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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi projekta sanacije slovenskega gospodarstva v letu 1994
Državni zbor Republike Slovenije je na
13. seji, dne 12. 11. 1993, ob obravnavi
projekta sanacije slovenskega gospodarstva v letu 1994 na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
I.
1.Državni zbor se je seznanil z gradivom
Ministrstva za gospodarske dejavnosti
»Projekt sanacije slovenskega gospodarstva v letu 1994«, ki ga je Državnemu
zboru v obravnavo posredovala Vlada
Republike Slovenije.
2. Glede na prikazano stanje izgub v slovenskem gospodarstvu, identifikacijo
največjih problemov, način državnega intervencionizma v podjetjih z največjo izgubo ter zlasti zaradi ukrepov, ki so nakazani v obravnavanem gradivu, Državni
zbor nalaga Vladi Republike Slovenije,
da se do predlogov v gradivu opredeli ter
jih ustrezno upošteva, zlasti pri pripravi
zakonodajnega programa za leto 1994
ter pri aktivnostih vlade, njenih ministrstev ter drugih državnih institucij. Vlada
Republike Slovenije naj pripravi program
aktivnosti za sanacijo. Pri tem naj Vlada
Republike Slovenije upošteva tudi predloge in pripombe iz razprave na Odboru
za gospodarstvo in Državnem zboru ter
stališča in sklepe Državnega zbora. Vlada
naj o izpolnitvi tega sklepa Državnemu
zboru poroča do konca leta 1993.

janje programa sanacije bank za zagotovitev čimprejšnjega pozitivnega vpliva na
realni sektor, (zlasti zagotovitev večjega
obsega kreditiranja in normalnih realnih
obrestnih mer).
6. Vlada in Banka Slovenije naj zagotovita čimprejšno realizacijo zakona o odkupu terjatev do Iraka, Kube, Angole in
Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega pomena in v skladu
z že sprejetimi sklepi.
7. Vlada naj Državnemu zboru čimprej
predloži poročilo o Izvajanju zakona
o sanaciji slovenskih železarn in program
ukrepov za povečanje uspešnosti sanacije (v skladu z že sprejetimi sklepi Državnega zbora in Odbora za gospodarstvo).
Glede na to, da so bile na podlagi omenjenega zakona izdane obveznice v višini
2,2 mlrd SIT, ki so Jih pridobile banke,
največje upnice železarn, je potrebno zagotoviti, da se bodo te banke vključile
v financiranje tekoče proizvodnje in investicij železarskih podjetij.
8. Vlada bo v okviru javnih podjetij pospešila izvajanje zakona o lastninjenju
teh podjetij, reorganizacijo v skladu z novo sistemsko zakonodajo, zagotovila
večjo konkurenčnost s podeljevanjem
koncesij ter s postopnim prilagajanjem
ciljni ravni cen na podlagi sprejete strategije zagotovila večjo racionalnost in tržnost ter s tem zmanjšanje deleža države
v pokrivanju izgub In investicij.

3. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da za uspešno sanacijo podjetij z izgubami zagotovi stalno in učinkovito usklajevanje projektov, politik in delovanje institucij na področju sanacije
bank in realnega sektorja, prestrukturiranja in tehnološkega posodabljanja ter aktivne politike zaposlovanja.

Sanacija izgub v omenjenih podjetjih bo
sicer terjala pomoč države pri prezaposlovanju delovne sile, investiranju, subvencioniranju in dejanju poroštev, vendar pa bo prvenstveno zahtevala večjo
zavzetost in odgovornost upravnih odborov ter poslovodstev pri izvajanju sanacije.

V ta namen je treba zagotoviti usklajeno
delovanje ministrstev, Sklada RS za razvoj, Agencije RS za sanacijo bank in Slovenske izvozne družbe.

9. V podjetjih, pri katerih sanacija predstavlja tudi angažiranje sredstev državnega proračuna ter v podjetjih, ki so v lasti
Sklada RS za razvoj naj Vlada Republike
Slovenije ugotavlja vzroke za nastalo stanje, po potrebi zagotovi revizijo poslovanja in nastalih izgub In v okviru pristojnosti in odgovornosti sprejema in/ali predlaga ukrepe za izboljšanje stanja.

4. Vlada bo podpirala sanacijo predvsem
z zagotavljanjem poroštev, subvencioniranjem obrestne mere, s podporo izvozu
preko Slovenske izvozne družbe in z drugimi aktivnostmi za odpiranje tržišč, z aktivno politiko zaposlovanja ter podporo
prestrukturiranju in razvoju podjetništva.
Ukrepi in sredstva v te namene bodo
opredeljeni v proračunskem memorandumu in proračunu za leto 1994.
5. Vlada bo skupaj z Banko Slovenije,
Agencijo RS za sanacijo bank in poslovnimi bankami skrbela za učinkovito Izva-

10. Vlada naj prouči, kako zagotoviti večjo učinkovitost in odgovornost upravljalskih struktur, zlasti upravnih odborov ter
uveljaviti odgovornost In vpliv vlade in
organov lokalne oblasti (po potrebi tudi
s spremembo zakonskih predpisov) v podjetjih s pretežno družbeno lastnino,
v obdobju do zaključja postopka lastninskega preoblikovanja.

11. Velika koncentracija izgub z zelo naugodnimi ekonomskimi in socialnimi posledicami v Mariboru zahteva maksimalno in usklajeno angažiranje vseh dejavnikov: od podjetij, njihovih lastnikov, vodstev in delavcev preko lokalnih oblasti do
vlade in njenih organov in institucij.
Pri tem je zlasti potrebno:
- večje angažiranje Vlade Republike
Slovenije in njenih organov z instrumenti
gospodarske, tehnološko-razvojne in socialne intervencijske politike;
- angažiranje Sklada RS za razvoj
vključno z ustanovitvijo enote in formiranjem investicijske družbe v Mariboru;
- preveriti možnosti in Izkoristiti rezultate projekta »Maribor jutri«;
- z večjim angažiranjem sklada za raz-j
voj malega gospodarstva ter drugimi instrumenti (tehnološki razvojni sklad) pospešiti razvoj malega in srednjega gospodarstva;
- pripraviti in vključiti kakovostne programe v predvidene programe financiranja s strani mednarodnih finančnih institucij;
- s pomočjo programov aktivne politik'
zaposlovanja in z drugimi instrument
upočasniti oziroma zaustaviti nadaljnja
naraščanje brezposelnosti;
- na oživljanje gospodarske aktivnost61
bodo v določeni meri pozitivno vplival
infrastrukturne naložbe (avtocesta 50,v
tilj—Maribor, gradnja mostu, organizacija dravskih elektrarn itd.);
- v sanacijo mariborskega gospoda18"
stva se bo intenzivneje vključila Agencij
RS za sanacijo bank;
- ker so eden ključnih predpogojev v
sanacijo, prestrukturiranje in oživljanr
gospodarstva v mariborski regiji zlast
vodilni in strokovni kadri v podjetjih, nal
se lokalni dejavniki skupaj z Univerzo
v Mariboru angažirajo za zagotavljanje inJJ
usposabljanje nosilnih poslovodnih
strokovnih ekip v podjetjih.

Za učinkovito izvajanje navedenih aktW
nosti je potrebno takoj vzpostaviti delov
no koordinacijo med vlado, lokalnimi ?r
gani, podjetji in institucijami, ki sodeluj' C
jo v procesu sanacije in prestruktur d
ranje.
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1. Vlada Republike Slovenije naj Drža' 15
nemu zboru predloži strategijo energa'Jn Di
ke Republike Slovenije, ter tako realiz' b<
že sprejeti sklep Državnega zbora.
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2. Vlada Republike Slovenije naj z anflj
žiranjem tujih in domačih Institucij
prej pripravi diagnozo stanja in možl. 1.
strategijo razvoja v energetskih
ot
podjetjih.
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3. Služba družbenega knjigovodstva naj
takoj opravi revizijo poslovanja v energetskih javnih podjetjih, še posebej glede
načina plačevanja medsebojnih obveznosti in terjatev v sistemu in izven sistema ter realnosti stroškov poslovanja, ki
nastajajo v sistemu.
4. Vlada Republike Slovenije naj ukrepe

za sanacijo slovenskega gospodarstva
deli na linearne in specifične ter nato na
kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne.
5. Vlada Republike Slovenije naj do naslednje seje Državnega zbora predloži
poročilo o delu slovenske izvozne družbe
v letu 1993.

6. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da z ustrezno odredbo ali takojšnjo spremembo ustrezne zakonodaje
pooblasti Službo družbenega knjigovodstva, da enako kot v drugih podjetjih
spremlja poslovanje in opravlja revizije
tudi v podjetjih, ki so v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi spremembe sklepa državnega zbora ob obravnavi
poročila o delu SDK in letnem obračunu SDK za leto 1992
Državni zbor Republike Slovenije je na
13. seji, dne 12. 11. 1993, ob obravnavi
spremembe 2. točke sklepa Državnega
zbora ob obravnavi poročila o delu Službe družbenega knjigovodstva Republike
Slovenije za leto 1992 in letnem obračunu Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije za leto 1992, na podlagi

173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
2. točka sklepa, ki jo je Državni zbor
sprejel na 10. seji dne 9. 7. 1993, se spremeni tako, da se glasi:

2. Kontrolo investicijskih vlaganj v računalniško opremo Službe družbenega
knjigovodstva Republike Slovenije v letu
1992 iz letnega obračuna Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije
za leto 1992, opravi pooblaščeni neodvisni revizor oziroma institucija, ki se ukvarja z revizorstvom.

SKLEP
državnega zbora ob ugotovitvi, da je poslancu Ludviku Toplaku prenehal mandat
poslanca
Državni zbor Republike Slovenije je na
13. seji, dne 9.11.1993, ob ugotovitvi, da
je poslancu dr. Ludviku Toplaku, prenehal mandat poslanca v Državnem zboru
Republike Slovenije, ker je bil imenovan
za rektorja Univerze v Mariboru, na podlagi 166. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je bil dr. Ludvik Toplak z 12. 10.
1993 imenovan za rektorja Univerze
v Mariboru in je nastopil ta položaj 13.10.
1993, kar je po 12. členu zakona o poslancih nezdružljivop s funkcijo poslan-

ca, zato mu v skladu s peto alineo prvega
odstavka 9. člena in drugim odstavkom 9.
člena zakona o poslancih preneha mandat 9. 11. 1993.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga poslovnika o parlamentarni preiskavi
Državni zbor Republike Slovenije je na
13. seji, dne 9. 11. 1993, ob obravnavi
predloga poslovnika o parlamentarni
preiskavi - tretja obravnava, na podlagi
166. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Glede na pomembnost problematike, ki
jo obravnavajo do sedaj ustanovljene
parlamentarne preiskovalne komisije, naj
se ugotovi možnost take prerazporeditve

v strokovnih službah Državnega zbora, ki
bi zagotovila angažiranje dodatnih svetovalcev v preiskovalnih komisijah brez dodatnih zaposlitev v Državnem zboru.

| DODATNI SKLEPI
' državnega zbora ob obravnavi proračunskega memoranduma za leto 1994
Državni zbor Republike Slovenije je na
13. seji, dne 12. 11. 1993, ob obravnavi
Proračunskega memoranduma za leto
1994, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
dodatne sklepe
i.
1. Vlada Republike Slovenije naj do
obravnave proračuna za leto 1994:
- pripravi celovit pregled izvrševanja
Poročevalec

proračuna za leto 1993 ter zagotovi, da
bo Državni zbor razpolagal tudi s podatki
o porabi celotnega javnega sektorja;
- pripravi tudi informacijo o uresničevanje sklepov Državnega zbora, ki jih je leta sprejel ob sprejemanju proračuna za
leto 1993;
- pripravi oceno učinkov socialnih transferjev iz naslova aktivne politike zaposlovanja in gospodarskih transferjev, ki so
bili v letu 1993 opredeljeni v proračunskem memorandumu za jasnejše odločanje o predlaganih proračunskih pro-

porcih,
- pripravi akt, v katerem bo za celotni
vladni in nevladni sektor predpisala obveznost, da je potrebno dobavitelje pridobiti na podlagi javnega razpisa in da je
med kriterije uvrščena tudi prednost domačih dobaviteljev, v kolikor so pogoji
(cena, kakovost in rok) ugodnejši oziroma enaki od tujih dobaviteljev.
2. Vlada naj v zakonu o poračunu za leto
1994 natančneje opredeli obseg inflacijske rezerve v relativnem razmerju oziro-

ma določi dovoljene proračunske proporce. Pri tem naj zakonsko določilo temelji na izhodišču, da ta opredelitev ne
sme postati generator inflacijskih povpraševanj.
3. Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije in Skladu Republike Slovenije za razvoj, da se v podjetjih, ki so bila
prenesena na Sklad, ne imenuje za vodilne delavce
(poslovodstvo in uprava) kadrov iz podjetij, v katerih je bil izveden stečaj.
4. Vlada Republike Slovenije naj od slovenske izvozne družbe zahteva, da prične z izvajanjem nalog, opredeljenih že
v proračunskem memorandumu za leto
1993, posebej pa je potrebno pričeti v letu 1994 z zavarovanjem izvoza pred nekomercialnimi riziki.
5. Vlada Republike Slovenije naj pripravi
zakonsko podlago za uvedbo akcize (trošarine) in takse na alkoholne pijače in
tobačne izdelke. Sredstva pridobljena
s taksami se namenijo za nekatere preventivne dejavnosti v zdravstvenem varstvu, ki jih opredeli Ministrstvo za zdravstvo.
6. Pri pripravi zakonske podlage za uvedbo akcize (trošarine) in takse na alkoholne pijače in tobačne izdelke naj Vlada
Republike Slovenije upošteva pomen
slovenskega vinogradništva in vinarstva
za slovensko gospodarstvo. (Pridelava visokokvalitetnih vin - temu ustrezno trženje in vključevanje v kakovostno gostinsko in turistično ponudbo - tudi ponudba vinskih cest.) Pridelava najboljših slovenskih vin je dražja in bi zato akcize in
takse, ki bi bile določene v deležu od
cene, bile v nasprotju s temeljnimi cilji
strategije razvoja kmetijstva in gospodarskimi interesi Republike Slovenije.
7. Vlada Republike Slovenije naj najkasneje do sprejema proračuna za leto 1994

Državnemu zboru predloži pisni odgovor
na sledeče vprašanje:

zagotovijo iz sredstev predvidenih za Ministrstvo za zunanje zadeve.

1. Ali imajo ministrstva v Republiki Sloveniji (vključno z vsemi službami, ki so jim
neposredno podrejene), poleg prihodkov
iz proračuna še kakšne druge prihodke?

11. Vlada Republike Slovenije naj posebno pozornost nameni nalogam kulture
pri promociji Slovenije v tujini.

Če je odgovor pritrdilen:
Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru najkasneje do sprejema proračuna za leto 1994 predloži točen seznam
izvenproračunskih prihodkov po posameznih ministrstvih.
8. Vlada Republike Slovenije naj pripravi
tak predlog financiranja Zavoda za gozdove Slovenije, ki bo omogočil opravljanje nalog, ki jih določa zakon o gozdovih.
9. Vlada Republike Slovenije naj posveti
posebno skrb slovenski manjšini v zamejstvu in zagotovi sredstva, s katerimi
bi Slovenija kot matična država omogočila razvoj narodnostne identitete slovenskih narodnih skupnosti v Italiji, Avstriji
in na Madžarskem.
10. Republika Slovenija ima do slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem z Ustavo predpisane obveznosti.
Glede na kritičen položaj Slovencev v Italiji, za katere še doslej ni bil sprejet zakon
o globalni zaščiti in katerim se že v letošnjem letu bistveno znižujejo sredstva za
nujni obstoj kulturnih in izobraževalnih
organizacij oziroma ustanov, bo Vlada
Republike Slovenije v letu 1994 poskrbela za ustrezno podporo. Vlada Republike
Slovenije bo politično in materialno podprla manjšino, vendar tako, da se raven
podpore ne bi zmanjšala pod raven v letih 1991 in 1992. Vlada Republike Slovenije bo poskrbela za navedeno pomoč na
ta način, da bo upoštevala manjšino kot
subjekt, kar pomeni, da bo enakopravno
obravnavala krovni organizaciji (SKGZ in
SSO) v katerih so organizirani Slovenci
v zamejstvu. Sredstva za ta namen se

