepremičnin, postopek za pridobitev enotnih 
dovoljenj za gradnjo, izvedba gradbenih del na novi levi polovici AC, tehnični pregled ter 
preusmeritev prometa, začela se bo izvedba del na desni polovici AC. 

(41) Krška vas - Obrežje, dolžina 12,3 km 
predvidena predaja prometu: konec 2004 

V letu 2003 je predvidena izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI, nadaljevanje 
aktivnosti za pridobitev nepremičnin, postopek za pridobitev dovoljenj za gradnjo, 
dokončanje arheoloških izkopavanj, izvedba postopka za oddajo del za most 5-1, začetek 
gradbenih del na platoju na Čateškem polju, izvajanje glavnih gradbenih del (trasa in objekti) 
ter preusmeritev prometa iz severne na južno polovico avtoceste. 

Skupno gre za nadaljevanje gradnje 50,6 km štiripasovnih avtocest, 10,7 km hitrih cest 
in 3,9 km priključka. 

1.3.3. Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2003 začne 
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(9.3) Obvoznica Pragersko (5,3 km) 

V letu 2003 so predvideni odkupi zemljišč, plačilo spremembe namembnosti zemljišč in 
izvajanje gradbenih del. 

(23) škofije - Srmin (2,4 km) 
predvidena predaja prometu: 2004 ***. 

Predvideno je pridobivanje zemljišč in izdelava dokumentacije PGD in PZI, razpisni postopek 
za oddajo del in pričetek izvedbe del (preddela, zemeljska dela, odvodnjavanje in prestavitve 
komunalnih vodov) na trasi od km 1.660 do km 2.400. 

*** Do konca leta 2004 je predvidena izgradnja samo 740 m te trase kot navezava na novi ankaranski priključek. 

(35) Šentvid - Koseze (skupaj s priključno cesto Stanežiče - Brod), dolžina 5,7 km 
etapa Šentvid - Koseze (3,7 km) 
predvidena predaja prometu: konec leta 2006 

Nadaljevalo se bo pridobivanje zemljišč, izdelava projektne dokumentacije, arheološke 
raziskave, razpisni postopek za gradnjo, pripravljalna gradbena dela, gradnja predora, trase, 
komunalnih naprav, regulacij, deviacij in gradnja nadomestnih objektov. 

(37) Bič -Trebnje - Hrastje 
etapa Korenitka - Pluska (2,8 km) 

predvidena predaja prometu: konec leta 2004 

Izdelovala se bo projektna dokumentacija PGD, PZI in PZR ter investicijski program, izvajale 
se bodo aktivnosti za pridobitev nepremičnin, arheološka dela, postopek za pridobitev 
enotnega dovoljenja za gradnjo, postopek za oddajo in pričetek začetnih gradbenih del. 

(38) Hrastje - Kronovo, dolžina 13,2 km 
etapa Hrastje - Lešnica (7,7 km) 
predvidena predaja prometu: 2006 

Izdelovala se bo projektna dokumentacija (PGD, PZR in PZI), investicijski program, postopki 
za pridobivanje nepremičnin, arheološka dela, postopek za pridobitev enotnega dovoljenja za 
gradnjo, postopek za oddajo začetnih gradbenih del in pričetek gradbenih del. 

(40) Smednlk - Krška vas, dolžina 17,6 km 
predvidena predaja prometu: konec leta 2004 

Nadaljevalo se bo pridobivanje zemljišč, izdelava projektne dokumentacije, arheološke 
raziskave, razpisni postopek za gradnjo, začetna gradbena dela objektov, cestninske 
postaje, trase, komunalnih naprav, regulacij, deviacij, bencinske črpalke in servisne baze AC 
ter izvajanje nadomestnih gradenj. 

V letu 2003 se bo gradnjo začelo na 34,2 km nove štiripasovne avtoceste in 5,3 km 
obvoznice. 
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1.3.4. Odseki, zgrajeni do letu 1994. na katerih se v letu 2003 izvaja zaključna dela 

V letu 2003 se izvede zaključna dela na naslednjih odsekih in pododsekih avtocest in cest iz 
nacionalnega programa (zaključna dela na odsekih, ki so bili predani prometu pred letom 
1994, to je pred začetkom izvajanja nacionalnega programa izgradnje avtocest so prikazani v 
poglavju 1.3.5.) (imenovanja in oznake so v skladu s Tabelo 3 iz NPIA): 

(2) Pesnica - Šentilj 
(3.1) AC Slivnica - priključek Ptujska 
(3.4) Zrkovska cesta od km 0,0 do km 0,87 
(3.6) Hitra cesta - 2B 
(4) Slivnica - Fram - BDC 
(7.5) Obvoznica Lendava 
(9.1) Priključek Slovenska Bistrica - sever 
(9.2) Rekonstrukcija G1-2 od priključka Slovenska Bistrica do obvoznice Pragersko 
(10.1) Obvoznica Ormož 
(11) Hoče - Arja vas 
(12) Arja vas - Vransko 
(13.1) Šentjakob - Krtina 
(13.2) Krtina - Lukovica 
(14) Zadobrova - Tomačevo 
(15) Malence - Šentjakob 
(16a) priključek Razdrto 
(17) čebulovica - Divača 
(18) Divača - Dane 
(19) Dane - Fernetiči 
(20) Divača - Kozina 
(21.1) Kozina - Klanec od km 6,7 do km 7,5 
(21.2) Kozina - Klanec od km 7,5 do km 11,5 
(25) Izola - Jagodje 
(27.1) HC razcep Razdrto - km 1,3 
(27.3) HC Vipava - Podnanos (priključek Vipava) 
(28) Vipava - Selo 
(29) Selo - Šempeter 
(30.1) Vransko - Trojane 
(34) Naklo - Kranj 
(36) Višnja gora - Bič. 

Na zgornjih odsekih se v letu 2003 skladno z možnostmi izvede dokončne zemljiško knjižne 
ureditve, monitoringe, odpravo pomanjkljivosti ter druga dela, potrebna za dokončanje 
odsekov. 

V okviru odseka Malence - Šentjakob se v letu 2003 nadaljujejo tudi dela na povezovalni 
cesti od Ceste Dolomitskega odreda do priključka Brdo in sicer skladno s pogodbo o 
sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence - Šentjakob in Zadobrova - 
Tomačevo, sklenjeno med Mestno občino Ljubljana in DARS d.d. v letu 1996. 

V letu 2003 se Izvaja zaključna dela na novih avtocestah in cestah (zgrajenih po letu 
1994) na skupno: 
■ 114,9 km štiripasovnih avtocest, 
■ 35,1 km hitrih cest, 
• 58 km dograjenih dvopasovnih avtocest v štiripasovnice, 
■ 0,9 km dvopasovnic, 
■ 10,6 km obvoznic (Lendava, Ormož), 
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■ 3,5 km rekonstrukcij (med priključkom SI.Bistrica - sever in obvoznico Pragersko), 
• 1,7 km priključkov (SI.Bistrica - sever in Razdrto). 

1.3.5. Zaključna in dodatna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994 

Na določenih avtocestnih odsekih, ki so bili predani prometu že pred letom 1994 (pred 
ustanovitvijo DARS d.d.), se izvede zaključna in dodatna dela, ki so bila zahtevana ob izdaji 
lokacijskih odločb in so posledica meritev hrupa, ali pa so bila zahtevana pri tehničnih 
pregledih in jih zaradi potrebnih predhodnih postopkov ni bilo mogoče zaključiti hkrati z 
ostalimi deli. V sredstvih, namenjenih za ta dela, so zajeta tudi sredstva za opremo teh cest z 
dodatnimi napravami za varovanje prometa in obveščanje udeležencev v prometu, sredstva 
za rekonstrukcije (ojačitve) vozišč ter sredstva za dokončno premoženjsko - pravno ureditev 
zadev na teh avtocestnih odsekih. Dela med drugim obsegajo: 

• izvedbo protihrupnih ukrepov na območju Brezovice, Kozarij, Vodic 
• ojačitev vozišč na AC odseku Brezovica - Razdrto 
■ ojačitev vozišč na AC odseku Fram - Arja vas 
■ zaščito brežin na AC odseku Hrušica - Vrba (pod Mežaklo) 
• postavitev svetlobno informacijskih portalov 
• izgradnjo kabelske kanalizacije in položitev optičnega kabla na AC Naklo - Ljubljana 

1.3.6. Gradnia dodatnih cestninskih postal 

V letu 2003 se bo skladno s sprejetimi ukrepi za dograjevanje cestninskega sistema v obdobju 
do 2004 na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji nadaljevalo z aktivnostmi za 
izgradnjo dodatnih cestninskih postaj Vogrsko, Ivančna Gorica in Vodice. Predvideno je 
dokončanje priprave projektne dokumentacije ter pridobivanje upravnih dovoljenj, upoštevajoč 
pri tem predvideno poenostavitev postopkov za njihovo umestitev v prostor. Sledila bo 
izvedba postopka oddaje del in začetek izvajanja gradbenih del. 

1.3.7. Vrednost del v letu 2003 pri gradnji avtocest, ki bodo v letu 2003 predane v 
promet in na katerih se oradnio v letu 2003 nadaljuje ali začne 

Vrednost del v letu 2003 po odsekih, ki bodo v letu 2003 predani v promet in na katerih se 
gradnjo v letu 2003 nadaljuje ali začenja, je določena v Tabeli 1. 

Tabela 1: 

VREDNOST DEL V LETU 2003 PRI GRADNJI AVTOCEST, KI BODO V LETU 2003 
PREDANE V PROMET IN NA KATERIH SE GRADNJO V LETU 2003 NADALJUJE ALI 
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ZAČENJA 

Številka odseka 
po NPIA Tabela 

3A 

Postavka/odsek Pododsek Plan razvoja 
In vzdrževanja 
za leto 2003 

v 000 SIT 
0 1 2 3 

3 3.3 Pesnica - Slivnica AC Zrkovska c. - prikli. Pesnica 580.000 
6 6.3 Lenart - Beltinci Vučia vas - Beltinci z rek. R353 1. etapa 5.795.000 
9 9.3 SI. Bistrica - Hajdina Obvoznica Praqersko 700.000 
11 11.1 Hoče - Arja vas Priključek Lopata 2.152.304 
13 13.3 Blagovica - Šentjakob Lukovica - Blaqovica 6.598.948 
22 22.1 Klanec - Ankaran Srmin - Socerb 11.137.080 

22.2 Socerb - Klanec 4.313.928 
23 Škofije - Srmin 788.989 
27 27.2 Razdrto - Vipava Rebernice 6.994.388 
30 30.2 Vransko - Blagovica Trojane - Blaqovica 12.320.000 
33 Podtabor - Naklo 2.008.800 
35 Šentvid - Koseze 2.097.200 
37 Bič - Trebnje - Hrastje Bič - Korenitka 3.482.894 

Korenitka - Pluska 800.000 
38 Hrastje - Kronovo Hrastje - Lešnica 758.640 
39 Kronovo - Smednik 4.527.694 
40 Smednik - Krška vas 3.747.000 
41 Krška vas - Obrežje 7.499.298 

1.3.8. Odstopanle investicijskih vrednosti 

Investicijske vrednosti odsekov, na katerih je ugotovljena sprememba investicijskih vrednosti, 
so podane v Tabeli 2, ki prikazuje stare in nove ocene investicijskih vrednosti, razlike med 
njimi ter predvidene vire sredstev. 
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1.3.9. Investicijske vrednosti novih odsekov 

Ocena investicijskih vrednosti odsekov, na katerih je v letu 2003 določen začetek gradnje in 
doslej niso bili navedeni v letnih planih, je podana v tabeli 3. V njej so podane ocene 
investicijskih vrednosti odsekov po stalnih cenah (september 1997), predvideni viri sredstev 
in skladnost planiranih investicij z veljavnim nacionalnim programom. 
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1.3.10. Investicijske vrednosti dodatnih cestninskih postaj 

Ocena investicijskih vrednosti dodatnih cestninskih postaj, katerih gradnja ni bila predvidena 
v spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest, je podana v tabeli 
4. Podane so ocene investicijskih vrednosti po stalnih cenah (september 2002) in predvideni 
viri sredstev. 

Tabela 4: INVESTICIJSKE VREDNOSTI DODATNIH CESTNINSKIH POSTAJ 

v tisoč SIT 

Zap.it. 
Cestninska 

postaja 

Ocena 
Investicijske 

vrednosti 
Lastna 

sredstva 

Stalne 
cene na 

dan 

1 CP Vodico 510.000 510.000 9/02 

2 CP Voqrsko 420.000 420.000 9/02 

3 CP Ivančna Gorica 708.000 708.000 9/02 

skupaj 1.638.000 1.638.000 
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2. VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE AVTOCEST 

2.1. Redno vzdrževanje avtocest 

Cilji, naloge in obveznosti DARS, d.d. s področja rednega vzdrževanja avtocest so 
opredeljene s predpisi o javnih cestah, predpisi o varnosti v cestnem prometu in predpisi o 
varstvu okolja. Vzdrževalna dela bodo v največji možni meri izvajana izven prometnih konic. 

Osrednja izvršilna predpisa k zakonu o javnih cestah, ki podrobneje določata naloge 
rednega vzdrževanja avtocest in način njihovega izvajanja, sta pravilnik o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS 
št. 62/98) ter uredba o preoblikovanju Podjetja za vzdrževanje avtocest Ljubljana, p.o. v 
javno podjetje Podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o. (Uradni list RS, št. 56/96). 

S pravilnikom je redno vzdrževanje avtocest po naravi del razdeljeno na: 

■ vzdrževalna dela v letnem obdobju, ki obsegajo pregledniško službo, vzdrževanje 
prometnih površin, naprav za odvodnjavanje, bankin in brežin, obnovo in 
zamenjavo poškodovane prometne signalizacije in opreme, vzdrževanje cestnih 
naprav in ureditev, intervencije ob prometnih nesrečah, izvajanje ukrepov za 
zavarovanje prometa, čiščenje cestišča ter površin ob njem in druga dela 

ter 
• vzdrževalna dela v zimskem obdobju, ki obsegajo postavitev dodatnih prometnih 

znakov, obvestilnih tabel in snežnih kolov, postavitev palisad za obrambo pred 
snežnimi zameti, preprečevanje in odpravljanje poledice, odstranjevanje snega s 
prometnih površin in druga dela. V stroške zimske službe je vključena tudi nabava 
posipnih materialov za preprečevanje poledice. 

V zimskem obdobju so vse avtoceste in hitre ceste ter priključki nanje v prvem prednostnem 
razredu, kar pomeni, da se zagotavlja njihova trajna prevoznost; ob močnem sneženju pa 
mora biti trajno zagotovljena prevoznost vsaj enega voznega pasu teh cest in vsaj dovoz k 
večjim parkiriščem ob njih. Število delavcev, ki skrbi za izvajanje zimske službe, je določeno 
glede na primerljive službe v razvitih zahodnih državah. 

Redno vzdrževanje avtocest opravlja Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. (PVAC d.o.o.), 
ki je bilo z že omenjeno uredbo ustanovljeno za izvajanje te gospodarske javne službe. Ta 
uredba med drugim določa, da se s pogodbo za redno vzdrževanje avtocest lahko določi, da 
izvajalec rednega vzdrževanja avtocest lahko posamezna dela odda podizvajalcu in da se 
mora oddaja teh del opraviti po predpisih o javnih naročilih. 

S pogodbo, ki jo DARS d.d. sklene s PVAC d.o.o. za redno vzdrževanje avtocest, se 
določijo tista dela in nabave, ki so sicer vezana na redno vzdrževanje avtocest, vendar ne 
sodijo v osnovno dejavnost PVAC d.o.o. (npr. vzdrževanje objektov visoke gradnje ter razne 
opreme in ureditev za obratovanje avtocest in cestnih baz) ali pa PVAC d.o.o. nima lastnih 
kapacitet ali naravnih virov (npr. posipni materiali). Za izvajanje nemotenega rednega 
vzdrževanja bo že s pogodbami za leto 2003 omogočena izvajalcu rednega vzdrževanja 
izvedba javnih razpisov za dobavo materialov in storitev po posebnih pogodbah v letu 2004 
v višini 50 % vrednosti teh pogodb v letu 2003. 

Obseg rednega vzdrževanja avtocest za leto 2003: 

Dolžina avtocest in priključkov na dan 31. 12. 2002 bo znašala skupno 462,223 km 
avtocest, od tega 353,4 km AC in HC ter 115 km priključkov. 
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V letu 2002 so bila za redno vzdrževanje zagotovljena sredstva v višini 4.387 mio tolarjev, 
za leto 2003 pa ta znesek znaša 4.900 mio tolarjev. 

Vrednost del za izvedbo rednega vzdrževanja je določena na osnovi porabe v preteklih letih 
in z upoštevanjem odprtja novih odsekov avtocest v letu 2003. 

Vrednosti posameznih del rednega vzdrževanja avtocest: 

■ stroški v zvezi z delom PVAC d.o.o. 3.450 mio SIT 
■ nabava posipnih materialov 250 mio SIT 
■ odprava lokalnih poškodb na voziščih 210 mio SIT 
■ ostali ukrepi vzdrževanja prometnih površin 100 mio SIT 

Drugi stroški v zvezi z rednim vzdrževanjem avtocest obsegajo: 

■ pripravo strokovnih podlag predlogov ukrepov v zvezi z vzdrževanjem zgrajenih 
avtocest, vodenjem prometa in izboljševanjem njihove prometne varnosti; 

■ del stroškov vzdrževanja in obratovanja površin, objektov in naprav, kjer je več 
uporabnikov oziroma upravljavcev (del površin za spremljajoče dejavnosti, ki niso 
razmejene med funkcionalne površine izvajalcev spremljajočih dejavnosti in del površin 
na MMP Karavanke, ki jih soupravljajo carina, mejna policija in DARS d.d.); 

• stroški električne energije po odjemnih mestih, zgrajenih za potrebe avtocest, ki so 
evidentirana na DARS d.d. kot investitorja; 

■ stroške nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. 

Navedeni stroški so predvideni v višini: 

• za strokovne in svetovalne storitve na področju zgrajenih AC 300 mio SIT 
■ za vzdrževanje dela površin za spremljajoče dejavnosti 145 mio SIT 
■ za električno energijo 250 mio SIT 
• za del vzdrževanja MMP Karavanke 65 mio SIT 
■ za stroške nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 130 mio SIT 

2.2. Obnavljanje avtocest 

Nadaljevalo se bo z obnavljanjem vozišč, objektov in opreme avtocest, ki so v slabem stanju 
zaradi pomanjkanja sredstev za njihovo vzdrževanje v preteklosti. Zaradi tega bodo 
potrebne zapore odsekov avtocest v obnavljanju, s tem, da se bodo vsa večja obnovitvena 
dela izvedla v največji možni meri izven sezonskih prometnih obremenitev, razen obnovitev 
objektov, ki jih ni možno prekiniti. 

Razpoložljiva sredstva za obnove ne zadoščajo za izvedbo vseh potrebnih ukrepov, zato 
bodo prioritetno obnovljeni najbolj dotrajani odseki najstarejših avtocest Obnovitvena dela 
na avtocesti Ljubljana - Postojna se bodo izjemoma izvajala istočasno na več mestih. 

Vrednost obnov vozišč, objektov in opreme bo v letu 2003 znašala 1.720 mio tolarjev in bo 
obsegala sledeča večja dela: 

Obnova vozišč, objektov in opreme bo tako obsegala sledeča večja dela: 

■ obnova vozišč - manjši ukrepi 30 mio SIT 
• obnova objektov 
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(viadukt Slatina 530 mio SIT, drugi manjši objekti 300 mio SIT, 
predor Karavanke 275 mio SIT) 1.105 mio SIT 

■ obnova opreme in signalizacije 370 mio SIT 
■ ostalo (monitoringi, projekti) 105 mio SIT 
■ elementar 10 mio SIT 
■ izvedba nepredvidenih del v skladu z odločbo 

Prometnega inšpektorata Republike Slovenije 100 mio SIT 

Že v letu 2003 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za obnove 
vozišč in objektov iz sredstev prihodnjega leta. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov 
javnih naročil je omogočiti izvedbo dela obnovitvenih del v pomladanskem obdobju 
naslednjega leta, to je še v času pred začetkom turistične sezone. 

2.3. Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest 

Za zagotavljanje enake stopnje opremljenosti in varstva okolja pred vplivi cest je potrebno 
stare avtoceste opremiti s sodobno eiektrostrojno in drugo opremo ter z mehanizacijo za 
vzdrževanje. Spoznane potrebe bistveno presegajo možnosti njihovega financiranja iz 
prilivov cestnine oziroma razporeditve teh prilivov po vseh predpisanih namenih njihove 
porabe. Za naložbe bo v letu 2003 zagotovljenih 1.675 mio tolarjev. 

V letu 2003 bodo opravljena naslednja dela in nabave: 

■ nabava nove mehanizacije in opreme za nadomestitev dotrajane 
mehanizacije in opreme za vzdrževanje 250 mio SIT 

■ nabava »ABC« elektronskih tablic 250 mio SIT 
• naložbe v cestninski sistem in cestninske postaje 505 mio SIT 

(nadgradnja in razširitev ABC sistema, ukrepi na CP) 
• razširitev AC baz (Ljubljana, SI. Konjice) 70 mio SIT 
■ naložbe v opremo za prenos podatkov 200 mio SIT 
• zapiranje intervencijskih prehodov 100 mio SIT 
■ nabava vremenskih postaj (Verd, Devina, Mlake, Šentjakob) 50 mio SIT 
■ oprema počivališč (sanitarije) in nabava ter postavitev tipskih 

tabel In kioskov 50 mio SIT 
■ signalizacija za povečanje prometne varnosti 

(preprečitev vožnje v napačno smer) 20 mio SIT 
• ostale naložbe 180 mio SIT 

(projektna dokumentacija, radar, odkupi zemljišč, obcestni prostor, 
zajem požarne vode za predor Pletovarje in Golo rebro, drugo) 

2.4. Upravljanje avtocest In pobiranje cestnine 

Za naloge s področja upravljanja avtocest se nameni 4.847 mio tolarjev. Skladno z zakonom 
o javnih cestah in zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji se opravijo 
naslednje naloge: 

■ strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge, ki so povezane z 
vzdrževanjem in varovanjem avtocest, 

■ organiziranje pobiranja cestnine, 
■ pobiranje nadomestil za površine za spremljajoče dejavnosti, 
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■ strokovne naloge v zvezi s povečanjem prilivov iz naslova gospodarjenja z avtocestami 
(razvoj cestninskega sistema/trženje obcestnega prostora ipd.), 

■ strokovne naloge v zvezi z optimizacijo vzdrževalnih del s ciljem zmanjševanja stroškov, 
■ nadzor nad stanjem avtocest, 
■ zagotavljanje pogojev za varno vožnjo, skladno z veljavnimi predpisi, 
• stroški, vezani na delo zaposlenih v DARS d.d. ter strokovnih in nadzornih organov 

družbe, 
■ komuniciranje in razvoj strateškega marketinga. 

Za izvedbo del pobiranja cestnine DARS, d.d. sklene pogodbo s PVAC d.o.o. 

Za stroške pobiranja cestnine je namenjenih 3.150 mio tolarjev. 

Stroški pobiranja cestnine so ocenjeni kot najnižji možni za izvedbo te dejavnosti. 
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3. DRUGE DRŽAVNE CESTE V OKVIRU AVTOCESTNEGA 

PROGRAMA 

V okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest se nadaljuje izgradnja nekaterih 
državnih cest, ki omogočajo boljše navezovanje širših urbanih območij na V. in X. koridor. 
V letu 2003 se bo izvajalo dela na sledečih odsekih državnih cest (imenovanja in oznake so 
v skladu s Tabelo 3 iz NPIA) 

(1.1) Maribor - Levi breg 
Dokonča se odkupe zemljišč po dokončni odmeri in vpis v zemljiško knjigo. 

(1.2) Maribor - Most - Erjavčeva 
Dokončani bodo odkupi zemljišč. Pridobljeno bo dovoljenje za gradnjo zahodne obvoznice, 
upravna soglasja in uporabno dovoljenje. 

(1.3) Maribor - Erjavčeva - Proleterskih brigad 
Izvedene bodo aktivnosti za podpis sporazuma o sofinanciranju z Republiko Slovenijo, MO 
Maribor in upravljalci komunalnih vodov. V kolikor bo podpisan sporazum, se bodo izvedli 
odkupi zemljišč ter rušenje objektov, pridobivala se bodo upravna soglasja in dovoljenja, 
izvedba plačila spremembe namembnosti, izvedba razpisnega postopka za oddajo del za 
gradnjo in izdelava študije nameravane investicije. Pričela se bo gradnja odseka. 

(2) Celje - Magistrata sever - rekonstrukcija Mariborska c. (lil. in IV. etapa) 
Na III. etapi bodo dokončani odkupi zemljišč in objektov, nadaljevala se bodo gradbena dela 
na prestavitvi komunalnih vodov, pričela se bo gradnja podvoza pod železnico. 

(4.2) Šmarje - Dragonja (III. pas) 
Dokončana bodo dela na dograditvi tretjega pasu od km 6,220 do km 6,920. Dokončno bodo 
urejena pravno premoženjska razmerja. 

(4.2) Slavček - Tomos 
Izdelana bo projektna dokumentacije PGD in PZI, vršili se bodo odkupi zemljišč ter izdelava 
in potrditev investicijskega programa. Izveden bo razpis za izvajalca gradbenih del. 

(5.2) Bučna vas - Ločna 
V letu 2003 bo izvršena dokončna odmera zemljišč ter dokončana pravno premoženjska 
ureditev, dokončana bodo dela na protihrupni zaščiti. 

Vrednost gornjih del po posameznih cestnih odsekih prikazuje Tabela 5. 
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Tabela 5: 

VREDNOST DEL NA DRUGIH DRŽAVNIH CESTAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA 
PROGRAMA V LETU 2003 

Odsek Pododsek Vrednost del v letu 2003 
v tisoč tolarjih 

Maribor 1.1. Levi breg 200 
1.2. Most - Erjavčeva 50.000 
1.3. Erjavčeva - Proietarskih brigad 470.000 

Celje Magistrata S 2. Rekonstrukcija mariborske ceste 1.305.562 
Koper - Šmarje - Dragonja 4.1. Šmarje - Draaonja (Hl-pas) 130.500 

4.2. Slavček - Tomos 59.968 
Obvoznica Novo mesto 5.2. Bučna vas - Ločna 50.583 
predhodni projekti 35.000 
Skupaj OC 2.101.833 

V letu 2003 se bo izdelovala projektna dokumentacija za odseke državnih cest Žeje - 
Vodice, Mengeš - Žeje in Želodnik - Mengeš v vrednosti 35 mio SIT. 
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4. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU 

AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

V obdobju 1998 - 2001 je bilo v nacionalnem programu izgradnje avtocest predvideno, da se 
del namenskih sredstev nameni za urejanje cestno železniških prehodov na železniških 
progah, ki predstavljajo V. prometni koridor na območju Republike Slovenije. Ker v 
omenjenem obdobju tem ukrepom še niso bila namenjena vsa po nacionalnem programu 
predvidena sredstva, se financiranje teh ukrepov nadaljuje še v letu 2003. Za ta namen je v 
letu 2003 predvidenih 165 mio tolarjev. Plan ukrepov v letu 2003 je prikazan v spodnji 
preglednici. 

predvidena dela 
Vrednost del v letu 2003 

(delež DARS) 
v tisoč SIT 

Ukinitev treh prehodov na odseku Ponikve - Dolga gora, NPr 548+236- 
Lutarje 2, NPr 548+555-Lutarje 2 in NPr 549+294-Dobovec z izvedbo 
povezovalne poti na že avtomatizirane prehode 

80.000 

Izvedba posodobitve NPR v km 584+400-Godešič 2 na progi Lj.-Jesenice 
ter ukinitev NPr Godešič 1 v km 583+886 in NPr Godešič 3 v km 584+901 50.000 

Na progi Metlika - Lj. Se NPr v km 69+682-Birčna vas opremi z 
avtomatskimi zapornicami (križanje s cesto R3 664) 35.000 

SKUPAJ 165.000 
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5. STROŠKI ZA PRIPRAVO INVESTICIJ IN NADZOR IZVAJANJA 

(»INŽENIRJI«) 

DARS d.d. ima z organizacijami, ki opravljajo delo »Inženirjev«, sklenjene dolgoročne 
pogodbe za izvajanje strokovnih in svetovalnih storitev v zvezi z graditvijo avtocest in drugih 
cest, predvidenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest. V letu 2003 predstavlja delo 
»Inženiijev« organizacijo in nadzor nad 48 velikimi investicijami na področju avtocest in 
ostalih cest. Poleg tega se izvajajo dela na 7 investicijah na odsekih državnih cest v sklopu 
avtocestnega programa. V letu 2003 strokovne ekipe »Inženirjev« nadaljujejo organizacijo in 
nadzor nad predhodnimi deli in pripravo projektne dokumentacije na 19 odsekih avtocest, 
katerih gradnja je predvidena po letu 2003. 

Za opravljanje del »Inženirjev« so v letu 2003 predvidena finančna sredstva v višini 2.690 
mio tolarjev. 

Delež stroškov »Inženirjev« v letu 2003 predstavlja 2,31 % od celotne vrednosti del 
določenim s planom razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003. 

Dela Inženirjev zajemajo predvsem naslednje naloge: 
• pridobivanje vseh upravnih dovoljenj, študij in projektne dokumentacije za pridobitev 

lokacijske dokumentacije, dela za naročanje lokacijskih načrtov in pridobivanje 
investicijske dokumentacije; 

■ izvajanje nadzora izvedbe gradnje (trasa AC z objekti, deviacije, regulacije, nadomestni 
objekti, elektrovodi, plinovodi in druge komunalne naprave); 

* skrb za odpravo pomanjkljivosti zgrajenih objektov in napak v garancijski dobi, 
■ priprava in razvijanje vseh vrst tehnoloških postopkov, potrebnih za gradnjo in 

vzdrževanje AC; 
■ pridobivanje projektne dokumentacije PGD, PZI za vse objekte in strokovno svetovanje 

(objekti, mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi); 
■ vodenje postopkov pri pridobivanju zemljišč in reševanje druge pravne problematike; 
■ vodenje postopkov za vse razpise, preverjanje ponudbenih cen in vrednosti vseh 

ponujenih del (vodenje razpisnih postopkov, priprava presoje in vrednotenje prispelih 
ponudb, pregled cen in priloženih analiz v fazi javnega razpisa in sestavljanje ustreznih 
poročil komisiji za oddajo del, izdelava poročil o izvedenih razpisnih postopkih, priprava 
pogodb in aneksov); 

■ računalniška obdelava podatkov in podpora strokovnim službam, 
■ komuniciranje in razvoj strateškega marketinga; 
■ pridobivanje celotne projektne in izvajanje nadzora nad gradnjo predorov; 
■ tehnična kontrola projektne dokumentacije in strokovnih rešitev; 
■ vodenje in nadzorovanje del v zvezi z arheološkimi izkopavanji ter razreševanje celovite 

ekološke problematike v zvezi z izgradnjo AC; 
■ storitve posameznih strokovnjakov in tehnične ekspertize. 
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6. FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA 

AVTOCEST, PROGRAMA RAZVOJA OSTALIH DRŽAVNIH 

CEST IN PROGRAMA UKREPOV NA ŽELEZNICAH 

6.1. Sredstva na osnovi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji 

Osnovni vir za financiranje nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
so sredstva, ki se zagotavljajo na osnovi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za 
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (ZZSNGC Uradni list RS, št.57/98 in 18/02). Nacionalni program izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji za leto 2003 predvideva iz tega naslova priliv v višini 69.721,5 mio 
tolarjev. V Proračunu Republike Slovenije za leto 2003 je priliv iz tega vira določen v višini 
37.000 mio tolarjev. 
Zmanjšan priliv namenskih sredstev vpliva na finančno konstrukcijo in spreminja razmerje 
med temeljnimi lastnimi viri In najetimi posojili. 