12. Sistem financiranja kulturnih dejavnosti naj Vlada Republike Slovenije prilagodi strokovnim merilom, ki bodo omogočali preboj kvalitete, pri tem pa ne sme
biti zanemarjeno vzdrževanje oziroma
zviševanje splošne kulturne omike na
Slovenskem, ki je v nenehnem drsenju
navzdol.
13. Vlada Republike Slovenije mora zagotoviti finančna sredstva za nemoteno
znanstveno delo v bazični sferi. Na osnovi strokovnih analiz je potrebno ugotoviti, katere panoge znanosti bazičnega nacionalnega programa mora država v celoti financirati. Kriteriji za vrednotenje
znanstvene potence posameznikov naj
bodo podobni kot v tujini, vendar ne izključno na osnovi kriterijev SCI-ja. Upoštevati je potrebno tudi objave v domačih
uglednih strokovnih revijah.
14. Vlada Republike Slovenije bo eno
tretjino sredstev predvidenih za investicije za obrambo razporedila za prestrukturiranje podjetij, tehnološki razvoj ter
ohranjanje in ustanavljanje ekonomsko
utemeljenih delovnih mest. Sredstva za
te namene bodo v proračunu razporejena kot posebna proračunska postavka z8
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
o katerih bo Vlada Republike Slovenije
sprejela program uporabe.
15. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da v zakonu o proračunu za leto 1994 v okviru
sredstev predvidenih za investicije in investicijsko vzdrževanje v javne zavode in
ustanove (brez zdravstva) zagotovi realno enak delež sredstev kot v letu 1993.

POPRAVEK
Ob pregledu stališč In sklepov, ki |ih Je ob obravnavi
»- predloga zakona o ustavnem sodišču - prva
obravnava
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 12.
seji zbora, dne 7.10.1993, In ste |lh prejeli z dopisom 11.10.1993, smo ugotovil, da Je Izpadla šesta
alinea 2. točke stališč In sklepov, ki se glasi:
- predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo natančneje opredeli kdaj ustavno sodišče lahko odloči o odpravi akta oziroma
o njegovi razveljavitvi;«
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREKRŠKIH - EPA 407 - HITRI POSTOPEK
Vlada republike Slovenije je na 53. seji dne 5. novembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH,
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA
O VALORIZACIJI DENARNIH KAZNI ZA KAZNIVA DEJANJA
IN GOSPODARSKE PRESTOPKE TER DRUGIH DENARNIH
ZNESKOV,
ki vam ju pošiljamo v obravnavo po hitrem postopku na
podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije za sejo zbora v mesecu novembru 1993.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
sprejme navedena zakona po hitrem postopku, ker oba
zakona sodita med ukrepe, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije za odpravo ugotovljenih nepravilnosti

v procesu lastninskega preoblikovanja. Ta proces je sedaj
že v polnem teku. Z višjimi denarnimi kaznimi bo mogoče
sankcionirati le tiste gospodarske prestopke in prekrške,
ki bodo storjeni po sprejetju oziroma uveljavitvi obeh
zakonov. Z rednim postopkom sprejemanja obeh zakonov
bi zamudili priložnost za takšno strožje kaznovanje gospodarskih prestopkov in prekrškov v procesih lastninskega
preoblikovanja.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- MIha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

- za posameznika, odgovorno osebo pravne osebe in odgovorno osebo v organu družbenopolitične skupnosti, drugem
državnem organu ali krajevni skupnosti od 150 do 30.000 SIT;

Zakon o prekrških je Skupščina SR Slovenije sprejela konec
junija I983, veljati pa je začel I.I.I984. Zakon celovito ureja
temeljne pravne Institute na področju prava o prekrških,
postopek o prekrških ter organe, pristojne za vodenje
postopka o prekrških. Po uveljavitvi je bil zakon petkrat noveliran (leta 1985, 1987, 1990, 1991 in v mesecu marcu letošnjega leta), predvsem zaradi ohranjanja realne višine zneskov
denarnih kazni in drugih denarnih zneskov, opredeljenih
v tem zakonu, v odvisnosti od inflatornih gibanj v državi.
Z zadnjo novelo zakona (Ur. I. RS, št. 13/93), ki je stopila
v veljavo 27.3.1993 pa je bila poleg valorizacije denarnih
zneskov opravljena tudi osnovna uskladitev zakona z novo
ustavno ureditvijo v Republiki Sloveniji.

- za pravno osebo In za posameznika, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti od 750 do 300.000 SIT

Ob sprejemu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij In
številnih drugih zakonov s področja gospodarskega In finančnega poslovanja, katerih cilj je predvsem čimprejšnje
uspešno preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom
v podjetja z znanimi lastniki, pa se v praksi porajajo številni
primeri različnega oškodovanja družbenega premoženja,
med drugim tudi nezakonit odliv slovenskega kapitala
v tujino. Podatki, zbrani v poročilu Službe družbenega knjigovodstva o do sedaj končanih pregledih poslovanja podjetij
z družbenim kapitalom, opozarjajo na alarmanten obseg siromašenja države preko tako imenovane divje privatizacije.
S sprejemom novih zakonov in spremembami že obstoječih,
kot je na primer zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki
zaradi spremenjenih razmer gospodarjenja ne ustrezajo več
svojemu namenu, bo potrebno navedene razmere v čim krajšem času sanirati in preprečiti vsakršna nadaljna dejanja,
usmerjena v oškodovanje Republike Slovenije.

- za posameznika in pravno osebo od 75 do 15.000 SIT;

Eden od načinov preprečevanja nezakonitih ravnanj Je tudi
ustrezno opredeljena kazenska sankcija zanje. V primeru prekrškov je za delikte s področja gospodarskega in finančnega
poslovanja najprimernejša ustrezno visoko zagrožena
denarna kazen. Denarne kazni, opredeljene v posameznih
zakonih in drugih predpisih, ki določajo prekrške, pa morajo
biti usklajene z razponom denarnih kazni v zakonu o prekrških. Po sedaj veljavnem zakonu o prekrških je mogoče
z zakonom, odlokom ali uredbo Vlade RS predpisati denarno
kazen v sledečem razponu:
poročevalec

Z zakonom pa se lahko za prekrške, ki pomenijo hujše kršitve
predpisov o varstvu naravnih bogastev, o varstvu človekovega
okolja, predpisov o davkih, predpisov s področja financ ter
predpisov s področja gospodarstva, za posameznika, za
pravno osebo, za odgovorno osebo pravne osebe In za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, predpiše denarna kazen do 1.500.000 SIT.
Z odlokom občinske skupščine se lahko po sedaj veljavnem
zakonu o prekrških predpiše denarna kazen v razponu:

- za pravno osebo in posameznika, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti od 300 do 90.000 SIT.
Predlagatelj ugotavlja, da navedena največja mera denarnih
kazni (splošni maksimum) ne ustreza, saj predpisane denarne
kazni, glede na zgoraj obrazložena aktualna dogajanja
v družbi in velikost premoženjskih koristi, ki so lahko plod
nezakonitih ravnanj, ne opravljajo več ne svoje generalno ne
specialno preventivne funkcije, kakor tudi ne svoje represivne
funkcije. Glede na to predlagatelj meni, da je potrebno največjo mero predpisanih denarnih kazni za prekrške ustrezno
povečati. Pri tem je potrebno poleg zgoraj navedenega kriterija upoštevati tudi sorazmerje s povečanjem zgornje meje
denarnih kazni za gospodarske prestopke, ki so hujša oblika
kaznivih ravnanj, In to predvsem splošni maksimum, predpisan za odgovorne osebe pravnih oseb, ki po predlogu zakona
o spremembah zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja In gospodarske prestopke ter drugih denarnih
zneskov, znaša 6.000.000 SIT. Po mnenju predlagatelja bi bilo
potrebno zato tudi najvišjo mero denarne kazni za prekrške,
ki pomenijo hujše kršitve predpisov, povečati na 6.000.000
SIT. Navedenemu zvišanju, pa bi moralo ustrezno slediti tudi
zvišanje zgornjih mej denarnih kazni za prekrške, ki ne pomenijo hujših kršitev predpisov.
Skladno z povečanjem zgornje meje denarnih kazni za prekr5