6.2. Cestnine in druga povračila 

6.2.1. Prilivi iz cestnin 

Od 1. 7. 2002 znaša višina cestnine za prvi, najnižji cestninski razred 10,413 SIT za 
kilometer cestninske ceste, razmerja med cestninskimi razredi pa znašajo 1 :1,5 : 2,75 : 4. 
Na dan 1.1. 2003 se bo cestnina pobirala za 295,7 km avtocest, skupna dolžina avtocest in 
hitrih cest, s katerimi DARS d.d. upravlja in jih vzdržuje, pa bo znašala 353,4 km cest in 115 
km priključkov. 

Za leto 2003 je ocenjeno, da bo pobrana cestnina znašala 24.800 mio tolarjev. 

Za uresničitev navedene višine pobrane cestnine morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

■ povečanje višine cestnine s 1. 1. 2003 za 3 % glede na preteklo rast življenjskih stroškov 
ter ponovna uskladitev višine cestnine s 1. 6.2003 za 2,1 %; Obe uskladitvi ne presegata 
predvidene rasti življenjskih stroškov v letu 2003, to je 5,1 %; 

■ pričakovana 1,1 % povprečna rast prometa v letu 2003 glede na leto 2002; 
• uveljavitev krčenja oprostitev plačila cestnine na mednarodno prevzete obveznosti in na 

intervencijska vozila s 1.1. 2003; 
■ predaja AC odseka Lukovica - Blagovica v dolžini 6,0 km v promet dne 1. 10. 2003 in 

istega dne pričetek pobiranja cestnine na CP Kompolje za celoten avtocestni odsek 
Ljubljana - Blagovica; 

■ predaja AC odseka Bič - Korentika v dolžini 4,8 km v promet dne 1. 11. 2003 in istega 
dne pričetek pobiranja cestnine na CP Dob za celoten avtocestni odsek Ljubljana - Bič - 
Korenitka; 

■ predaja AC odseka Podtabor - Naklo v dolžini 4,3 km v promet dne 1.11. 2003 in istega 
dne pričetek pobiranja cestnine na CP Torovo za celoten avtocestni odsek Ljubljana - 
Naklo - Podtabor; 

■ nespremenjeno stanje na področju razmerij med cestninskimi razredi ter postopno 
omejevanje odvijanja prometa težkih tovornih vozil po vzporednih ostalih cestah; 

■ uvedba elektronskega plačilnega medija pri abonentskih načinih cestninjenja. 
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6.2.2 Prilivi iz povračil za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah 

V letu 2003 bo iz naslova povračil za uporabo površin za spremljajoče dejavnosti ob 
avtocestah skupno realiziranih 400 mio tolarjev prilivov. Med ta povračila so všteta tudi 
povračila za postavitev baznih postaj in repetitorjev mobilne telefonije. 

V obratovanju bodo naslednje večje površine za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah: 
Fernetiči, Lopata, Postojna, Lom, Tepanje, Voklo, Jesenice, Barje, Slivnica, Dobrenje, 
Podsmreka, Kozina, Lukovica in Vogrsko. 

6.2.3. Drugi prilivi 

Po določilih pogodbe o rednem vzdrževanju avtocest in hitrih cest med DARS, d.d. in 
izvajalcem PVAC, d.o.o. je dolžno to javno podjetje prilive iz naslova storitev tretjim osebam 
(npr. cestne zapore za druge izvajalce idr.) sproti evidentirati, mesečno poročati o realizaciji 
in jih nakazati na račun DARS, d.d. 
Drugi prilivi bodo v letu 2003 znašali 150 mio tolarjev. 

6.3. Posojila 

V letu 2003 bodo črpani krediti v skupnem znesku 53.547.024.000 SIT. 

6.3.1. Črpanie kreditov po že sklenjenih pogodbah 

V letu 2003 bo črpano 42.322.326.000 tolarjev kreditov po že sklenjenih kreditnih pogodbah, 
in sicer: 

A) KREDITI MEDNARODNIH FINANČNIH INSTITUCIJ IN TUJI KREDITI 
kredit Evropske investicijske banke - EIBII 3.469.500.000 tolarjev, 
kredit Evropske investicijske banke - EIB III 9.520.000.000 tolarjev, 
kredit Evropske investicijske banke - EIB IV 16.881.967.000 tolarjev, 
kredit Autovie Venete S.p.A.- AUV 885.860.000 tolarjev, 

B) TUJI FINANČNI KREDITI 
kredit banke Kreditanstalt auf 
VViederaufbau - KfW III 11.564.999.000 tolarjev. 

SKUPAJ VSI KREDITI (A+B) 42.322.326.000 tolarjev. 

Pri vseh izračunih črpanj je upoštevan tečaj 1 EUR - 231,3 SIT. 

Za operativnost kredita KfW III je potrebno še sprejeti posebni zakon o poroštvu še v letu 
2002. 

S*3-2* Zagotovitev potrebnih virov sredstev za odseke, ki so se začeli graditi v letu 
20Q2 oziroma pred letom 2002 in za odseke, ki se začnelo graditi v letu 2003 

V letu 2003 se bo končal postopek za najetje novega kredita Evropske investicijske Banke 
(EIB V) v višini 120 mio EUR, ki je namenjen financiranju odsekov AC Bič - Trebnje - 
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Hrastje (etapa: Bič - Korenitka), Kronovo - Smednik, Šentvid - Koseze in Smednik -Krška 
vas. 

V letu 2003 je predvideno črpanje kredita pri Evropski investicijski banki (EIB V) v višini 
6.231.245.000 tolarjev. 

C) Krediti mednarodnih finančnih institucij 
kredit Evropske investicijske banke - EIB V 6.231.245.000 tolarjev. 

Pri vseh izračunih črpanj je upoštevan tečaj 1 EUR = 231,3 SIT. 

Za financiranje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se začeli graditi pred letom 2003 bo 
DARS d.d. začel postopek za najetje domačega finančnega kredita v okviru sredstev, za 
katere je Državni zbor Republike Slovenije že sprejel Zakon o soglasju in Zakon o poroštvu 
v skupni višini 330,3 mio USD, in sicer za financiranje AC Razdrto - Vipava: Rebrnice. Do 
konca leta 2002 je bilo na podlagi Zakona o soglasju in Zakona o poroštvu za kredite v višini 
330, 3 mio USD sklenjenih že za 168,35 mio USD kreditnih pogodb. V letu 2003 bo 
potrebno za črpanje sredstev iz omenjenega kredita v višini 3.868.453.000 SIT pridobiti še 
sklep vlade RS o poroštvu za ta kredit. 

Za pridobitev potrebnih sredstev iz državnih in kohezijskih skladov EU je potrebno v letu 
2003 pričeti postopke za črpanje teh sredstev iz omenjenih skladov. V letu 2003 bo 
potrebno za financiranje izgradnje AC odseka Škofije - Srmin in Podtabor - Naklo pridobiti 
sredstva iz državnih skladov. Poleg tega so za financiranje odsekov predvidena tudi 
sredstva iz kohezijskih skladov. V kolikor sredstev iz državnih in kohezijskih skladov ne bo 
mogoče dobiti, bodo potrebna sredstva zagotovljena iz finančnih kreditov. 

V letu 2003 je predvideno črpanje kreditov za odseke, ki so se začeli graditi v letu 2002 in za 
odseke, ki se začnejo graditi v letu 2003 v skupni višini 4.993.453.000 tolarjev. 

D) Domači krediti 
Domači finančni kredit 3.868.453.000 tolarjev, 

E) Državni skladi/krediti 1.125.000.000 tolarjev, 

SKUPAJ VSI KREDITI (C+D+E) 11.224.698.000 tolarjev. 

Pri vseh izračunih črpanj je upoštevan tečaj 1 EUR = 231,3 SIT. 

Za odseke, katerih gradnja se začne v letu 2003 (tabela 3), bo možno oddati dela, ko bodo 
sprejeti potrebni zakoni o soglasju in poroštvu in izpolnjeni pogoji za začetek črpanja 
kreditov. 
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4 

7. PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA RAZVOJA IN 

VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 2003 Z OBSEGOM 

PREDVIDENIM V NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE 

AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2003 

Tabela 6 v nadaljevanju prikazuje primerjavo obsega virov in porabe predvidenega v 
veljavnem nacionalnem programu za leto 2003 z obsegom predvidenim v planu razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2003. 

Tabela 6: 

PRIMERJAVA PLANA 2003 Z NACIONALNIM PROGRAMOM IZGRADNJE AVTOCEST ZA 
LETO 2003 

1 USD = 263,1 SIT 

Rebalans nacionalnega 
programa 

Letni plan 2003 % od RNP 

vooosrr I vmioUSD v 000 SIT | v mio USD 

1.1. Namenska sredstva1 69.721.500 265,00 37.000.000 140.63 53,1 
1.2. Cestnine in povrafila 50.017.941 190.11 25.350.300 96,35 50.7 
1.3. Krediti 51.112.700 194,27 52.422.024 199,25 102,6 
1.4 Državni skladi - - 1.125.000 4,28 
1.5. Drugi viri 720.894 2.74 597.796 2,27 82.9 
1.6. Oblikovan vir iz 
preteklih let 0 0,00 

VIRI SKUPAJ 171.573.035 652,12 116.495.120 442,78 67,9 

2. PORABA 
2.1. Graditev avtocest 110.023.158 418,18 85.678.211 325.65 77.9 
2.2. Graditev ostalih cest v 
okviru avtocestnega 
programa 0 0 2.101.831 7,99 
2.3. Ukrepi na železnicah v 
okviru avtocestnega 
programa 0 0 165.000 0,63 
2.4. Avansi 
2.5. Stroški financiranja 22.757.887 86,50 3.201.440 12,17 14,1 

Graditev skupaj 132.781.045 504,68 91.146.482 346,43 68,6 
2.6. Upravljanje in 
vzdrževanje avtocest 10.110.933 38,43 9.747.000 37,05 96,4 

2.7. Obveznosti Iz investicij 28.681.057 109,01 15.510.403 58,95 54.1 
PORABA SKUPAJ 171.573.036 652,12 116.403.885 442,43 67,8 

IRAZUKA MED VIRI IN PORABO I 0| 0,Q0| 91.2351 0.351 I 

1V skladu z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 
nacionalnem programu izgradnje avtocest v RS (Ur. I. RS št. 57/98 in 18/02) 

Z rebalansom nacionalnega programa je določena poraba za leto 2003 v višini 171.573,035 
mio SIT. V letnem planu razvoja za leto 2003 je na strani virov zagotovljeno 116.494,517 
mio SIT. temu je prilagojena tudi realizacija v letu 2003. 
Predvidena realizacija pokriva 68 % realizacije, predvidene z nacionalnim programom. 
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REKAPITULACIJA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST V LETU 2003 

v 000 SIT 
IVIRI 

namenska sredstva 37.000.000 
cestnine in druga povračila 25.350.300 
posojila mednarodnih finančnih institucij 30.757.327 

EIBII 3.469.500 
EIBIII 9.520.000 
EIB IV 16 881.967 
AUV 885.860 

tuji finančni krediti 11.564.999 
KfW III 11.564.999 

predvideni krediti . 11.224.698 
posojila mednarodnih finančnih institucij (EIB V) 6.231.245 
domači finančni krediti 3 868.453 
državni skladi/krediti 1.125.000 

drugi viri 597.796 

3.495.120! i 

IPORABA 

priprava projektne dokumentacije za odseke po I. 2003 1.710.000 
odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke po I. 2003 560.000 
gradnja avtocest 76.302.163 

nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih odsekov 67.410.334 
pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov 8.891 829 

stroški financiranja 3.201.440 
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih po letu 1994 2.500.646 
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994 1.207.400 
dodatane cestninske postaje 638.000 
dela Inženirja 2.690.000 
potrjevanje kvalitete 70.000 
upravljanje in stroški pobiranja cestnin 4.847.000 
redno vzdrževanje avtocest 4.770.000 
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 130.000 
obnavljanje avtocest 1.720.000 
naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest 1.675.000 
graditev državnih cest v sklopu avtocestnega programa 2.101.833 
ukrepi na železnicah v sklopu avtocestnega programa 165.000 
obveznosti iz investicijskih kreditov 12.115.403 

redne obresti 8.065.953 
odplačilo glavnice 4.049.450 

SKUPAJ PORABA ^ " V    •'116:403.885' 

RAZLIKA MED VIRI,IN PORABO:. ' 91.235. 
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OBRAZLOŽITEV LETNEGA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA 

AVTOCEST ZA LETO 2003 

1. Osnove za pripravo Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 

Zakonska osnova za pripravo Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 
sta 23. člen (nacionalni program) in 24. člen (letni plan) Zakona o javnih cestah (Ur. list RS 
št. 29/97 in 18/02). Na podlagi navedenih členov Zakona o javnih cestah Državni zbor 
Republike Slovenije sprejme z odlokom Letni plan vzdrževanja in razvoja državnih cest na 
predlog Vlade Republike Slovenije za tiste državne ceste, kjer so sredstva zagotovljena s 
posebnim zakonom (ZZNSGC). Strategije razvoja, cilji in naloge nacionalnega programa so 
določeni z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 13/96 in 41/98 -NPIA). 

V predlogu Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 je opredeljen obseg 
graditve in vzdrževanja avtocest, obseg graditve nekaterih državnih cest, ki dopolnjujejo ali 
pa se navezujejo na avtocestni sistem, in ukrepi na nekaterih železniških progah, ki jih je 
potrebno izvesti zaradi graditve avtocest. Osnova za predlog letnega plana so Spremembe 
in dopolnitve Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 41/98) in predlog Razvojnega programa graditve avtocest v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2002 - 2005, ki ga je DARS d.d. pripravil na osnovi sklepa Vlade Republike 
Slovenije dne 22.11.2001. 

Finančni viri za realizacijo Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 bodo 
namenska sredstva iz 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), cestnine, domači in tuji krediti, državni skladi, kot tudi drugi viri. 

2. Primerjava Piana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 s Spremembami 
In dopolnitvami nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 

V Tabeli 6 je podana primerjava med porabo v Letnem planu razvoja in vzdrževanja 
avtocest v letu 2003 in porabo, predvideno v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

2.1. Primerjava virov 

V proračunu Republike Slovenije za leto 2003 je na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji, priliv namenskih sredstev v letu 2003 določen v višini 37,0 milijarde SIT. 
Ta sredstva so bistveno manjša od sredstev, ki jih za leto 2003 predvidevajo Spremembe in 
dopolnitve nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (265,0 mio USD, 
ali 69,7 milijarde SIT ob upoštevanju tečaja 1 USD = 263,1 SIT). 

V Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji je za leto 2003 predviden priliv cestnin in povračil v višini 50 milijard SIT, vendar 
lahko letos iz teh virov pričakujemo le 25,35 milijarde SIT cestnin. V predlogu plana za leto 
2003 so predvidena tudi sredstva za pripravo in začetek gradnje dodatnih cestninskih postaj 
kot kratkoročen ukrep optimizacije sedanjega cestninskega sistema. S tem bodo v 
naslednjih letih zagotovljeni večji prilivi cestnin, s katerimi bo, poleg odplačevanja kreditov, 
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omogočeno tudi kakovostnejše vzdrževanje in upravljanje avtocest. 

V letu 2003 je predviden manjši obseg gradnje avtocest in cest, kot jih predvideva 
Nacionalni program. Kljub manjšemu programu, pa je zaradi bistveno manjše vsote 
namenskih sredstev, kot jo predvideva Nacionalni program, predvideno črpanje kreditov v 
skupni višini 199,25 mio USD ali 52,4 milijarde SIT, kar je za 2,8% več, kot je za leto 2003 
predvideno v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (194,27 mio USD, oziroma 51,1 milijarde SIT po predvidenem tečaju 1 
USD = 263,1 SIT). 

Tako znašajo skupno predvideni viri namenskih sredstev, cestnin, kreditov, državnih skladov 
in drugih virov v predlogu letnega plana 116,5 milijarde SIT namesto predvidenih 171,6 
milijarde SIT, kar predstavlja 68% predvidenih virov v Spremembah in dopolnitvah 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

2.2. Primerjava obsega del 

V tabeli 6 je prikazana tudi primerjava med obsegom del v Letnem planu razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2003 in obsegom del po Spremembah in dopolnitvah 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Primerjava pokaže, da obseg graditve in vzdrževanja avtocest skupaj z ukrepi na državnih 
cestah in železnicah ter plačilom obveznosti iz investicijskih kreditov predstavlja 68% 
obsega, ki je predviden za leto 2003 v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Pri pripravi Letnega plana razvoja in vzdrževanja za leto 2003 je bila upoštevana 100% 
realizacija plana v letih 2001 in 2002. 

3. Kriteriji za določanje dinamike gradnje posameznih avtocestnih odsekov v letu 
2003 

V Planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 je zaradi omejenega obsega 
namenskih sredstev in s tem posledično celotne vsote denarja, ki jo je možno nameniti za 
gradnjo avtocest v letu 2003, možno pričeti z gradnjo samo petih novih avtocestnih in 
cestnih odsekov (Šentvid - Koseze, Korenitka - Pluska, Hrastje - Lešnica, Smednik - Krška 
vas in obvoznica Pragersko). Z gradnjo se bo pričelo tudi na odseku Škofije - Srmin, vendar 
samo na manjšem delu trase, ki se navezuje na ankaransko križišče. 

Plan 2003 je narejen na izhodiščih, ki so bila določena s sprejetjem Planov razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leti 2001 in 2002. Pri pripravi plana je bil uporabljen princip 
dokončanja tistih odsekov, ki bodo v letu 2002 v gradnji in je njihovo dokončanje v letu 2003 
tehnično možno, ter nadaljevanje gradnje avtocestnih odsekov na prioritetnih smereh med 
Celjem in Ljubljano, med Klancem in Srminom ter pospešitev gradnje odsekov na 
Gorenjskem in Dolenjskem avtocestnem kraku. Pri tem je bila dana prioriteta tistim 
odsekom, kjer bo mogoče pobirati cestnino. 

S sredstvi za gradnjo avtocest v višini 91,15 mrd SIT bodo v letu 2003 predani prometu 
naslednji avtocestni odseki: Vučja vas - Beltinci, Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica, 
Podtabor - Naklo in Bič - Korenitka. Na ostalih odsekih, ki so bili v letu 2002 že v gradnji, se 
bodo dela nadaljevala, tako da bo v letu 2005 (ob zagotovitvi zadostnih sredstev v letih 2004 
in 2005) zgrajena celotna avtocesta med Mariborom in Koprom. Gradnja se bo pospeševala 
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na Dolenjskem avtocestnem kraku in v drugih smereh, ki so prioritetne po nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Izvajal se bo tudi program državnih cest 
v okviru avtocestnega programa in program ukrepov na železnicah v okviru avtocestnega 
programa. 

Možnost odstopanja vrednosti gradnje določenega avtocestnega odseka v posameznem 
letu glede na zapisano v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, je predvidena v tem dokumentu v poglavju VI. - Priprava 
letnih planov razvoja in vzdrževanja avtocest (3. odstavek). V skladu s tem določilom in 
glede na razpoložljiva sredstva v letu 2003, je dinamika izvajanja del na posameznih 
avtocestnih odsekih in odsekih državnih cest v sklopu avtocestnega programa določena v 
skladu z merili, ki so predvidena v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, še posebej pa so bili upoštevani naslednji kriteriji: 

- obseg pogodbeno oddanih del in sprejetih obveznosti, 
- velikost in struktura sedanjih prometnih obremenitev, 
-velikost in struktura predvidenih prometnih obremenitev po desetih letih, 
- možnosti pobiranja cestnine, 
- že zagotovljeni domači in tuji krediti, 
- že vložena sredstva, 
- pridobljena uredba in stanje pri odkupih zemljišč. 

4. Obseg gradenj v letu 2003 

Na tem mestu so navedena samo najpomembnejša dela pri gradnji avtocest v letu 2003, in 
sicer: 

nadaljevala in zaključila se bodo gradbena dela na odseku Vučja vas - Beltinci tako, da 
bo avtocesta do konca leta 2003 dana v promet; 

na odseku Slivnica - Pesnica na vzhodni obvozni mariborski avtocesti se bodo izvajala 
začetna gradbena dela v zmanjšanem obsegu; vrsta in obseg del sta prilagojena 
predvideni dinamiki razpoložljivih finančnih sredstev in predvideni koncesijski gradnji 
po letu 2005; 

nadaljuje se gradnjo 2. etape Trojane - Blagovica v dolžini 8,2 km, pri čemer bo v letu 
2003 osrednja pozornost namenjena intenzivni gradnji predora Trojane; dokončanja te 
etape je predvideno v letu 2005, v kolikor pa bodo tehnične in finančne možnosti to 
dopuščale, pa bo ta etapa dokončana do konca leta 2004; 
nadaljevala in zaključila se bodo gradbena dela na etapi CP Kompolje - Blagovica v 
dolžini 6,0 km; ta etapa avtocestnega odseka Šentjakob - Blagovica bo predana 
prometu konec leta 2003; 
nadaljevalo se bo izvajanje gradbenih del na preostalem delu še nezgrajene AC proti 
Kopru, med Klancem in Srminom v dolžini 14,6 km; vsa glavna gradbena dela so že 
oddana, tako da dela potekajo nemoteno in bo del te trase predan prometu že v letu 
2004, celoten odsek Klanec - Srmin pa do konca leta 2005; v kolikor pa bodo tehnične 
in finančne možnosti to dopuščale, bo ta odsek v celoti dokončan do konca leta 2004, 
kajti avtocestna povezava slovenske obale in pristanišča Koper z notranjostjo 
Slovenije je v prometnem in ekonomskem smislu ena izmed najvišjih prioritet pri 
izgradnji slovenskega avtocestnega sistema; 
nadaljevala in dokončala se bo gradnja na odseku Podtabor - Naklo, tako, da bo ta 
odsek konec leta 2003 predan prometu; 
nadaljevala in zaključila se bodo gradbena dela na odseku Bič - Korenitka, ki bo 
predan prometu v letu 2003; 
na odsekih Kronovo - Smednik in Krška vas - Obrežje se bodo nadaljevala gradbena 

poročevalec, št. 114 48 22. november 2002 



dela; 
na odseku hitre ceste preko Rebemic se bodo izvajali odkupi zemljišč in nadaljevala 
gradbena dela; 

odkupi zemljišč, postopki oddaje del in začetna gradbena dela bodo potekali na 
odsekih Šentvid - Koseze, Korenitka - Pluska, Hrastje - Lešnica, Smednik - Krška 
vas, na delu trase Škofije - Srmin in na obvoznici Pragersko. 

5. Potrebni pogoji za uresničitev Letnega plan razvoja in vzdrževanja za 
leto 2003 in pogoji za uspešno nadaljevanje del v naslednjih letih 

Da bi obdržali dinamiko del v takšnem obsegu, kot je opisan v predhodnem poglavju, je bilo 
zaradi nezadostne višine namenskih sredstev potrebno zelo povečati obseg črpanja 
kreditov. Tako je vsota kreditov v letu 2003 prvič višja od tiste, ki jo predvidevajo 
Spremembe in dopolnitve nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 
Roki predvidenih dokončanj posameznih avtocestnih odsekov v predlogu Letnega plana 
razvoja in vzdrževanja so bili postavljeni s predpostavko, da bo obseg razpoložljivih 
sredstev za gradnjo v letih 2004 in 2005 še višji kot v letu 2003. V naslednjih letih bo izpad 
namenskih sredstev težko nadomeščati z dodatnim zadolževanjem, ker se bodo obveznosti 
za vračila kreditov v daljšem obdobju zelo povečale in obremenjevale prilive iz pobrane 
cestnine. V teh letih bo potrebno namenska sredstva torej povečati nad vsote, ki so za 
obdobje 2004 - 2005 predvidene v makrofiskalnem scenariju. Le tako bo mogoče 
avtocestne odseke, ki so v gradnji leta 2002 in tiste, ki se bodo pričeli graditi v letu 2003, 
dokončati v predvidenih rokih in začeti graditi tudi nove. 

Pri določanju višine cestnine v letu 2003 je upoštevan prehod na usklajevanje višine 
cestnine z rastjo domače inflacije po podatkih uradne statistike. Glede na predviden 
povprečni letni porast življenjskih stroškov v višini 7,0 % in predvideno povečanje 
povprečnega tečaja evra za 4,0 % v letu 2002, se predpostavlja, da se bo z januarjem 2003 
cestnina povečala za razkorak med povprečnim gibanjem obeh kategorij v letu 2002 tako, 
da se izračun povečanja cestnine izvede kot razliko med domačo in »tujo« inflacijo v letu 
2002, slednjo merjeno preko do sedaj uporabljanega tečaja evra. Razlika med domačo in 
»tujo« inflacijo je, ob prehodu na spremenjen način določanja sprememb višine cestnine, 
predvidena zaradi približne izenačitve realne višine cestnin, ki so se v letu 2002 povečale 
tudi v članicah EU s cestninskim sistemom (npr. v Italiji in Avstriji). Drugo povečanje 
cestnine je predvideno s 01. 06. 2003 (pred uradnim začetkom turistične sezone) in bo 
določeno na podlagi gibanja življenjskih stroškov v prvih petih mesecih (z oceno za mesec 
maj) in je v višini 2,1 % predviden kot sorazmeren delež celoletno predvidene Inflacije 
za leto 2003 v višini 5,2%. 

Poleg vsega navedenega bo za uspešno nadaljevanje programa potrebno zagotoviti tudi 
naslednje: 

poiskati bo potrebno vse razpoložljive možnosti za povečanje priliva cestnin na 
obstoječih avtocestah; država bo morala to podpreti z ustreznimi predpisi in 
zakonodajo; 
v skladu z ugotovitvami študije preveritve obstoječega cestninskega sistema in na 
podlagi medresorsko usklajenih stališč v zvezi s to problematiko, bo potrebno v letu 
2003 pričeti izgradnjo novih dodatnih cestninskih postaj na obstoječem avtocestnem 
sistemu; 
potrebno bo zagotoviti ohranjanje realne vrednosti pobranih cestnin; 
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v bodoče bo potrebno zagotoviti plačevanje samo 30% spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč, tako kot je to predvideno v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest; 
pred oddajo del na odsekih, ki se pričnejo graditi v letu 2003, je potrebno v Državnem 
zboru sprejeti zakona o soglasju in poroštvu za predvidene kredite; 
zagotoviti bo potrebno obseg pravic črpanja predvidenih tujih in domačih kreditov. 

V planu za leto 2002 je razmerje za celoten program med lastnimi sredstvi in krediti 66:34, v 
predlogu plana za leto 2003 pa je to razmerje 54:46, s tem, da je za investicijski del 
programa (graditev avtocest) razmerje med lastnimi sredstvi in krediti celo 41:59 (v letu 
2002 še 56:44). Razmerje, ki je predvideno v nacionalnem programu za celoten program v 
letu 2003 je lastna sredstva : krediti = 70:30. Povečevanje namenskih sredstev v letu 2002 
in se je torej izkazalo kot ugodno in je ohranilo predvideno razmerje, medtem ko je v planu 
za leto 2003 že porušeno zaradi zelo povečanega obsega del v primerjavi z letom 2002 (za 
38%). V naslednjih letih bi morali zopet razmerje okrog 65:35 vzpostaviti nazaj. 

6. Potrebni ukrepi za pospešeno izvajanje avtocestnega programa 

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji 22.11.2001 zadolžila DARS d.d. za pripravo 
predlogov več dokumentov, na podlagi katerih bo po njihovem sprejemu mogoče pospešiti 
graditev avtocest in zagotavljati dodatne finančne vire za takšno pospešeno gradnjo. 

6.1. Predlog razvojnega programa graditve avtocest za obdobje 2002 - 2005 

DARS d.d. je predlog tega programa, ki predstavlja del rebalansa celotnega avtocestnega 
programa, pripravila v roku, to je do 26.4.2002. Graditev avtocest je v obdobju do konca leta 
2005 predvidena po sedanjem sistemu financiranja, istočasno pa so v tem obdobju 
predvidene priprave na koncesijsko gradnjo dveh avtocestnih krakov (Maribor - Pince in 
Šentilj - Gruškovje). Koncesijska gradnja na teh dveh krakih bi se začela po letu 2005. 
Pričakuje se, da bo v začetku leta 2003 predlog razvojnega programa obravnavan in sprejet, 
istočasno pa tudi odločitev, ali se začnejo vsi potrebni postopki in priprave za oddajo koncesij 
za graditev in upravljanje navedenih avtocestnih krakov. 

6.2. Predlog strokovnih podlag za pripravo rebalansa Sprememb in dopolnitev 
nacionalnega programa Izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

DARS d.d. je predlog strokovnih podlag za rebalans avtocestnega programa pripravil v roku, 
to je do 21.6.2002. Strokovne podlage predvidevajo dokončanje celotnega avtocestnega 
programa do konca leta 2010, pri čemer je v obdobju 2005 - 2010 predvidena koncesijska 
gradnja na še nezgrajenih odsekih na krakih Maribor - Pince in Šentilj - Gruškovje. Na 
Ministrstvu za promet tečejo intenzivne priprave na pripravo rebalansa, za katerega se 
pričakuje obravnava in sprejem v začetku leta 2003. 

6.3. Statusno preoblikovanje DARS d.d. 

Na osnovi sklepov Vlade Republike Slovenije dne 22.11.2001 ter na podlagi predloga 
statusnega preoblikovanja DARS d.d. v gospodarsko družbo, ki ga je DARS d.d. pripravil 
spomladi leta 2002, se v letu 2003 pričakuje izvedba postopkov za takšno preoblikovanje, 
tako da bi DARS d.d. lahko pričel poslovati kot gospodarska družba s 1.1.2004. 

Preoblikovanje bi omogočilo DARS d.d. zagotavljanje novih prilivov iz naslova dejavnosti 
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upravljanja zgrajenih avtocest, zlasti na naslednjih področjih: 

trženje informacijskih tabel in multimedijskih kioskov (predvsem na površinah za 
spremljajoče dejavnosti ob avtocestah); 
trženje kabelskih povezav in druge opreme za prenos podatkov za zunanje uporabnike; 
izvajanje dodatnih dejavnosti DARS, d.d. (trgovina, gostinstvo in drugo) v kolikor bo 
možna dokapitalizacija iz privatnih virov na osnovi posebnega sklepa vlade RS po letu 
2005. 
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POVZETEK LETNEGA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA 

AVTOCEST ZA LETO 2003 

Zakonska osnova za pripravo Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 sta 
23. člen (nacionalni program) in 24. člen (letni plan) Zakona o javnih cestah (Ur. list RS št. 
29/97 in 18/02). 

Finančni viri za realizacijo Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 bodo 
namenska sredstva iz 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), cestnine, domači in tuji krediti, državni skladi, kot tudi drugi viri. V 
Proračunu Republike Slovenije za leto 2003 je na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji, priliv namenskih sredstev v letu 2003 določen v višini 37 milijard SIT. V 
letu 2003 po oceni pričakujemo 25,35 milijarde SIT cestnin. V letu 2003 je predvideno 
črpanje kreditov skupni višini 199,25 mio USD ali 52,42 milijarde SIT ter koriščenje državnih 
skladov v višini 1,13 milijarde SIT. 

Skupno znašajo predvideni viri namenskih sredstev, cestnin, kreditov, državnih skladov in 
drugih virov v predlogu letnega plana 116,5 milijard SIT, kar predstavlja 68% predvidenih 
virov v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS. 

V letu 2003 se začne gradnjo odsekov Šentvid - Koseze, Korenitka - Pluska, Hrastje - 
Lešnica, Smednik - Krška vas, Škofije - Srmin in obvoznice Pragersko. Plan 2003 je 
narejen na izhodiščih, ki so bila določena s sprejetjem Plana razvoja in vzdrževanja avtocest 
za leti 2001 in 2002. Pri pripravi plana je bil uporabljen princip dokončanja tistih odsekov, ki 
so v letu 2002 v gradnji in je njihovo dokončanje v letu 2003 tehnično možno, ter čim bolj 
intenzivno nadaljevanje gradnje avtocestnih odsekov na prioritetnih smereh med Celjem in 
Ljubljano, med Klancem in Srminom ter nekaterih odsekov na Gorenjskem in Dolenjskem 
kraku. Pri tem je bila dana prioriteta tistim odsekom, kjer bo mogoče pobirati cestnino. 

Pri pripravi Letnega plana razvoja in vzdrževanja za leto 2003 je bila upoštevana 100% 
realizacija plana v letu 2002. 

S sredstvi za gradnjo avtocest v višini 91,15 milijard SIT se bodo prioritetno gradili odseki 
avtocest Vučja vas - Beltinci, Trojane - Blagovica, Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica, 
Klanec - Srmin, hitra cesta preko Rebernic in odseki od Biča proti mednarodnemu mejnemu 
prehodu Obrežje. Cilj je, da bodo v letu 2003 predani prometu odseki Vučja vas - Beltinci, 
Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica, Bič - Korenitka in Podtabor - Naklo, do konca leta 
2005 (ob zagotovitvi zadostnih sredstev v letih 2004 in 2005) pa bo zgrajena celotna 
avtocesta med Mariborom in Koprom. Gradnja se bo pospeševala na Dolenjskem kraku in v 
drugih smereh, ki so prioritetne po nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji. Izvajal se bo tudi program državnih cest v okviru avtocestnega programa in 
program ukrepov na železnicah v okviru avtocestnega programa. 

V skladu z v rebalansu nacionalnega avtocestnega programa dopustnimi odstopanji in glede 
na razpoložljiva sredstva v letu 2003, je dinamika izvajanja del na posameznih avtocestnih 
odsekih in odsekih državnih cest v sklopu avtocestnega programa določena upoštevaje 
merila, ki so predvidena v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, še posebej pa so bili upoštevani naslednji kriteriji: obseg 
pogodbeno oddanih del in sprejetih obveznosti, velikost in struktura sedanjih prometnih 
obremenitev, velikost in struktura predvidenih prometnih obremenitev po desetih letih, 
možnosti pobiranja cestnine, že zagotovljeni domači in tuji krediti, že vložena sredstva ter 
pridobljena uredba in stanje pri odkupih zemljišč. 
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Predlog 

TRETJE DOPOLNITVE 

SPREMENJENEGA IN DOPOLNJENEGA 

PROGRAMA ODPRODAJE DRŽAVNEGA 

PREMOŽENJA ZA LETI 2002/2003 

- EPA 685 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 460-16/2001-13 
Ljubljana, 15.11.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 179. dopisni seji dne 15.11.2002 
sprejela: 

- PREDLOG TRETJE DOPOLNITVE SPREMENJENEGA IN 
DOPOLNJENEGA PROGRAMA ODPRODAJE DRŽAVNEGA 
PREMOŽENJA ZA LETI 2002/2003, 

ki jo pošilja v obravnavo na podlagi 80.Č člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02). 

S tem gradivom nadomešča gradivo, ki ga je poslala z dopisom 
št. 460-16/2001-13 z dne 15.11.2002. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena Poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

Mirko Bandelj, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, 
- Mitja Valič, direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike 

Slovenije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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3. DOPOLNITEV SPREMENJENEGA IN DOPOLNJENEGA 
PROGRAMA ODPRODAJE DRŽAVNEGA PREMOŽENJA ZA LETI 2002/03 

PRORAČUNSKI UPORABNIK IN V. ŠT. ZNAMKA IN TIP LET. ŠT. ŠASIJE OCENJEN. VRED. OPOMBE 

Slovansko varnostno obveščevalna agencija 
107437 FORD ESCORT 1 5 CLX 1594 APK78915 350.000.00 SIT 

1074» FORD ESCORT 1.4 i CL 1954 APK75599 350 000.00 SIT 
107442 FORD FlESTA 1.3 FUN 1954 BP063774 250.000.00 SIT 
107443 FORD ESCORT 1.61 CLX 1954 NPE17856 350.000.00 SIT 

107445 FORD FlESTA 1.3 FUN 1994 BRU97989 300.000.00 SIT 
107449 FORO ESCORT 1.5116 V 1&04 ART27505 350.000.00 SIT 
107434 BMW 32S K 1989< ED60464 250.000.00 SIT rwvcz«n 
107457 BMW320I 1557 1428544 250 000.00 SIT 
107455 BM«V525IX 1854 OC15550 700.000.00 SIT 
1074*2 CIMOS ZX AVANTAflE 1592 5A792S0 210.000.00 SIT 
107464 CITROEN 2X AVAMTAOE 

1.41 
1994 15A90852 300 000.00 SIT 

107485 CITROEN ZXREFLEX 1.4 1994 12A91553 250.000.00 SIT 

107466; CITROEN ZX REFLEX 1.4 1954 15A91439 250.000.00 SIT 

107472 RENAULT CUO V 16 1993 10631352 280.000,00 SIT nivonn 
107479 RENAULT CUOl 2 RN 1999 10619304 300.000.00 SIT 
107475 RENAULT CU01Z RN 1994 11551990 300.000.00 SIT 
10747» RENAULT CUO 1.2 RN 1594 11112014 300.000.00 SIT 
107450 RENAULT 15 1.51 RT 1994 12230724 400.000.00 SIT 
107451 RENAULT LAGUNA 2.0 

Rxe 
1994 12342963 450.000.00 SIT 

107453 RENAULT 15 RT 1.5» 1965 13262597 400 000.00 SfT 
107456 OPEL CORSA 1.2 IC1TY 1993 4001515 300.000.00 SIT 

107502 OPEL CORSA 1.2 1CITY 1993 4060025 250 000.00 SIT 

107500 OPELCORSA 1.21 CfTY 1993 4000755 300.000,00 SIT 

107507 OPa ASTRA 1.5 IOLS 1954 2006792 300.000.00 SIT 
107505 OPEL ASTRA C01.5 1994 5276443 350.000,00 SIT 
107500 OPEL ASTRA 1.5 »OL 1994 5255762 350.000.00 srr 
107510 OPEL ASTRA 1.5IOL 1954 2536362 300 000.00 SfT 
107511 OPEL ASTRA 1.510L 1994 5283965 350.000.00 SIT 
107560 ALFA ROMEO 33-1 7CN 1951 5728237 350.000,00 SIT 

107562 ALFA ROMEO ALFA 75 
1.8 IE 

1993 5251836 360.000.00 SIT 

107565 FIAT UNO 1.4 TUR0OIE 1993 7583206 350 000.00 SIT 

107566 FIAT TI P01.4 IES 1994 4904689 300.000,00 SIT 
107567 FIAT TEMPRA 1.5 SX 1994 7600096 400.000.00 SIT 
107565 FIAT TIPOM SI. 1. 1994 4900898 300 ooo.oo srr 
107570 FIAT T1P01.4 HM 1994 4904067 300 000.00 SIT 
107557 NISSAN SUNNY 1.6 SLX 1551 U0002315 200.000.00 SIT 

107559 HONOA CIV1C 
HATCH&ACK 1.5 

1591 S304965 350.000.00 SIT 

107600 TOYOTA CAMRV ZO OU 1551 500040619 400.000.00 SIT 

107605 PEUO EOT 305 XSI 1994 230384150 400.000.00 SIT 
107829 VW OOLFCL 1992 W190063 310.000,00 SIT 
107831 VW OOLF 1.51 CL 1994 W370783 370.000.00 SIT 
107832 VW OOLF 1.5 CL 1994 W399665 370 000.00 SIT 
107833 VW OOLF CL 1.4 1994 B035191 360 000.00 SIT 
107840 LANCIA THEMA 2.0 IE 1994 334726 400000,00 SIT 
107844 VOLKSVVAOENVENTO 

1.8 CL 
1994 W132368 360 000.00 SIT 

105755 OILLERA RUNNER FX 
125 

1995 9025 150.000,00 SIT r*voz«o 

SKUPAJ 15.100 000,00 SIT 1 
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3. DOPOLNITEV SPREMENJENEGA IN DOPOLNJENEGA 
PROGRAMA ODPRODAJE DRŽAVNEGA PREMOŽENJA ZA LETI 2002/03 

t PRORAČUNSKI UPORABNIK I INV. ŽT. I ZNAMKA IN TIP I LET. I ŽT.ŠASUE 1 OCENJEN. VRED. | OPOMBE 1 

JMnhrtrahio ta iolttvo. awno»t In šport I Iaudi m. a. 4 I \na I wau2Z24BZyno7C7«2 | vaoo ooo.oo srr | | 

| SKUPAJ 3.500.000,00 SIT | 

X 
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Obrazložitev predloga tretje dopolnitve spremenjenega in dopolnjenega programa 
odprodaje državnega premoženja za leti 2002/03 

Skladno z določili 80.č člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZJF-C (Uradni list RS, 
30/02) Vlada Republike Slovenije predlaga tretjo dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega 
programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/03, s katerim upravljajo državni 
upravni organi. Dopolnitev je pripravljena na podlagi predlogov državnih upravnih organov, 
katere je zbral Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije. V dopolnitev je uvrščeno 
stvarno premoženje, za katerega državni upravni organi ocenjujejo, da za njihovo 
funkcioniranje ni več potrebno oz. ne ustreza več namenu uporabe in ga je racionalno 
odprodati. Dopolnitev je pripravljena ločeno za prevozna sredstva, opremo in zemljišča ter 
gradbene objekte. 
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da na podlagi 80.Č člena Zakona o 
javnih financah sprejme tretjo dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje 
državnega premoženja za leti 2002/03. 
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Mnenje k 

DOPOLNJENEMU PREDLOGU ZAKONA 

O MATURI (ZMat) 

- druga obravnava - EPA 1073 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Zakonodajno-pravna služba 

Številka: 602-03/95-3/12 E PA 1073 
Ljubljana, 18.11.2002 

MNENJE 

K DOPOLNJENEMU PREDLOGU 
ZAKONA O MATURI (ZMat) 

(druga obravnava) 

Zakonodajno-pravna služba (ZPS) je skladno s prvim odstavkom 
27. člena in tretjega odstavka 133. člena poslovnika državnega 
zbora proučila navedeni dopolnjeni predlog zakona in z vidika 
svoje vloge daje naslednje mnenje: 

K11. in 13. členu 

Iz določbe drugega odstavka 11. člena ni jasno na kakšen način 
minister imenuje predsednika Državne komisije za splošno 
maturo, kar bi kazalo dopolniti. 

Menimo, da bi ureditev določitve predsednika kazalo dograditi 
tudi v drugem odstavku 13. člena. 

K 24. členu 

Opozarjamo, da bo s sprejemom določbe tretjega odstavka v 
predlaganem besedilo onemogočeno opravljanje poklicne ma- 
ture dijakom, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in opravili 
poklicni tečaj. Določba tretjega odstavka naslovnega člena namreč 
izrecno določa, da lahko poklicno maturo opravlja kdor je uspešno 
končal zadnii letnik izobraževalnega programa za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe. Zakon o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (v nadaljevanju: ZPSI) v 3. členu določa, da se 
srednia strokovna izobrazba pridobi v srednji tehniški in drugi 
srednji strokovni šoli po programih za pridobitev srednje strokovne 
izobrazbe, torej ne v gimnaziji po gimnazijskem programu. Določba 
tretjega odstavka naslovnega člena je po mnenju ZPS tudi v 
nasprotju z določbami ZPSI, na podlagi katerih je gimnazijcem, ki 
so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije, dana možnost, da se 
vpišejo v poklicni tečaj, na podlagi katerega, po opravljeni poklicni 
maturi, pridobijo srednjo strokovno izobrazbo. 

Svetovalka Državnega zbora Sekretarka 
Marta Briški, l.r. Tina Bitenc Pengov, l.r. 
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Mnenje k 

DOPOLNJENEMU PREDLOGU ZAKONA 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU 

(ZZelP-C) 

- druga obravnava - EPA 369 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Zakonodajno-pravna služba 

Številka: 326-03/97-8/6 EPA 369-111 
Ljubljana, 18.11.2002 

MNENJE 
K DOPOLNJENEMU PREDLOGU 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-C) 
(druga obravnava) 

Zakonodajno-pravna služba (ZPS) je skladno s prvim odstavkom 
27. člena in tretjim odstavkom 133. člena poslovnika državnega 
zbora proučila navedeni predlog zakona z vidika svoje vloge in 
daje naslednje mnenje: 

ZPS je še v vlogi Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve v 
svojem mnenju z dne 10.1.2002 opozorila na pravno-sistemsko 
spornost predlaganih rešitev, ki se nanašajo na ustanovitev javne 
agencije za železniški promet. S sprejetimi amandmaji vgrajenimi 
v dopolnjen predlog zakonskega besedila ostajajo predlagane 
rešitve v svoji temeljni zasnovi praktično nespremenjene, kljub 

nekaterim izboljšavam. Odnos med predvideno javno agencijo in 
dosedanjim upravljavcem javnem železniške infrastrukture je 
izčiščen v tej smeri, da prevzema funkcijo upravljavca javna 
agencija, dosedanji upravljavec (t.j. javno podjetje Slovenske 
železnice, d.d.) pa postane pooblaščeni upravljavec, ki ima v 
bodoče le vlogo izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanja 
in vodenja prometa. 