ške v tem zakonu je potrebno povečati tudi posebne maksimume denarnih kazni za prekrške v posameznih predpisih, ki
določajo prekrške. Zaradi poenostavitve postopka, predlagatelj predlaga rešitev, ki je bila v zvezi z valorizacijo denarnih
kazni že sprejeta v zadnjih dveh novelah zakona, da se obenem z dvigom največje mere denarnih kazni v tem zakonu
opravi tudi uskladitev največjih mer denarnih kazni, opredeljenih v teh predpisih.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o prekrških se bo ustrezno novim razmerami v družbi povečala
učinkovitost izvajanja tega zakona in drugih predpisov, ki
določajo prekrške in sankcije zanje.
2. Finančne posledice

V četrtem odstavku se številka »30.000« nadomesti s številko
»120.000«.
V petem odstavku se v 1. in 3. točki številka »15.000« nadomesti s številko »60.000«; v 2. točki se številka »90.000« nadomesti s številko »360.000«.
2. člen
V zakonih, uredbah in odlokih Vlade Republike Slovenije in
v odlokih občinskih skupščin in skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti se denarni zneski, s katerimi je določena
zgornja meja predpisane denarne kazni za prekršek, zvišajo
za 4-krat.

S sprejemom tega zakona za proračun Republike Slovenije ne
bodo nastale nove finančne obveznosti.
BESEDILO ČLENOV
l.člen
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87
in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93) se v drugem
odstavku 25. člena v 1. in 3. točki številka »30.000« nadomesti
s številko »120.000«; v 2. točki se številka »300.000« nadomesti s številko »1.200.000«.
V tretjem odstavku se številka »1.500.000« nadomesti s številko »6.000.000«.

3. člen
V zveznih zakonih, uredbah oziroma odlokih Zveznega izvršnega sveta in v pravilnikih oziroma odredbah kolegijskega
zveznega upravnega organa ali funkcionarja zveznega upravnega organa oziroma zvezne organizacije, ki se na podlagi
prvega odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije uporabljajo kot republiški predpis, se
denarni zneski, s katerimi je določena zgornja meja predpisane denarne kazni za prekršek, zvišajo za 4-krat.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
S tem zakonom se zvišuje zgornja meja denarnih kazni za
prekrške in hkrati povečuje razpon denarnih kazni, ki jih je
mogoče predpisati za prekrške, saj ostaja spodnja meja
denarnih kazni nespremenjena.
V prvem odstavku 1. člena se zvišuje zgornja meja denarnih
kazni, ki se lahko predpišejo z zakonom, uredbo ali odlokom
Vlade Republike Slovenije za 4-krat tako, da znašajo razponi:
- za posameznika in odgovorno osebo pravne osebe od 150
do 120.000 SIT;
- za pravno osebo in posameznika, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti od 750 do 1.200.000
SIT.
V drugem odstavku 1. člena zakona se zvišuje zgornja meja
denarne kazni, ki se sme z zakonom predpisati za vse zgoraj
navedene subjekte kaznovanja v primeru hujših kršitev predpisov z nekaterih področij, med drugim tudi predpisov
s področja gospodarskega in finančnega poslovanja, na
6.000.000 SIT (4-krat). V tretjem odstavku 1. člena se zvišuje
zgornja meja denarne kazni za odgovorne osebe organov
republike, mesta, občine in krajevne skupnosti ter za odgovorne osebe drugih državnih organov enako kot za odgovorne osebe pravnih oseb in posameznike. Enak je tudi razpon denarnih kazni.
V četrtem odstavku 1. člena se zvišuje zgornja meja denarnih

kazni, ki se lahko predpišejo z občinskim odlokom, za 4-krat,
tako da znašajo njihovi razponi:
- za posameznika in odgovorno osebo pravne osebe od 75
do 60.000 SIT;
- za pravno osebo in posameznika, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti od 300 do 360.000 SIT.
Z 2. členom se, kot že v prejšnjih novelah zakona o prekrških,
zvišujejo zgornje meje denarnih kazni za prekrške v veljavnih
republiških zakonih, uredbah in odlokih Vlade RS ter v odlokih občinskih skupščin in skupščin posebnih DPS za 4-krat,
s čemer se poenostavlja postopek spreminjanja denarnih
kazni, določenih v teh predpisih.
S 3. členom se podobno kot v 2. členu zvišuje tudi zgornje
meje denarnih kazni za prekrške, predpisane v zveznih zakonih ter uredbah in odlokih Zveznega izvršnega sveta in pravilnikih oziroma odredbah zveznih upravnih organov, ki se na
podlagi ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
uporabljajo kot republiški predpisi.
Glede na razloge za sprejem zakona je potrebna njegova
čimprejšnja uveljavitev, zato je v 4. členu predvideno, da
prične zakon veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

\
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Predlog zakona o spremembah zakona o valorizaciji denarriih kazni za
kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov
- EPA 408 - HITRI POSTOPEK
UVOD

specialna prevencija predlaganega zakona namenjena predvsem njej.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

Tako določena kazen, oziroma močno povečan razpon med
minimumom in maksimumom, posredno prinaša novo, večjo
odgovornost tudi sodiščem pri izrekanju višine kazni, seveda
ne v smislu zahteve po drastičnem kaznovanju gospodarskih
prestopkov nasploh, vsekakor pa bodo morala prispevati svoj
delež pri preprečevanju najhujših inkriminiranih odklonov na
področju gospodarskega in finančnega poslovanja.

Predlagani zakon sodi v sklop ukrepov, ki jih je Vlada Republike Slovenije kot predlagatelj zakona, na seji 4.11.1993
sprejela na podlagi ugotovitev ob obravnavanju problematike
lastninskega preoblikovanja podjetij.
Za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, predvsem pa za preprečitev nenadzorovanega odliva kapitala v tujino, bo predlagatelj predložil Državnemu zboru v sprejem tudi predlog sprememb zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, s katerim bo
med drugim določena obveznost poslovnih subjektov, da
v določenem roku prijavijo vse svoje naložbe v podjetja
v tujini, v bodoče pa bodo zato potrebovali dovoljenje pristojnega organa. Zakon bo določil tudi sankcije za neizpolnjevanje v njem določenih obveznosti.
Predlagatelj je ocenil, da je hkrati z zgoraj navedenim zakonom potrebno spremeniti tudi zakon o valorizaciji denarnih
kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih
denarnih zneskov, in to ne samo zaradi tega zakona, saj višina
sedaj zagroženih denarnih kazni za gospodarske prestopke
ne ustreza namenu generalne in specialne prevencije.
Dosedanja sodna praksa sicer kaže, da se kazni za gospodarske prstopke ne izrekajo niti v višini sedaj postavljenih maksimumov, res pa je, da se sodišča tudi redko srečujejo s primeri
najtežjih gospodarskih prestopkov. Pričakovati je, da bo
zaradi spremenjenih družbenoekonomskih razmer takih primerov v prihodnosti vendarle več, saj so škodljive posledice
neučinkovitega spopadanja s tozadevnimi kršitvami in kršilci
na gospodarskem področju že močno občutne.