Poleg navedenega naj bi iavna agencija izvajala vlooo koncedenta 
in sklepala za opravljanje javnih služb (tako s pooblaščenim 
upravljavcem železniške infrastrukture kot tudi izvajalcem 
prevoza potnikov v notranjem prometu) vključno z izvajanjem 
financiranja javnih gospodarskih služb, izvajanjem usklajenega 
vozneoa reda, vodenjem investicijskih del (investicijsko 
vzdrževanje in novogradnje) ter gospodarjenjem z javno 
železniško infrastrukturo. Za navedene naloge, ki naj bi jih izvajala 
javna agencija za železniški promet po oceni ZPS ni jasnega 
pravnega izhodišča niti v zakonu o javnih agencijah (upoštevaje 
kriterije opredeljene v 4. členu) niti v zakonu o gospodarskih 
javnih službah (določbe o načinu podeljevanja koncesij in 
financiranju gospodarskih javnih služb), ki ju je upoštevati kot 
krovna zakona na zadevnih področjih. Ob tako zasnovani vlogi 
Agencije za železniški promet bi po naši oceni ta Agencija v 
pogledu predvidenih nalog izvajala tako naloge značilne za javno 
agencijo, za ministrstvo oziroma organ v njegovi sestavi kot tudi 
dejavnost z elementi značilnimi za javno podjetje ali drugo statusno 
obliko izvajalca gospodarske javne službe v režiji. 

Poleg predhodno navedenih ugotovitev dajemo k besedilu 
naslednje pripombe in predloge: 
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K 3. členu: K 11. členu: 

Ob novi vlogi, ki je z amandmaji k 2. členu v dopolnjenem predlogu 
zakona dana javni agenciji (upravljavec javne železniške 
infrastrukture), pa je besedilo predlaganega zakona zaradi 
neamandmiranih rešitev v 3. členu (novo poglavje) neusklajeno, 
saj je v členih 2.a do 2.d pod pojmom "upravljavec" nedvomno 
upoštevano javno podjetje kot subjekt odgovoren za vzdrževanje 
in modernizacijo javne železniške infrastrukture in ne javna 
agencija v vlogi upravljavca v smislu 2. člena predloga zakona. 

K 5. členu: 

S predlagano spremembo 6. člena osnovnega zakona je utesnjena 
dosedanja pristojnost vlade (tretji odstavek), da glede javne 
gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem železniškem 
prometu določa vrsto in obseg storitev, pogoje za njihovo 
zagotavljanje, prevozne cene in kakovost storitev tako, da določa 
le še "obseg" teh storitev. Menimo, da dosedanjih pristojnosti 
vlade ne kaže na ta način prepuščati javni agenciji, če naj 
navedeno gospodarsko javno službo še nadalje zagotavlja država 
(prvi odstavek tega člena), čeprav jasne rešitve glede teh vprašanj 
oziroma pristojnosti Agencije v predlaganem zakonu sploh ni. 

Zaradi jasnosti besedila tretjega odstavka tega člena bi kazalo 
besedilo zadnjega odvisnega stavka spremeniti tako, da bi se 
glasilo: "za katere v obsegu storitev iz prejšnjega odstavka tega 
člena sredstva sicer zagotavlja država iz proračuna." 

Prav tako bi zaradi jasnosti besedila kazalo v četrtem odstavku 
za besedo "prometu" besedilo do konca stavka spremeniti tako, 
da bi se glasilo: "zagotavlja kot javno dobrino prevozne storitve, 
ki jih na načelih enotne in celovite ponudbe izvajajo prevozniki v 
različnih vrstah prometa." 

K 7. členu: 

Z amandmiranjem 5. člena, s katerim se v celoti spreminja besedilo 
6. člena osnovnega zakona, je opuščena prvotno predlagana 
rešitev, po kateri naj bi lokalne skupnosti poleg obvezne 
gospodarske javne službe, ki jo zagotavlja država, lahko 
samostojno organizirale prevoze potnikov kot izbirno gospodarsko 
javno službo. Ker je v 7. členu s predlagano spremembo šestega 
in sedmega odstavka 9. člena osnovnega zakona zagotovljena 
le izvedba prvotno predlagane rešitve, bo ob navedeni spremembi 
5. člena (tretji odstavek), opustiti tudi navedeno rešitev v 7. členu. 
Upoštevanje poslovniške možnosti bo to možno opraviti z 
uskladitvenim amandmajem. 

K 8. členu: 

S predlagano spremembo prvega odstavka 10. člena, s katero 
se iz javne železniške infrastrukture izvzemajo železniške postajna 
poslopja, s čimer se jim odvzame status grajenega javnega dobra, 
o njihovi namembnosti pa naj bi, upoštevaje spremembo 12. člena 
osnovnega zakona (vsebovano v 10. členu predlaganega 
zakona), odločala vlada. 

Predlagano rešitev kaže ponovno oceniti z vidika skladnosti z 
določbo prvega odstavka 12. člena osnovnega zakona, po kateri 
naj bi se iz režima grajenega javnega dobra lahko odvzel le tisti 
del javne železniške infrastrukture, ki ni več potreben za odvijanje 
železniškega prometa ter opravljanje prevoznih storitev v tem 
prometu. 

S predlaganimi rešitvami tega člena se v celoti spreminja vsebina 
15. člena osnovnega zakona, ki določa način dodeljevanja 
vlakovnih poti. V predlaganih rešitvah se nedosledno uporablja 
pojem upravljavca in Agencije, kar bi bilo potrebno izčistiti. Vzrok 
je nedvomno v tem, da v 2. členu med predstavljenimi pojmi ni 
določeno, da je upravljavec v smislu tega zakona Agencija. To je 
razvidno šele iz danih pooblastil. 

Poleg tega bo oceniti utemeljenost rešitev devetega in enajstega 
odstavka navedenega člena (saj se nanašata na isto vprašanje),pri 
čemer pa v enajstem odstavku pogrešamo določitev pristojnosti 
za reševanje pritožb na odmero uporabnine. Kot novost se v 
besedilu 15. člena predvideva tudi arbitrarno reševanje zahtev 
za dodelitev vlakovnih poti, vendar ostaja vprašanje narave 
arbitraže povsem odprto. Zlasti pa je v četrtem odstavku nejasna 
rešitev, s katero se pogojuje dopustnost pritožbe zoper odločbo 
upravljavca s predhodnim odločanjem arbitraže. Menimo, da bi 
bilo v tej zvezi potrebno v zakonu določiti, v katerih primerih se 
lahko zahteva odločanje arbitraže o čem naj kljub temu odloči tudi 
upravljavec ter kako naj se arbitraža oblikuje. Glede rešitve o 
dopustnosti pritožbe tudi opozarjamo, da je predlagana rešitev v 
nasprotju z rešitvijo v tretjem odstavku 18.a člena, ki se v besedilo 
zakona uvaja s 13. členom. 

K 14. členu: 

V spremenjenem besedilu 21. člena osnovnega zakona so 
predvidene naloge, ki naj bi jih izvajala Agencija za železniški 
promet. Ker bo predvidena Agencija izvajala naloge po javnem 
pooblastilu, torej tiste, ki bodo določene z zakonom, bo v 
predlaganem besedilu prvega odstavka 21. člena potrebno opustiti 
navajanja "drugih predpisov". 

V drugem odstavku istega člena pa kaže besedilo dograditi in 
preurediti tako, da bo določno opredeljeno, na katerih področjih 
bo Agencija izdajala splošne akte, saj zgolj ohlapno sklicevanje 
na "druga vprašanja" z vidika načina podelitve javnega pooblastila 
ni pravno-sistemska rešitev. Enaka pripomba velja tudi glede 
prevzemanja pristojnosti ministrstva z odkazovanjem na 
pristojnosti slednjega po določbah drugega zakona. In končno bo 
tudi določno zapisati, da gre za Agencijo kot osebo javnega prava. 

V predlaganem 21.a členu so vsebovane rešitve, ki se nanašajo 
na financiranje Agencije in njenih nalog. V prvem odstavku tega 
člena je predlagano, naj bi se Agencija financirala iz državnega 
proračuna in drugih virov, ki jih bo določila vlada ter iz lastnih 
virov. Pri tem ni jasno, kakšni naj bi bili viri, ki bi jih določila vlada 
poleg proračuna, zato bo potrebno ta del besedila opustiti, lastne 
vire pa nadomestiti z "lastnimi prihodki" Agencije. 

V drugem odstavku tega člena je predvideno, da bo Agencija 
prihodke ustvarjala "z gospodarjenjem z javno železniško 
infrastrukturo" kot tudi "z gospodarjenjem s sredstvi, ki jih v 
upravljanje Agenciji dodeli vlada". Poleg potrebnega izčlščenja 
pojma "sredstva" v tretji alinei tega odstavka upoštevaje določbe 
67. člena ZJF, bo potrebno v besedilu tega člena jasno določiti, 
kaj se šteje za "gospodarjenje" v smislu tega zakona, saj bi bilo 
eventualno vključevanje tudi razpolaganja v okviru tega pojma v 
nasprotju z določbami podpoglavja 6.4. ZJF. 

V tretjem odstavku tega člena, v katerem je opredeljena 
namenskost porabe sredstev, ki naj bi bila zagotovljena Agenciji, 
bo potrebno v tretji alinei opustiti besedilo "in drugih gospodarskih 
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služb" (na področju železniškega prometa), saj ni jasno, katere 
službe naj bi to bile poleg gospodarskih javnih služb, ki bi se 
financirale na enak način. 

V zvezi s četrtim odstavkom tega člena, ki daje Agenciji pooblastilo 
za najem posojila ob poroštvu države, za zagotovitev sredstev 
za opravljanje gospodarskih javnih služb in izvajanje investicijskih 
del na javnih železniški infrastrukturi, opozarjamo na določbo 63. 
člena ZGJS, po kateri se infrastrukturni objekti gospodarskih 
javnih služb lahko financirajo iz sredstev pridobljenih s 
kratkoročnimi in dolgoročnimi posojili, ki jih v skladu z zakonom 
najame država. Poleg tega pa bi bilo potrebno opustiti besedilo "in 
drugih sredstev, ki jih ima v upravljanju", saj ni jasno za kakšna 
sredstva gre. 

Poleg navedenega tudi opozarjamo, da je v tretjem odstavku 21 .a 
člena v drugi alinei predvideno, naj bi se sredstva proračuna in 
prihodkov Agencije namenjala za »financiranje uresničevanja 
nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture«, 
medtem ko v tretjem odstavku 21. člena med nalogami Agencije 
ni zaslediti nalog, s katerimi bi se zagotavljala tako opredeljena 
namenska poraba sredstev. 

K 16. členu: 

S predlagano spremembo tretjega odstavka 25. člena osnovnega 
zakona naj bi bil PIRŠ dolžan o ugotovljenih pomanjkljivostih 
obveščati Agencijo namesto dosedanje Direkcije za železniški 
promet. Menimo, da je rešitev pravno nesistemska in jo bo 
(upoštevaje ZDU-1) ustrezno preoblikovati (pristojnost 
ministrstva) z uskladitvenim amandmajem, saj 16. člen ni bil 
amandmiran. 

K 19. členu: 

Predlagano rešitev, s katero se prekrški upravljavca iz osnovnega 
zakona in zakona o varnosti v železniškem prometu opredelijo 
kot prekrški Agencije in njene odgovorne osebe, bo po naši oceni 
umestiti med prehodne določbe, tako kot določbo 34.a člena. V 
besedilu 31. člena pa bi bilo kot prekršek Agencije in njene 
odgovorne osebe utemeljeno določiti nenamensko uporabo 
sredstev iz tretjega odstavka 21 .a člena. 

K 20. členu: 

S predlagano spremembo 35. člena, ki predvideva do 
reorganizacije javnega podjetja sklepanje novih pogodb med 
javnim podjetjem in Agencijo za spremenjeni obseg dejavnosti 
javnega podjetja, ki je pogojen z nalogami Agencije (kot upravljavca 
javne železniške infrastrukture), se po naši oceni v funkcionalnem 
smislu že uvede določene spremembe, ki se posledično odražajo 
tudi na predvideni nadaljnji postopek reorganiziranja javnega 
podjetja. 

K 24. do 27. členu: 

V navedenih členih, ki so umeščeni med prehodne določbe 
predlaganega zakona, se- ureja poroštvo države za posojila, ki 
naj bi jih najela Agencija za kritje stroškov vzdrževanja in 
moderniziranje javne železniške infrastrukture v letih 2003 in 2004. 
Po vsebini predlagane rešitve ne sodijo v prehodne določbe 
zakona, saj ne rešujejo razmerij, ki naj bi se urejala v prehodnem 
obdobju, niti ni jasno kakšno naj bi to obdobje bilo. 

Ker se predvideva poroštvo za bodoče obveznosti pravnega 
subjekta, ki v pravnem sistemu še ne obstoja, menimo, da so te 
rešitve s pravnega vidika sporne. Predlagane rešitve, bi sodile 
predvsem v materijo posebnega zakona, v danem trenutku pa 
so iz že omenjenega razloga po naši oceni preuranjene. 

K 30. členu: 

Predlagane rešitev, po kateri naj bi do začetka delovanja Agencije 
njene naloge izvajala Direkcija za železniški promet, je s pravno 
sistemskega vidika sporna, saj bo do ustanovitve Agencije, 
navedena Direkcija izvajala v celoti naloge iz svoje pristojnosti. 
Ker navedeni člen ni bil amandmiran, bo opustitev predlagane 
rešitve urediti z uskladitvenim amandmajem. 

Namestnica sekretarke Sekretarka 
Alenka Ogrinc, l.r. Tina Bitenc Pengov, l.r. 
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Mnenje k 

PREDLOGU ZAKONA O HUMANITARNIH 

IN DODRODELNIH ORGANIZACIJAH 

(ZHDO) 

- druga obravnava - EPA 467 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

DRŽAVNI ZBOR 

Zakonadaiiio - pravna služba 

Številka: 022-03/02-2/1 EPA 467-I 
Ljubljana, 18.11.2002 

MNENJE 

K PREDLOGU ZAKONA O HUMANITARNIH IN 
DOBRODELNIH ORGANIZACIJAH (ZHDO) 

(druga obravnava) 

Zakonodajno-pravna služba (ZPS) je v skladu s prvim odstavkom 27. člena 
poslovnika državnega zbora proučila navedeni predlog zakona z vidika skladnosti z 
ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika in oblikovala 
naslednje mnenje. 
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Na načelni ravni ZPS meni, da vsebina obravnavanega predloga zakona posega v 
osnovno kategorizacijo invalidskih in humanitarnih organizacij oziroma dobrodelnih 
organizacij in organizacij za samopomoč in sicer na način, za katerega ne bi bilo 
mogoče trditi, da je skladen z obstoječim pravnim sistemom na tem področju. V 
dosedanji sistemski in področni zakonodaji ter v izvedbenih predpisih in splošnih 
aktih je namreč osnovna kategorizacija organizacij na tem področju sistemsko že 
opredeljena. Temeljno izhodišče in okvir daje Zakon o socialnem varstvu iz leta 
1992, poseben Zakon o Rdečem Križu Slovenije iz leta 1993, Zakon o igrah na srečo 
iz leta 1995, kateremu je nato sledil Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije iz leta 1996 in ki je uzakonil tudi podlago za ustanovitev Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO). V teh 
sistemskih in področnih zakonih ter področnih predpisih, v katerega okvir sodijo tudi 
kasneje sprejeti splošni akti FIHO (Pravila fundacije in Pravilnik o merilih in pogojih 
za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji), se je kategorizacija obravnavanih organizacij sistemsko 
zaokrožila in uveljavila v slovenskem pravnem redu. 

Upoštevaje navedeno ZPS ugotavlja, da v predlogu zakona citirane zakonske 
podlage in pravni okviri niso upoštevani, še manj pa ni ustrezno obrazložen povsem 
drugačen pristop zakonskega urejanja te materije. Tako so v predlogu zakona 
subjekti ustanavljanja in delovanja združeni v en sklop, pri čemer so v ospredju 
izpostavljeni invalidi in šele nato tudi drugi - bolniki in drugi pomoči potrebni 
posamezniki. Nadalje je iz predloga zakona mogoče razbrati, da so invalidske 
organizacije in tudi organizacije za samopomoč, kot samostojni kategoriji, izpuščeni, 
prav tako je mogoče razbrati, da so iz okvira humanitarnih organizacij brez ustreznih 
pojasnil izločene dobrodelne organizacije - za vse skupaj pa predlog zakona, prav 
tako brez analiz in obrazložitev, uvaja povsem na novo koncipiran institut 
humanitarnih oziroma dobrodelnih organizacij. 

Glede na to, da predlog zakona ne vsebuje ustreznih določb, s katerimi bi se urejalo 
razmerja do veljavne splošne pravne ureditve, ZPS meni, da bi predlagana ureditev 
obravnavane materije lahko povzročila določene sistemske in druge pravne 
nejasnosti v odnosu na veljavne podlage in okvire ter konkretne ureditve v zgoraj 
navedenih zakonih in drugih predpisih. ZPS ob tem poudaija, da je Rdeči križ 
Slovenije država ustanovila s posebnim zakonom, med drugim tudi zaradi 
mednarodnih obveznosti, da pa taka specifična situacija v predlogu zakona ni 
upoštevana. Upoštevana pa tudi ni možnost, ki jo dopušča Zakon o socialnem 
varstvu in po kateri lahko dobrodelno organizacijo ustanovi tudi verska skupnost (npr. 
Karitas). Po drugi strani pa se v okviru predlaganega zakona predvideva možnost 
širitve kroga dobrodelnih organizacij na zakonsko nejasno opredeljene "zadruge" in 
"javne zavode", kar bi lahko povzročalo dodatne sistemske nejasnosti v odnosu na 
zakonsko ureditev in kategorizacijo teh organizacij. 

Sistemsko nejasne so tudi tiste določbe predloga zakona, v okviru katerih je 
predvideno, da bi bile do sredstev FIHO upravičene vse humanitarne in dobrodelne 
organizacije, tudi tiste, ki delujejo le na lokalni ravni in se že v določenem delu 
financirajo iz sredstev mestnih ali lokalnih skupnosti. Predpisi v okviru veljavne 
ureditve določajo, da lahko invalidske in humanitarne organizacije (ki se sicer 
ustanavljajo kot društva) konkurirajo v delitvi sredstev FIHO le ob pogoju, da delujejo 
na celotnem območju države in da nudijo storitve in programe na celotnem območju 
države. Iz obravnavanega zakonskega gradiva ni mogoče razbrati ustreznih pojasnil, 
kako bi se predlagane tovrstne zakonske rešitve vključile v obstoječo proceduro 
delitve sredstev FIHO. 
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Predlog zakona, poleg področja socialnega varstva, uvaja kot področje delovanja tudi 
novo področje "zdravstvenega varstva", za kar pa, glede na naravo tega področja 
oziroma njegove posebnosti - posebej še v odnosu na "uvajanje javnih zavodov", tudi 
ni podanih ustreznih obrazložitev. 

K zgoraj podanim načelnim sistemskim ugotovitvam in pripombam ZPS dodaja tudi 
opozorilo, da predlog zakona v pretežni meri povzema strukturo in vsebino v 
zakonodajni postopek že vloženega Zakona o invalidskih organizacijah, ki je v 
državnem zboru v zaključni tretji fazi obravnavanja in sprejemanja. V besedilu členov 
so posamezni elementi po odstavkih podobni ali celo enaki kot v besedilu predloga 
zakona o invalidskih organizacijah, pri čemer pa tak pristop v uvodu in obrazložitvi 
obravnavanega predloga zakona ni podprt s strokovnimi ali s katerimi drugimi razlogi. 
Ob tem se poraja utemeljen dvom, da kasneje v praksi ne bi prihajalo med obema 
zakonoma do nedopustnih kolizij, posebej še, ker so, kot že rečeno, nekatere 
sistemske rešitve podobne ali povsem enake, kar pomeni, da bi se na isti način 
dvakrat urejala ista materija. 

ZPS nadalje ugotavlja, da so na mnogih mesti obravnavanega besedila zakona 
umeščene rešitve, ki se očitno nanašajo le na invalidsko populacijo in da so, čeprav 
ne neposredno, v zakonu vključene tudi invalidske organizacije, saj v besedilu členov 
in v obrazložitvi predloga zakona navedena šifra dejavnosti velja le za "invalidske 
organizacije". 

Vse navedeno bi bilo potrebno, znotraj druge obravnave, upoštevati in še enkrat 
proučiti posamezne zakonske rešitve in oceniti njihovo sistemsko skladnost z 
veljavno zakonodajo in predpisi na tem področju. 

Podsekretar državnega zbora Sekretarka 
Rudi Veselič, l.r. Tina Bitenc Pengov, l.r. 
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Mnenje k 

DOPOLNJENEMU PREDLOGU ZAKON« 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O REVIZIJI POSTOPKOV 

JAVNEGA NAROČANJA (ZRPJN-A) 

- druga obravnava - EPA 479 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Zakonodajno-pravna služba 

Številka: 450-02/99-10/13 EPA 479-III 
LJubljana, 18.11.2002 

MNENJE 
K DOPOLNJENEMU PREDLOGU 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O REVIZIJI 

POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA 

(ZRPJN-A) 

(druga obravnava) 

Zakonodajno-pravna služba (ZPS) je skladno s prvim odstavkom 
27. člena in tretjim odstavkom 133. člena poslovnika državnega 
zbora proučila navedeni predlog zakona z vidika svoje vloge in 
daje naslednje mnenje: 

K 1. členu: 

Opozarjamo, da bi bilo treba prvi in drugi del besedila tega člena 
medsebojno uskladiti tako, da bi se za besedilom »opredeljenih v 
predpisih o javnih naročilih« le-to glasilo: »določa organe, ki so 
pristojni za varstvo pravic ponudnikov in iavneoa interesa, in 
postopek revizije po tem zakonu«. 

K 5. členu: 

Predlagani novi drugi odstavek predvideva zaradi varstva javnega 
interesa aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo poleg 
Državnega pravobranilstva, tudi za Urad za javna naročila in 
Urad za varstvo konkurence. Kot je že bilo opozorjeno je 
predlagana pristojnost za vlaganje revizijskih zahtevkov s strani 
obeh navedenih uradov, s pravno sistemskega vidika sporna, 
saj urada nimata položaja samostojnega državnega organa. 
Njuno vlogo v postopku revizije bi bilo mogoče zagotoviti tako, da 
bi glede na ugotovitve v okviru svojih siceršnjih nalog, lahko 
predlagala Državnem pravobranilstvu vložitev takega zahtevka. 
Le-to pa bi na tej podlagi moralo z zahtevkom sprožiti postopek 
pred Državno revizijsko komisijo. 

K 7. In 8. členu: 

S sprejetimi amandmaji je v obeh členih Izpadla v osnovnem 
besedilu predlagana rešitev, po kateri je bila dopustna pritožba na 
Državno revizijsko komisijo zoper sklep naročnika, s katerim je 
le-ta zahtevek ponudnika zavrgel. Glede na pravila pravdnega 
postopka, ki se sicer po petem odstavku 3. člena smiselno 
uporablja v postopkih revizije, za vprašanja, ki jih ta zakon ne 
ureja, bo po naši oceni treba zoper sklep o zavrženju v danih 
primerih dopustiti možnost pritožbe. 

Namestnica sekretarke Sekretarka 
Alenka Ogrinc, l.r. Tina Bitenc Pengov, I .k 
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Mnenje k 

DOPOLNJENEMU PREDLOGU ZAKONA O 

PREKRŠKIH (ZP-1) 

- druga obravnava - EPA 508 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Zakonodajno-pravna služba 

Številka: 716-01/89-1/54 EPA 508-III 
Ljubljana, 18.11.2002 

MNENJE 

K DOPOLNJENEMU PREDLOGU 
ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-1) 

(druga obravnava) 

Zakonodajno-pravna služba (v nadaljnjem besedilu: ZPS) je v 
skladu s prvim odstavkom 27. člena in tretjim odstavkom 133. 
člena poslovnika državnega zbora preučila navedeni dopolnjeni 
predlog zakona in daje nanj naslednje pripombe: 

delovnega telesa sprejet amandma, s katerim je bil tretji odstavek 
dopolnjen z besedilom da se pri (morebitnem) vodenju tovrstne 
evidence ne smejo obdelovati osebni podatki. Ponovno 
poudarjamo, da kaže določneje opredeliti, ali nai se takšna 
evidenca opozoril dejansko vodi ali ne. saj bo sicer odločitev o 
tem vprašanju brez vnaprej opredeljenih meril in kriterijev, kakšna 
nai bo vsebina takšne evidence, prepuščena zgolj odločitvi 
posameznih prekrškovnih organov, kar bo ob dejstvu, da gre za 
različne subjekte, imelo za posledico tudi neenotno prakso glede 
tega vprašanja. 

K 143. členu: 

Menimo, da bi bilo treba ponovno preveriti določbo četrtega 
odstavka, zlasti z vidika njene jasnosti, pa tudi njene nujnosti, saj 
je glede vprašanj uporabe jezika narodnih skupnosti predvidena 
smiselna uporaba zakona o kazenskem postopku, kjer so ta 
vprašanja ustrezno razrešena. 

K 53- Čl^nu: Svetovalca Državnega zbora Sekretarka 
Mira Palhartinger, l.r. Tina Bitenc Pengov, l.r. 

V povezavi s pripombo ZPS o nezadostni pravni podlagi za Božo gtr(e | r 
vzpostavitev evidenc o izrečenih opozorilih je bil na seji matičnega 
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Mnenje k 

PREDLOGU ZAKONA O GEOMETRIČNEM 

SREDIŠČU SLOVENIJE (ZGSS-1) 

- druga obravnava - EPA 602 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Zakonodajno -pravna služba 

Številka: 801-07/99-8/2 EPA 602-llt 
Ljubljana, 18.11.2002 

MNENJE 

K PREDLOGU ZAKONA O GEOMETRIČNEM SREDIŠČU SLOVENIJE (ZGSS-1) 
) (druga obravnava) 

Zakonodajno-pravna služba (v nadaljevanju: ZPS) je v skladu s prvim odstavkom 27. 
člena poslovnika državnega zbora proučila navedeni predlog zakona z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. 

Uvodoma poudarjamo, da predlagani zakon odpira določena pomembna pravno- 
sistemska vprašanja in utegne biti v tem oziru vprašljiv, in sicer predvsem glede na 
veljavni zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 - popravek, v 
nadaljevanju: ZON), zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, v 
nadaljevanju: ZVKD) in zakon o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 - odločba 
US, 89/99, v nadaljevanju: Zdru). 
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1. Predlog zakona v 5. členu določa varstveni režim na ožjem območju Geossa. 
Obsega določene prepovedi, ki so prevzete iz ZON-a, in sicer iz tistih določb 
zakona, v katerih so določeni splošni varstveni režimi v ožjih zavarovanih 
območjih (naravni spomenik, naravni rezervat, strogi naravni rezervat) in širših 
zavarovanih območjih (narodni, regijski, krajinski park). Iz predlagane določbe in 
tudi drugih določb predloga zakona torej izhaja, da se ožje območje Geossa, t.j. 
okolica geometričnega središča in jedro vasi Spodnja Slivna, zavaruje na 
podoben način kot zavarovano območje po ZON-U. Tako naj bi bilo na tem 
območju prepovedano izvajanje ukrepov, s katerimi se ogroža prvobitnost narave, 
kmetijsko obdelovanje zemljišč s sredstvi, ki bi lahko povzročili bistvene 
spremembe biotske raznovrstnosti itd. Poudariti je, da ZON na sistemski ravni 
ureja varstvo naravnih vrednot, in sicer tako, da določa kriterije za ustanovitev 
posameznih vrst zavarovanih območij, ustanovitelja, postopek ustanavljanja, 
upravljanje in varstveni režim. Zato je po mnenju ZPS sistemsko-pravno sporno, 
da se ožje območje Geossa ne glede na kriterije, postopek ustanavljanja in ostala 
pravila, ki jih določa ZON kot sistemski zakon, zavaruje na predlagan način. 

2. Nadalje je ugotoviti, da so v 4. in 7. členu predloga zakona določene sestavine 
ožjega in širšega območja Geoss (naravni amfiteater, jedro vasi Spodnja Slivna, 
zbirka orodja, cerkev Sv. Andreja, naravni spomenik fosilne morske obale, kopija 
vaške situle itd.), ki so posebej varovane in katere obnavlja in vzdržuje društvo 
Geoss v okviru javne službe. Opozarjamo, da nekateri od navedenih elementov 
ožjega in širšega območja spadajo v kulturno dediščino in so kot taki predmet 
zavarovanja po ZVKD. Tudi predlagatelji v uvodu navajajo, da je cilj predloga 
zakona zagotoviti pogoje za zavarovanje kulturne dediščine. ZVKD na sistemski 
ravni ureja vsa vprašanja v zvezi z kulturno dediščino, predvsem pa opredeljuje 

pojem kulturne dediščine, določa pristojnosti države in lokalnih skupnosti na 
področju varstva, določa varstvo dediščine, javno službo na tem področju itd. 

Glede na navedeno je ugotoviti, da predlog zakona vsebuje tako materijo ZON-a 
kot tudi materijo ZVKD-ja, in sicer ureja takšen varstveni režim nad tem 
območjem oziroma elementi le-tega, kjer se prekriva zavarovanje območij po 
ZON-u in varstvo posameznih stvari kulturne dediščine po ZVKD-ju. Takšen 
pristop je sistemsko-pravno vprašljiv, saj se zavarovanje določa mimo določb 
obeh zakonov, ki, kot že omenjeno, na sistemski ravni urejata vsa pomembnejše 
vprašanja varstva teh območij oziroma kulturne dediščine. 

3. Predlog zakona določa, da naloge, določene s tem zakonom, opravlja Društvo za 
varovanje in razvoi Geossa. Te naloge opravlja kot javno službo. Nadalje predlog 
zakona določa vire financiranja (državni proračun, prihodki iz lastne dejavnosti, 
dotacije, donacije in drugi viri). Sredstva iz državnega proračuna za opravljane 
nalog, ki se opravljajo kot javna služba, društvo pridobiva na podlagi letnega 
programa dela in razvoja, sestavni del pa je tudi finančni načrt, h kateremu da 
soglasje vlada. Poleg tega predlog zakona določa sestavo in delovanje društva. 
Tako bo po predlogu zakona član organa odločanja društva tudi predstavnik 
Ministrstva za kulturo RS, ki ima pravico veta na sprejete odločitve. 
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V uvodu predlagatelji v okviru poglavja Finančne in druge posledice zakona 
navajajo, da bo tudi na podlagi predloženega zakona društvo Geoss delovalo v 
skladu z ZDru na prostovoljni osnovi kot doslej, povrnile pa bi se le sejnine in 
kilometrine članom upravnega odbora. 

Kot prvo je ugotoviti, da navedbe predlagateljev iz uvoda predloga zakona niso 
skladne s samo predlagano vsebino. Nadalje opozarjamo, da je predlagana 
ureditev vprašljiva s sistemsko-pravnega vidika. Po ZDru so društva avtonomna 
združenja fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov. V 
skladu s tem društva samostojno določijo namen in cilie. dejavnost ter način 
delovanja s svoiim temeljnim aktom. Društvu se lahko v skladu s posebnimi 
predpisi podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, če njegovo delovanje 
presega interese njegovih članov. Kriterije za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju kulture, določa pravilnik o društvih, ki delujejo v 
javnem interesu na področju kulture (Uradni list RS, št. 43/99, 65/02 - odločba 
US). Takšen status društvu podeli minister, če izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa 
ta pravilnik. 