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Sprejem tega zakona ne bo imel finančnih posedic za proračun v smislu odlivov, nasprotno; pričakuje se lahko večji priliv
sredstev iz naslova izrečenih oziroma izterjanih kazni po tem
zakonu.
BESEDILO ČLENOV:
l.člen
V 5. členu zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva
dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov (Uradni list RS, št.55/92) se besede »prvem in tretjem
odstavku 18. člena,« in besede »tretjem odstavku 135. člena«
črtajo.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V prvem in tretjem odstavku 18. člena ter v tretjem odstavku
135. člena zakona o gospodarskih postopkih se najmanjše
mere denarnih kazni zvišajo za dvajsetkrat, največje mere pa
za dvestoštiridesetkrat.«

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
2 predlaganim zakonom se, kot že povedano, zvišuje zakonski maksimum predpisane denarne kazni za storitev gospodarkega prestopka, tako za pravne kot odgovorne osebe,
medtem ko minimum teh kazni ostaja nespremenjen. Predlagatelj namreč ocenjuje, da je sedaj veljavni maksimum,
9.000.000 tolarjev za pravne osebe in 500.000 tolarjev za
odgovorne osebe, prenizek zlasti za najtežje oziroma najhujše
kršitve predpisov o gospodarskem in finančnem poslovanju.
Predvsem je po mnenju predlagatelja potrebno bistveno povišanje kazni za odgovorno osebo, saj je tako generalna kot

2. člen
V prvem odstavku 6. člena se številka »9.000.000« nadomesti
s številko »108.000.000«, številka »500.000« pa s številko
»6.000.000«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
5 predlaganim zakonom se spreminja 5. in 6. člen zakona
° valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih kazni (UL RS, št. 55/92),
teko, da se največja mera denarne kazni za gospodarski
Prestopek za pravno in odgovorno osebo, zviša za dvestoštiridesetkrat in znaša 108.000.000 tolarjev za pravno osebo ter
6 000.000 tolarjev za odgovorno osebo.
Predlagatelj ni spreminjal v tem zakonu določenih denarnih
kazni za kazniva dejanja, zaradi česar bo s spremembo tega
*akona nastalo, v primerjavi s sedanjo ureditvijo, nesorazmerje med denarno kaznijo za kaznivo dejanje in denarno
kaznijo za gospodarski prestopek. Vendar predlagatelj meni,

Poročevalec
1

da obe denarni kazni (za kaznivo dejanje in gospodarski
prestopek) nista povsem primerljivi. Denarna kazen po kazenskem zakonu je kazenska sankcija milejše narave, predpisana
za družbeno manj nevarnaa kazniva dejanja, za družbeno bolj
nevarna kazniva dejanja (kamor pa sodijo tudi kazniva dejanja
zoper upravljanje družbenih sredstev) je običajno predpisana
kazen zapora. Tako je tudi po sedaj veljavni ureditvi minimum
denarne kazni za kazniva dejanja (2.000 tolarjev) nižji kot npr.
minimum denarne kazni za odgovorno osebo za gospodarski
prestopek (6.000 tolarjev). Razen tega kazenski zakon pozna
institut odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim
dejanjem. Ta institut je namreč pri gospodarskih prestopkih
vezan na pravno osebo.

7

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju pri napredovanju,
preprečevanju in ublažitvi naravnih in tehnoloških katastrof med Vlado
Republike Avstrije, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike
Madžarske, Vlado Republike Italije, Vlado Republike Poljske, Vlado
Republike Slovenije - EPA 412 - HITRI POSTOPEK
Vlada republike Slovenije je na 55. seji dne 11/11-1993
določila besedilo:

nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

- PREDLOGA ZAKONA O RAFITIKACIJI SPORAZUMA
O SODELOVANJU PRI NAPOVEDOVANJU, PREPREČEVANJU IN UBLAŽITVI NARAVNIH IN TEHNOLOŠKIH KATASTROF MED VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE, VLADO
REPUBLIKE HRVAŠKE, VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE, VLADO REPUBLIKE ITALIJE, VLADO REPUBLIKE
POLJSKE, VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE,

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

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-

- Bojan UŠENIČNIK, direktor Republiške uprave za zaščito in reševanje.

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju pri napovedovanju,
preprečevanju in ublažitvi naravnih in tehnoloških katastrof med Vlado Republike
Avstrije, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike Madžarske, Vlado Republike
Italije, Vlado Republike Poljske, Vlado Republike Slovenije
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju pri napovedovanju,
preprečevanju in ublažitvi naravnih in tehnoloških katastrof
med Vlado Republike Avstrije, Vlado Republike Hrvaške,
Vlado Republike Madžarske, Vlado Republike Italije, Vlado
Republike Poljske, Vlado Republike Slovenije, podpisan na
Dunaju 18. julija 1992.
2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu
glasi:
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku
SPORAZUM O SODELOVANJU PRI NAPOVEDOVANJU, PREPREČEVANJU
IN UBLAŽITVI NARAVNIH IN TEHNOLOŠKIH KATASTROF
MED
VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE,
VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE,
VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE,
VLADO REPUBLIKE ITALIJE,
VLADO REPUBLIKE POUSKE,
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
VLADA REPUBLIKE AVSTRIJE,
VLADA REPUBLIKE HRVAŠKE,
VLADA REPUBLIKE MADŽARSKE,
VLADA REPUBLIKE ITALIJE,
VLADA REPUBLIKE POLJSKE,
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
zavedajoč se nevarnosti, ki jih povzročajo naravne in tehnološke katastrofe, katerim so njihove države izpostavljene,
v želji, da bi razvile sodelovanje na področju napovedovanja
in preprečevanja naravnih in tehnoloških katastrof,

področju civilne zaščite in ravnanja v primeru katastrof okrepilo prijateljske vezi med podpisnicami,
sklenejo sledeče:
1.člen
Sodelovanje na področju napovedovanja in preprečevanja
večjih nevarnosti, z resnimi posledicami za varnost ljudi,
pemoženja in okolja, bo vključevalo predvsem:
1. redno izmenjavo znanstvenih in tehničnih informacij ter
pomembnih podatkov. Ta izmenjava se opravi v skladu
z zakoni in predpisi, ki so v veljavi na ozemlju vsake oo
podpisnic;
2. izvajanje skupnih raziskovalnih programov;
3. usposabljanje strokovnjakov na področju napovedovanja'
preprečevanja in reševanja z namenom, da bi izdelali skupi®
programe civilne zaščite in ravnanja v primeru katastrof.
2. člen
Mešana komisija, ki jo sestavljajo pedstavniki podpisnic, se1
bo dogovorila o smereh sodelovanja in izvajanju določil člena.
Mešana komisija bo dala podpisnicam priporočila v zvezi
z izvajanjem 1. člena in predlagala posamezna področja I"
prioritete za sodelovanje.
Mešana komisija se bo sestajala enkrat letno in na zahtevo
ene od podpisnic izjemoma tudi pogosteje. Komisiji bo p°
načelu vsakoletne rotacije predsedovala ena od podpisnic p°
angleškem abecednem redu držav članic.
Po potrebi lahko Mešana komisija imenuje podkomisije za
posamezna področja.
Mešana komisija bo sprejela svoj poslovnik.

poudarjajoč pomen usklajevanja njihovih prizadevanj za
pomoč podpisnicam, ki jih je taka katastrofa prizadela,

3. člen

v prepričanju, da bo tudi pospeševanje sodelovanja na

Predvideti je treba tesnejše sodelovanje med podpisnica^'
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poročevalk

v primerih naravne ali tehnološke katastrofe na področju ene
od podpisnic.
0 vseh postopkih za tesnejše sodelovanje in večjo solidarnost
se bo dogovorila Mešana komisija iz 2. člena.
4. člen
če večja katastrofa prizadene državo, ki ni članica tega sporazuma, bodo podpisnice, ki bodo želele pomagati tej državi,
uskladile svoje aktivnosti in tako zagotovile boljše rezultate
njihovih skupnih naporov v skladu z določili in cilji, ki jih
določi Mešana komisija iz 2. člena.
5. člen
Vse spore v zvezi z razlaganjem in izvajanjem tega Sporazuma, ki jih ne more rešiti Mešana komisija, bodo podpisnice
urejale po diplomatski poti.
6. člen
Ta Sporazum ne bo vplival na bilateralne sporazume o civilni
zaščiti in ravnanju v primeru katastrof in se bo izvajal v skladu
z mednarodnimi sporazumi s tega področja.
7. člen
Podpisnice se medsebojno obvestijo o imenovanju upravnega organa, ki bo deloval kot nacionalni koordinator pri
izvajanju tega Sporazuma.
8. člen
Vlada Italije bo depozitar za ta Sporazum.
9. člen
Podpisnice tega Sporazuma bodo po diplomatski poti obvestile depozitarja, da je Sporazum potrjen v skladu z njihovo
nacionalno zakonodajo.
Ta sporazum začne veljati na prvi dan meseca, ki sledi izteku
trimesečnega obdobja po datumu, ko je tretja podpisnica
obvestila depozitarja, da je bil Sporazum potrjen v skladu
z njeno nacionalno zakonodajo.
Ta Sporazum začne veljati samo za podpisnice, ki so o tem
ustrezno obvestile depozitarja.
10. člen
Ta Sporazum je sklenjen za nedoločen čas.
Podpisnica, ki želi odstopiti od tega Sporazuma, bo o svoji
odločitvi obvestila depozitarja.

Sporazum o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju
in ublažitvi naravnih in tehnoloških katastrof med Vlado
Republike Avstrije, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike Madžarske, Vlado Republike Italije, Vlado Republike
Poljske, Vlado Republike Slovenije je bil podpisan na Dunaju
18. julija 1992.
Sporazum predstavlja mednarodnopravni okvir za sodelovanje držav članic Srednjeevropske pobude na področju predvidevanja in preprečevanja večjih nesreč in redno izmenjavo
znanstvenih in tehničnih informacij, izvajanje skupnih raziskovalnih programov ter izobraževanja strokovnjakov
s področja zaščite in reševanja.
Za uresničevanje določil sporazuma ni potrebno spreminjati
Predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje zaščite in
reševanja.
Poročevalec

Državi, ki odstopa od Sporazuma, preneha status podpisnice
šest mesecev po tem, ko je depozitar prejel njeno obvestilo.
Depozitar bo obvestil druge podpisnice o odstopu, kar bo
vplivalo le na odnos med državo, ki je odstopila od Sporazuma in drugimi podpisnicami.
11. člen
Vsaka druga država, članica Srednjeevropske pobude, lahko
- v želji po boljšem regionalnem sodelovanju med vladami
naštetimi v uvodu k temu Sporazumu - pristopi k temu
Sporazumu s tem, da pisno obvesti depozitarja o svojem
namenu, da pristopi, če se vse podpisnice s tem strinjajo.
Pristop začne veljati v skladu z postopki iz 9. člena, ki veljajo
za podpisnice.
Depozitar bo poslal potrjeno kopijo pristopne listine vladi
vsake podpisnice, kakor tudi vladam držav, ki so pozneje
pristopile k temu Sporazumu.
12. člen
Sestavljeno na Dunaju, 18. julija v enem avtentičnem angleškem besedilu, ki bo shranjen v arhivih italijanskega Ministrstva za zunanje zadeve.
Za Vlado
Republike Avstrije
Alois Mock l.r.

Za Vlado
Republike Italije
Vincenzo Scotti l.r.

Za Vlado
Republike Hrvaške
Zdenko Škrabalo l.r.

Za Vlado
Republike Poljske
Krzysztof Skubiszevvski l.i

Za Vlado
Republike Madžarske
Geza Jeszenszky l.r.

Za Vlado
Republike Slovenije
Dimitrij Rupel l.r.
3. člen

Nacionalni koordinator za izvajanje sporazuma je Ministrstvo
za obrambo - Republiška uprava za zaščito in reševanje.
4. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo - Republiška uprava za zaščito in reševanje.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

Uresničevanje sporazuma bo zahtevalo določena finančna
sredstva iz proračuna Republike Slovenije predvsem pri:
- sodelovanju v skupnih raziskovalnih projektih,
- skupnih (mednarodnih) programih usposabljanja strokovnjakov,
- stalni izmenjavi podatkov, ki so pomembni za napovedovanje, preprečevanje in odpravo posledic naravnih in drugih
nesreč,
- organiziranju delovnih srečanj skupine na področju naravnih nesreč v okviru Srednjeevropske pobude.
Za uresničevanje interesov področja varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji v okviru sporazuma bo skrbelo Ministrstvo za obrambo - Republiška
uprava za zaščito in reševanje, kjer bo tudi sedež nacionalne
koordinacije, kot to določa 7. člen sporazuma.
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Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Velikega Vojvodstva Luksemburg o rednem zračnem
prometu - EPA 411 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 55. seji dne 11. 11. 1993
določila besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO VELIKEGA
VOJVODSTVA LUKSEMBURG O REDNIM ZRAČNEM
PROMETU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan Dvornik, Državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Velikega Vojvodstva Luksemburg o rednem zračnem prometu
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg, podpisan v Ljubljani
21. maja 1992.
2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu
glasi:
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku
SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO VELIKEGA VOJVODSTVA
LUKSEMBURG
O REDNEM ZRAČNEM PROMETU
Vlada Republike Slovenije in
Vlada Velikega Vojvodstva Luksemburg,
kot pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu odprte za podpis v Chicagu 7. decembra 1944,
v želji, da skleneta sporazum z namenom vzpostavitve rednega zračnega prometa med njunima ozemljema in ozemlji
tretjih držav,
in v želji zagotoviti najvišjo stopnjo varnosti in zanesljivosti
v mednarodnem zračnem prometu,
sta se dogovorili o naslednjem:
l.člen
DEFINICIJE

organ ali osebo pooblaščeno za opravljanje nalog, ki jih
opravljajo omenjeni organi;
b) »dogovorjeni promet« pomeni redni zračni promet, na
progah določenih v prilogi tega sporazuma, za prevoz potnikov, tovora in pošte, ločeno ali kombinirano;
c) »sporazum« pomeni ta sporazum, njegovo prilogo in katerokoli njuno spremembo:
d) »konvencija« pomeni konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra
1944 ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena
omenjene konvencije, in vsko spremembo prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, v kolikor sta obe
pogodbenici te priloge ali spremembe sprejeli ali ratificirali:
e) »določeni prevoznik« pomeni zračnega prevoznika, ki je bil
določen in je dobil dovoljenje v skladu s 3. členom tega
sporazuma:
f) »tarifa« pomeni cene, ki jih je potrebno plačati za prevoz
potnikov, prtljage in tovora in pogoje pod katerimi se te cene
uporabljajo, vključno s cenami in pogoji za agencijo in drugimi dopolnilnimi storitvami, izvzeta pa so nadomestila in
pogoji za prevoz pošte;
g) »zračni promet«, »mednarodni zračni promet,« »prevoznik« in »pristanek v nekomercialne namene« imajo pomen
določen v 96. členu konvencije;
h) »ozemlje« ima pomen kot je določen v 2. členu konvencije.
2. člen
PROMETNE PRAVICE
1. Vsaka pogodbenica odobrava drugi pogodbenici pri opravljanju mednarodnega zračnega prometa, ki ga bo opravljal
določeni prevoznik druge pogodbenice, naslednje pravice:
a) do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka;
b) do pristanka na tem ozemlju v nekomercialne namene:
c) med opravljanjem prometa na progah določenih v prilogi
pristati na tem ozemlju s ciljem vkrcati in izkrcati v mednarodnem prometu potnike, tovor in pošto, ločeno ali kombinirano;

Posamezni izrazi v tem sporazumu imajo, razen če kontekst
zahteva drugače, naslednji pomen:

d) vkrcati ali izkrcati na ozemlju tretjih držav v krajih določenih v prilogi tega sporazuma, potnike, prtljago, tovor in pošto,
ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na ozemlju pogodbenice, določenih v prilogi tega sporazuma.

a) »pristojni organi« pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, Republiško upravo za zračno plovbo
in za Veliko vojvodstvo Luksemburg, ministra odgovornega
za področje civilnega letalstva ali v obeh primerih katerikoli

2. Nobeno določilo 1. odstavka tega člena ne daje določenemu prevozniku ene pogodbenice pravice, da na ozemlju
druge pogodbenice za plačilo ali najem vkrca potnike, tovor
in pošto namenjene v kakšen drug kraj na njenem ozemlju.
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poročevalec