Glede na povedano je torej po našem mnenju sporno, da naloge društva, način 
financiranja ter sestavo njegovih organov določa zakon. Glede predlagane 
ureditve, v skladu s katero društvo opravlja naloge po tem zakonu kot javno 
službo, opozarjamo na to, da se v skladu z zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 45/94 - odločba US, 8/96) javne službe (na področju kulture) opravljajo 
javni zavodi oziroma drugi zavodi na podlagi koncesije. ZVKD pa določa, da lahko 
posamezne naloge javne službe, ki so določene v zakonu, opravljajo tudi fizične 
in pravne osebe zasebnega prava, vendar prav tako le na podlagi koncesije. Prav 
tako je sporno, da društvo za opravljanje javne službe pridobiva sredstva iz 
državnega proračuna. Če gre za javno službo, katere naloge se programirajo in 
financirajo iz državnega proračuna, bo potrebno razmisliti o takšni organizacijski 

obliki izvajalca, ki se lahko financira kot posredni oziroma neposredni uporabnik 
proračuna po zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02). 

še posebej sporna pa je predlagana rešitev, da je član organa odločanja 
predstavnik države, ki ima pravico veta na sprejete odločitve, saj je to povsem 
nezdružljivo z naravo in pomenom društev kot pravnih oseb civilnega prava. 
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ZPS ima poleg navedenega še naslednje pripombe k posameznim členom: 

K 1. členu: 
Glede na to, da prvi člen ureja predmet urejanja tega zakona, opozarjamo, da 
besedilo drugega stavka, ki določa pomen ožjega in širšega območja Geossa, ne 
spada v ta člen. 

V tem členu (prav tako v 16. členu) predlog zakona omenja projekt oziroma projekt 
Geoss. ki pa v predlogu zakona ni definiran. V obrazložitvi je omenjen projekt Vače 
81, s katerim so se začele in dokončale raziskave o geometričnem središču naše 
države. Zato bi kazalo ta pojem opredeliti v predlogu zakona. 

V 8. členu je določeno spremljajoče območje, ki pa ga 1. člen, ki ureja predmet 
urejanja tega zakona, ne omenja, zato bi ga kazalo urediti. Poleg tega se zastavlja 
tudi vprašanje namena določitve spremljajočega območja, saj v predlogu zakona ni 
razdelano, kakšno varstvo uživa oziroma kakšne naloge se opravljajo v zvezi s tem 
območjem. 

K 3. členu: 
V tem členu je določeno, da je srčika območja državni simbol, in sicer se imenuje 
»pomnik Geoss«. Predlagana ureditev je ustavno-pravno sporna. Opozarjamo, da so 
državni simboli v našem pravnem sistemu določeni z ustavo, to so grb, zastava in 
himna (6. člen ustave), z zakonom pa je v skladu z drugim odstavkom 6. člena 
ustave določena uporaba teh državnih simbolov. Zato menimo, da zakoni ne morejo 
določati novih državnih simbolov, ki so, kot že omenjeno, zaradi njihovega pomena, 
ki je v pripadnosti Republiki Sloveniji, na celovit in izključujoč način določeni že v 
ustavi. 

Poleg tega pojem »srčika« ni primeren za zakonsko besedilo. 

K 4. členu: 
Po predlogu zakona se zavaruje osrednja geometrična točka države Slovenije ter 
njeno ožje in širše območje, ki sta določena v 4. in 6. členu predloga zakona. Tako je 
v oiiem območiu Geossa zaobseženo določeno ozemlje {neposredna okolica 
pomnika, jedro vasi Spodnja Slivna) ter stvari - premične in nepremične (naravni 
amfiteater in drevored, starodavna kašča, zbirka starega kmečkega orodja, dvojni 
kozolec, spomenik NOB). Opozoriti je, da po naravi stvari same stvari ne morejo 
spadati v določeno območje, ki je geografski pojem. Tudi 5. člen predloga zakona, ki 
določa varovanje ožjega območja Geossa, se nanaša le na območje Geossa v 
geografskem smislu. Pri širšem območiu Geossa pa predlog zakona v 6. členu 
najprej določa širše območje Geossa (v geografskem smislu), v 7. členu predloga 
zakona pa določa pomembnejše sestavine le-tega, kar je po mnenju ZPS bolj 
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primerno, zato bi kazalo takšno razmejitev opraviti tudi pri določitvi ožjega območja 
Geossa. 

V besedilu člena je pri »zbirki starega kmečkega orodja« v oklepaju dodano besedilo 
»prihodnji muzej«. Predlagatelji najbrž predvidevajo, da bo v prihodnosti ustanovljen 
muzej s to zbirko, opozarjamo pa, da to besedilo, ki šele predvideva ustanovitev 
muzeja v prihodnost, prav gotovo ne sodi v zakon. 

V tem členu (prav tako v 6. členu) je določeno, da mejo ožjega oziroma širšega 
območja Geossa določi pristojna geodetska uprava na načrtu uradnega zemljiškega 
katastra v soglasju z društvom. Opozarjamo, da se meja nekega zavarovanega 
območja določi z aktom o zavarovanju (v konkretnem primeru bo to odlok iz 13. člena 
predloga zakona), medtem ko geodetska uprava na podlagi tega označi to meio v 
naravi in jo vriše na načrt zemljiškega katastra. Poleg tega opozarjamo, da je 
določitev meje v naravi in njen vris v zemljiški kataster upravna naloga, zato društvo 
kot pravna oseba zasebnega prava k takšni nalogi ne more dajati soglasja. 
Dodajamo še, da beseda »uradnega« ni potrebna, saj je zemljiški kataster uradna 
listina že sama po sebi. 

K S. členu: 
Opozarjamo, da v predlogu zakona ni določeno, kdo nadzira izvajanje prepovedi, ki 
so določene v tem členu (po ZON-u so to inšpekcijska služba, pristojna za ohranjanje 
narave, v okviru inšpekcijskega nadzora, in naravovarstveni nadzorniki, ki izvajajo 
neposredni nadzor). 

K 10. členu: 
Poleg pripombe sistemske narave, navedene v uvodnem delu glede opravljanja 
javne službe s strani društva, še dodajamo, da bi kazalo ponovno preveriti vse v tem 
členu navedene naloge, ki se opravljajo kot javna služba, in sicer glede na ureditev v 
ZVKD-ju, ki določa naloge, ki se lahko opravljajo kot javna služba na področju 
varstva kulturne dediščine. Predvsem je sporno, da bi društvo v okviru javne službe 
zagotavljajo delovanje strokovno-administrativne službe in organov društva, poleg 
tega pa ni jasno, kaj pomeni, da naj bi društvo opravljalo tudi druge naloge v skladu s 
potrebami Republike Slovenije. 

K 12. členu: 
Menimo, da določba drugega odstavka, ki predvideva redno zaposlitev strokovno- 
administrativnega delavca, ne sodi v zakon. 

K 13. členu: 
Pripominjamo, da je v naslovu člena predviden »odlok o varstvu vrednot«, v besedilu 
pa predlog zakona govori o »odloku o zavarovanju območja Geoss«, kar je treba 
uskladiti, poleg tega se na tem mestu prvič pojavlja pojem »vrednot« (uporabljen je 
tudi v 15. členu predloga zakona), ki v predlogu zakona ni opredeljen. 

V tem členu je predviden sprejem odloka s strani vlade, ki bo med drugim določil 
»pogoje za uporabo zemljišč in nepremičnin na tem območju«. Ker gre za 
zavarovana območja, je predvidevati, da to pomeni določitev omejitev pri rabi teh 
nepremičnin. Ker to pomeni omejevanje lastninske pravice oziroma določenih 
lastninsko-pravnih upravičenj, je treba že v zakonu določiti kriterije, na podlagi katerih 
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bo vlada predpisala določene omejitve, ter določiti pravico lastnikov teh nepremičnin 
do odškodnine, če so zaradi teh omejitev oškodovani.- 

K 15. čtenu: 
V naslovu člena in v samem besedilu so uporabljeni določeni izrazi* ki v predlogu 
zakona niso opredeljeni (»vrednota«, »naravno okolje«), prvič pa predlog zakona 
omenja pojem »kulturne dediščine«, pri tem pa ni jasno, kateri od elementov ožjega 
oziroma širšega območja Geossa, ki so določeni v 4. oziroma 7. členu predloga 
zakona, naj bi spadali v kulturno dediščino (status predmeta kulturne dediščine se 
pridobi po določbah ZVKD-ja). Poleg tega ni jasna pristojnost občinske uprave, da v 
času do sprejema odloka iz 13. člena predloga zakona varujejo kulturno dediščino in 
naravno okolje na tem območju. Tako določena pristojnost občinske uprave je po 
našem mnenju preohlapna, saj ni jasno, ali nadzira izvajanje varstvenega režima iz 
5. člena predloga zakona (glej tudi pripombo k 5. členu, saj že v osnovi ni jasno, kdo 
naj bi ta nadzor sploh opravljal), prav tako pa ni jasno, na kakšen način varuje 
kulturno dediščino. 

K 16. členu: 
V tem členu je določena obveznost Republike Slovenije, da odkupi srčiko ožjega 
območja, hkrati pa določa pravico države do odkupa avtorskih pravic projekta in 
projekta Geoss v celoti ter posameznih kulturnih objektov in nepremičnin ožjega in 
širšega območja Geossa. 

Najprej ugotavljamo, da obstaja neskladje med uvodom predloga zakona in 
naslovom 16. člena na eni strani ter besedilom samega člena in obrazložitvijo k temu 
členu na drugi strani, saj je v prvih dveh primerih govora o možnosti odkupa srčike, v 
besedilu člena in obrazložitvi pa gre za obvezen odkup srčike, kar je treba pojasniti in 
uskladiti. 

Predlagana ureditev pomeni, da je vlada dolžna kupiti del območja Geossa. Ni pa 
jasno, kakšen je pravni položaj lastnikov - ali to pomeni, da država odkupi to 
območje ne glede na voljo lastnikov v smislu razlastitve (69. člen ustave), ali pa gre 
za odkup zaradi omejitve lastninske pravice po 90. členu ZON-a, v skladu s katerim 
je država dolžna odkupiti nepremičnino na zavarovanem območju, kadar to zahteva 
lastnik te nepremičnine. Glede na navedeno je torej potrebno to vprašanje skrbno 
proučiti in dodelati. 

Samostojna svetovalka: Sekretarka; 
Katarina Kralj, l.r. Tina Bitenc Pengov, l.r. 

Svetovalka: 
Saša Bricelj, l.r. 
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Mnenje k 

DOPOLNJENEMU PREDLOGU ZAKONA O 

GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 

- druga obravnava - EPA 660 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Zakonodajno-pravna služba 

Številka: 321-10/90-4/73 EPA 660-III 
Ljubljana,18.11.2002 

MNENJE 

K DOPOLNJENEMU PREDLOGU 
ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV 

(ZGO-1) 
(druga obravnava) 

Zakonodajno-pravna služba (ZPS) je v skladu s prvim odstavkom 
27. člena in tretjim odstavkom 133. člena poslovnika državnega 
zbora proučila navedeni dopolnjeni predlog zakona in z vidika 
svoje vloge daje naslednje pripombe in predloge. 

K 2. členu: 

V okviru predlaganega dopolnjenega besedila pojmovnika dodatno 
opozarjamo, da po naši oceni definicija vzdrževalnih del v javno 
korist podana pod točko 10.7.3. ni dovolj skrbno pretehtana 
glede na to, da so v vzdrževalna dela v javno korist, torej v tista 
dela, s katerimi se izboljšuje določen infrastrukturni objekt z 
namenom, da se zagotavlja opravljanje določene gospodarske 
javne službe, vključene tudi rekonstrukcije, zanje pa skladno z 
določbami tretjega odstavka 6. člena za razliko od rekonstrukcij 
opredeljenih v točki 7.2, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, 
kot tudi ne lokacijske informacije. V povezavi s to točko pa 
opozarjamo tudi, da se po našem mnenju vzdrževalna dela v 
javno korist ne nanašajo le na vzdrževanje objektov, ampak tudi 
na vsa omrežja, ki skupaj z objekti tvorijo gospodarsko javno 
infrastrukturo, kar pa bi bilo to mogoče razumeti glede na točko 
10.7. 

V okviru te problematike je treba upoštevati tudi rešitve po 195. 
členu v zvezi z uskladitvami rekonstrukcije javnih cest in železnic 
in z njimi povezanih pomožnih infrastruktumih objektov s tem 
zakonom, saj je treba z usklajenostjo pojmov med tem in ustreznimi 
področnimi zakoni zagotoviti zlasti varnost cestnega in 
železniškega prometa. 

K 55. členu: 

Predlagana rešitev oziroma postopek pridobitve gradbenega 
dovoljenja iz naslovnega člena je po oceni ZPS še vedno nejasna 
in bi jo zato kazalo preoblikovati. Iz besedila mora biti nedvomno 
razvidno, da je za obiekte državnega pomena, ki naj bi se gradili 
na območju, ki se ureja s prostorskim redom in za obiekte z vplivi 
na okolie. za katere se zahteva izdaia smernic, potrebno najprej 
razpisati obravnavo, na kateri določijo pristojni soglasodajalci in 
občina projektne pogoje, obseg poročila o vplivih na okolje ter 
spisek soglasodajalcev, da bi se nato lahko izdelal projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljena, ki je sestavni del zahteve za 
izdajo gradbenega dovoljenja. 

K 56. členu: 

Rešitev iz tretjega odstavka naslovnega člena, v kateri je 
predvidena izjema, na podlagi katere pri nameravanih gradnjah 
objektov gospodarske javne infrastrukture notarsko overjeni 
pogodbi ni potrebno priložiti dokazil o vložitvi predloga za vpis, je 
po oceni ZPS vprašljiva predvsem z vidika varstva lastninske 
pravice, upoštevajoč pri tem tudi načelo zaupanja v zemljiško 
knjigo. 

K 70. členu: 

Na ustreznost oziroma utemeljenost rešitve, na podlagi katere 
se vse stranke v upravnem postopku lahko odpovedo pisno ali 
ustno pravici do pritožbe ali pravici do sprožitve upravnega spora, 
je ZPS že opozarjala v dosedanjih pisnih mnenjih, dodatno pa, ob 
primerjavah z drugimi postopki, ocenjujemo še, da primerjava z 
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zakonom, ki ureja pravdni postopek ni možna glede na to, da je 
odločba oblastveni akt države in da razmerje nastane med državo 
in fizično osebo, medtem ko v pravdnem postopku obstaja 
razmerje med civilnimi osebami, ki sta v enakopravnem položaju. 

K 148. členu: 

Iz razlogov, ki jih je ZPS že navajala doslej, bi kazalo ponovno 
razmisliti o sistemski utemeljenosti predlaganih rešitev (zlasti po 
višini), ki se nanašajo na prisilno izvršbo inšpekcijskih ukrepov. 

dosedanja pravno tehnična praksa omogočala razveljavljanje 
posameznih določb drugega zakona, uporabo novih terminov 
kot nadomestilo prejšnjim, poseganje v vsebino oziroma njeno 
spreminjanje pa ni bilo mogoče. Po našem mnenju bi zato kazalo 
ponovno pretehtati ali gre kot na primer pri nadomestitvi besedila 
»sanacijska dela, za katera po zakonu zadostuje odločba o 
priglasitvi del« z besedilom »investicijska vzdrževalna dela« le 
za uporabo sinonima ali pa gre za spreminjanje vsebine določbe. 

K 209. členu: 

V zvezi s posameznimi določbami, ki posegajo v druge zakone in 
predstavljajo uskladitev s tem zakonom opozarjamo, da je 

Svetovalka državnega zbora Sekretarka 
Nevenka Goreč, l.r. Tina Bitenc Pengov, l.r. 

poročevalec, št. 114 84 22. november 2002 





■ 

s 
a 



NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

Davčna številka:  

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa-TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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