3. Če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oboroženih
spopadov, političnih nemirov ali posebnih in neobičajnih okoliščin ne more normalno opravljati prometa, si bo druga
pogodbenica prizadevala omogočiti nadaljevanje takega prometa z ustreznimi spremembami, vključno z dodelitvijo pravic, ki so nujne za opravljanje prometa v tem času.
3. člen
DOLOČITEV IN IZDAJA DOVOLJENJA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti in pisno sporočiti
drugi pogodbenici enega ali več prevoznikov za opravljanje
dogovorjenega prometa na določenih progah in tako določitev spremeniti ali umakniti.
2. Po prejemu take določitve in pod pogoji določenimi v 4.
členu tega sporazuma bo pristojni organ druge pogodbenice
tako določenemu prevozniku ali prevoznikom brez odlašanja
izdal potrebna dovoljenja za opravljanje dogovorjenega prometa za katerega je bil ta prevoznik določen.
3. Po prejemu takega dovoljenja lahko prevoznik kadarkoli
prične opravljati dogovorjeni promet, v celoti ali delno, pod
pogojem, da izpolnjuje določila tega sporazuma in še posebej, da so tarife določene v skladu z določili 10. člena tega
sporazuma.
4. člen
PREKLIC IN OMEJITEV DOVOLJENJA
1. Pristojni organi ene pogodbenice imajo pravico odreči
izdajo dovoljenja iz 3. člena tega sporazuma prevozniku, ki ga
je določila druga pogodbenica, tako dovoljenje preklicati ali
začasno zadržati ali naložiti začasne ali stalne pogoje:
a) če prevoznik ne more dokazati pristojnim organom te
pogodbenice, da izvršuje zakone in predpise, ki jih ti organi
normalno in primerno uporabljajo v skladu s konvencijo:
b) če prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov te pogodbenice:
c) če ni prepričana, da ima druga pogodbenica ali njeni
državljani odločujoči delež lastništva in dejanski nadzor nad
prevoznikom; in
d) če prevoznik ne opravlja prometa pod pogoji, ki so določeni v tem sporazumu.
2. Razen, če je takojšnja akcija nujna za preprečitev kršitve
zakonov in predpisov, ki so navedeni zgoraj, bodo pravice
naštete v 1. odstavku tega člena, uporabljene samo po posvetovanju s pristojnimi organi druge pogodbenice v skladu s 14.
členom tega sporazuma.
5. člen
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV
1. Zakone, predpise in postopke ene pogodbenice, ki se
nanašajo na prihod, zadrževanje in odhod z njenega ozemlja
letal, ki opravljajo mednarodno zračno plovbo ali na uporabo
ali vodenje takih letal, bodo spoštovali prevoznik ali prevozniki druge pogodbenice pri vstopu v, odhodu iz in medtem ko
bodo na omenjenem ozemlju.
2. Zakone in predpise ene pogodbenice glede vstopa, carinskega postopka, tranzita, vseljevanja, potnih listov, carine in
karantene, bodo spoštovali prevoznik ali prevozniki druge
pogodbenice in ali za njihov račun njihove posadke, potniki,
tovor in pošta pri tranzitu, prihodu ali odhodu in medtem ko
bodo na ozemlju te pogodbenice.
3. Nobena pogodbenica ne bo dala svojemu ali kateremukoli
drugemu prevozniku prednosti, pred prevoznikom druge
pogodbenice, ki opravlja podoben mednarodni zračni prevoz,
pri uporabi carinskih, vseljeniških, karantenskih in podobnih
predpisov.
4. Potniki, prtljaga in tovor v direktnem tranzitu skozi ozemlje
obeh pogodbenic in ki ne zapuste območja, ki jtf na letališču
za to rezervirano, bodo podvrženi samo enostavni kontroli.
poročevalec

Prtljaga in tovor v direktnem tranzitu bo oproščen carine in
drugih podobnih taks.
6. člen
PRIZNAVANJE SPRIČEVAL IN DOVOLJENJ
1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljenja, ki jih je izdala ena pogodbenica in ki so veljavna, bo
priznala kot veljavna druga pogodbenica pod pogojem, da so
bila izdana ali veljavnost podaljšana pod pogoji in v skladu
s standardi določenimi na podlagi konvencije. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za prelete nad svojim ozemljem
ne prizna spričeval o sposobnosti in dovoljenj, ki jih je njenim
državljanom izdala druga pogodbenica.
2. Vsaka pogodbenica lahko zahteva posvetovanja glede varnostnih standardov, ki jih vzdržuje druga pogodbenica na
področju naprav za zračno plovbo, letalskih posadk, zrakoplovov in delovanja določenih prevoznikov. V kolikor po takih
posvetovanjih ena pogodbenica ugotovi, da druga pogodbenica ne vzdržuje in učinkovito zagotavlja takih varnostnih
standardov in zahtev na teh področjih, ki bi bili vsaj enaki
minimalnim standardom, ki so lahko določeni v skladu s konvencijo, bo drugi pogodbenici sporočila svoje ugotovitve in
ukrepe za katere meni, da so nujni za zagotovitev teh minimalnih standardov. Druga pogodbenica bo storila vse potrebno
za izboljšanje stanja. Vsaka pogodbenica ima pravico zadržati, preklicati ali omejiti dovoljenje za opravljanje prometa ali
tehnično dovoljenje prevozniku ali prevoznikom druge
pogodbenice, v kolikor druga pogodbenica v primernem času
ne stori vsega potrebnega za izboljšanje stanja.
7. člen
VARNOSTZRAČNE PLOVBE
1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem
pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna
obveznost varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu bosta
pogodbenici še posebej ravnali v skladu z določili Konvencije
o kaznivih dejanjih In nekih drugih aktih storjenih na letalih,
sprejeti v Tokyu 14. septembra 1963. Konvencije o zatiranju
nezakonite ugrabitve zrakoplovov, sprejete v Haagu 16.
decembra 1970 in Konvencije o zatiranju nezakonitih aktov
zoper varnost civilnega letalstva, sprejete v Montrealu 23.
septembra 1971.
2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali, da
bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in
posadk, letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne zračne plovbe.
3. Pogodbenici bosta v medsebojnih odnosih ravnali v skladu
z določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varnosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v aneksih Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu v isti meri, v kateri
ta določila veljajo za obe pogodbenici. Pogodbenici bosta
zahtevali od letalskih družb, ki so vpisane v njihovem registru
ali ki opravljajo pretežni del svojih dejavnosti ali imajo sedež
na njihovem ozemlju, ter od letaliških podjetij na njihovem
ozemlju, da delujejo v skladu s takimi varnostnimi predpisi.
4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene letalske
družbe spoštovati letalske varnostne predpise, navedene v 3.
odstavku zgoraj, ki jih zahteva druga pogodbenica za vstop,
odhod, oziroma dokler so letala na ozemlju te druge pogodbenice.
Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se bodo na njenem ozemlju učinkovito izvajali primerni ukrepi za zavarovanje leta in za
pregled potnikov, posadke, ročne prtljage, prtljage, tovora in
potrošnega blaga, hrane, pijače ipd. pred in med vkrcavanjem
in natovarjanjem. Pogodbenici bosta z naklonjenostjo obravnavali vsako zahtevo druge pogodbenice za uvedbo razumnih
dodatnih varnostnih ukrepov zaradi neposredne grožnje.
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5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma
drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti letal, njihovih potnikov in posadke, letališč ali navigacijskih naprav bosta pogodbenici pomagali druga drugi, s tem da bosta poskrbeli za
komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje in
varno končal tak incident ali grožnja.
6. V kolikor bi imela ena pogodbenica probleme glede določil
tega člena o varnosti zračne plovbe, lahko pristojni organ ene
ali druge pogodbenice zahteva takojšnje posvetovanje s pristojnim organom druge pogodbenice.
8. člen
OPROSTITEV CARIN IN DRUGIH TAKS
1. Vsaka pogodbenica bo, na podlagi reciprocitete in v skladu
s svojimi nacionalnimi zakoni, oprostila določenega prevoznika ali prevoznike druge pogodbenice uvoznih omejitev,
carin, davkov, inšpekcijskih taks in drugih nacionalnih dajatev in taks na zrakoplove, gorivo, maziva, potrošne tehnične
zaloge, rezervne dele vključno z motorji, običajno opremo
zrakoplovov, zaloge na zrakoplovu (vključno s pijačo, tobakom in drugimi proizvodi, ki so namenjeni prodaji potnikom
v omejenih količinah med letom) in druge predmete, ki so
namenjeni za uporabo ali se porabijo samo v zvezi z uporabo
ali servisiranjem zrakoplova tistega določenega prevoznika
ali prevoznikov druge pogodbenice, ki opravlja dogovorjeni
promet.
2. Oprostitve dane s tem členom se bodo uporabljale za
predmete navedene v 1. odstavku tega člena:
a) vnešene na ozelje ene pogodbenice s strani ali za račun
določenega prevoznika ali prevoznikov druge pogodbenice:
b) zadržane na zrakoplovih določenega prevoznika ali prevoznikov ene pogodbenice ob prihodu v ali odhodu iz ozemlja
druge pogodbenice;
c) vkrcane na zrakoplove določenega prevoznika ali prevoznikov ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice in
namenjene uporabi med opravljanjem dogovorjenega prometa;
Pri tem ni pomembno ali so ti predmeti uporabljeni ali v celoti
porabljeni na ozemlju pogodbenice, ki oprostitev daje, pod
pogojem, da ti predmeti niso odtujeni na ozemlju te pogodbenice.
3. Običajna letalska oprema, kot tudi material in zaloge, ki so
normalno na zrakoplovih določenega prevoznika ali prevoznikov ene pogodbenice, se lahko izkrcajo na ozemlju druge
pogodbenice le z dovoljenjem carinskih organov tega ozemlja. V takem primeru so lahko pod nadzorom omenjenih
organov, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače porabljeni
v skladu s carinskimi predpisi.
9. člen
KAPACITETA
1. Določeni prevoznik ali prevozniki obeh pogodbenic bodo
imeli primerne in enake možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa na katerega se nanaša ta sporazum.
2. Kapaciteta, ki jo bo zagotavljal vsak določeni prevoznik bo
taka, da bo ustrezala povpraševanju po prevozu in zahtevam
po ekonomičnosti opravljanja prometa in bo omogočala prevozniku, da bo pri opravljanju dogovorjenega prometa upoštevali zahteve celotne operacije.
3. Nobena pogodbenica ne sme enostransko določiti kakršnihkoli omejitev določenemu prevozniku ali prevoznikom
druge pogodbenice glede kapacitete, frekvenc ali tipa zrakoplova uporabljenega v zvezi z opravljanjem prometa na katerikoli progi določeni v pregledu prog, ki je v prilogi tega
sporazuma. V kolikor ena pogodbenica meni, da opravljanje
prometa, ki ga predlaga ali opravlja prevoznik druge pogodbenice pretirano vpliva na dogovorjeni promet, ki ga zagotavlja njen določeni prevoznik, lahko zahteva posvetovanja
v skladu s 14. členom tega sporazuma.
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10. člen
TARIFE
1. Cene za zračni prevoz, ki jih bo določil vsak določeni
prevoznik bodo temeljile na komercialnih razlogih in na tržnih
razmerah. Pogodbenici bosta intervencije omejili na:
a) preprečevanje oderuških ali diskriminacijskih cen ali postopkov:
b) zaščito potrošnikov pred cenami, ki bi bile pretirano visoke
ali restriktivne zaradi zlorabe dominantnega položaja in
c) zaščito prevoznikov pred cenami, ki bi bile umetno nizke
zaradi direktne vladne subvencije ali podpore.
2. Vsaka pogodbenica lahko zahteva obvestilo ali prijavo
svojim pristojnim organom cen, ki jih prevozniki druge
pogodbenice nameravajo zaračunavati za prevoz na in iz
njenega ozemlja. Obvestilo ali prijava se lahko od prevoznikov
obeh pogodbenic zahteva največ 60 dni pred dnevom, ki je
predlagan za uveljavitev. V posameznih primerih je lahko
dovoljeno obvestilo ali prijava s krajšim rokom kot je normalno zahtevan.
3. Nobena pogodbenica ne bo z enostransko akcijo preprečila
uveljavitve ali nadaljevanja uporabe cene, ki jo predlaga za
zaračunavanje ali jo zaračunava (a) prevoznik ene ali druge
pogodbenice za mednarodni zračni prevoz med ozemljama
pogodbenic, ali (b) prevoznik ene pogodbenice za mednarodni zračni prevoz med ozemljem druge pogodbenice in
katerokoli tretjo državo, vključujoč v obeh primerih interline
in intra-line prevoze. Če ena od pogodbenic meni, da katerakoli taka cena ni v skladu z razlogi iz 1. odstavka tega člena,
bo zahtevala posvetovanja in obvestila drugo pogodbenico
o razlogih svojega nezadovoljstva, kakor hitro bo mogoče.
Posvetovanja bodo najkasneje v 30. dneh po prejemu zahteve
in pogodbenici bosta sodelovali pri zagotavljanju informacij
za utemeljeno rešitev zadeve. Če pogodbenici dosežeta dogovor glede cene za katero je bilo sporočeno nestrinjanje, se bo
vsaka pogodbenica po najboljših močeh potrudila ta dogovor
uveljaviti. Brez skupnega dogovora pa bo tista cena pričela
veljati ali ostala v veljavi.
4. Ne glede na 3. odstavek tega člena bo vsaka pogodbenica
dovolila (a) kateremukoli prevozniku obeh pogodbenic prilagoditi cene nižjim ali konkurenčnejšim cenam predlaganim
ali zaračunavanim za mednarodni zračni prevoz med ozemIjema pogodbenic in (b) kateremukoli prevozniku ene pogodbenice prilagoditi cene nižjim ali konkurenčnejšim cenam
predlaganim ali zaračunavanim za mednarodni zračni prevoz
med ozemljem druge pogodbenice in tretjo državo. Kot je
uporabljen tukaj, izraz »prilagoditi« pomeni pravico začasno
določiti, z uporabo hitrih postopkov, ki so potrebni, enako ali
podobno ceno na direktni, interline ali intra-line osnovi, ne
glede na razlike in pogoje glede določitve poti, zahteve krožnega potovanja, povezav, vrste storitve ali tipa zrakoplova ali
določiti tako ceno s kombiniranjem cen.
11. člen
PREDSTAVNIKI PREVOZNIKA
1. Določenemu prevozniku ali prevoznikom ene pogodbenice
bo dovoljeno, na podlagi reciprocitete, pripeljati in imeti na
ozemlju druge pogodbenice svoje predstavnike in komercialno, operativno in tehnično osebje, ki je potrebno v zvezi
z opravljanjem dogovorjenega prometa.
2. Potrebe po osebju lahko določeni prevoznik ali prevozniki
ene pogodbenice po lastni presoji zadovolji z lastnim osebjem ali z uporabo storitev katerekoli druge organizacije,
podjetja ali prevoznika, ki deluje na ozemlju druge pogodbenice in ima dovoljenje za opravljanje takih storitev na ozemlju
te pogodbenice.
3. Predstavniki in osebje bodo spoštovali zakone in predpise,
ki veljajo v drugi pogodbenici in v skladu s takimi zakoni in
predpisi bosta obe pogodbenici, na podlagi reciprocitete in
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čim hitreje, izdali potrebna dovoljenja za delo, turistične vize
ali druge potrebne dokumente predstavnikom in osebju iz 1.
odstavka tega člena.
12. člen
KOMERCIALNE AKTIVNOSTI
1. Vsak določeni prevoznik ima pravico opravljati prodajo
zračnega prevoza na ozemlju druge pogodbenice direktno ali,
če želi, po agentih. Vsak določeni prevoznik ima pravico
prodajati prevoz v valuti tega ozemlja, ali v tisti meri, ki je
dovoljena z nacionalnim zakonom, v prosto konvertibilnih
valutah drugih držav. V enaki meri lahko katerakoli oseba
kupi tak prevoz v valutah, ki jih ta prevoznik sprejme.
2. Vsaka pogodbenica daje kateremukoli določenemu prevozniku druge pogodbenice pravico, da sme po uradnem tečaju
transferirati presežek prejemkov nad stroški, ki jih je ta prevoznik zaslužil na njenem ozemlju v zvezi s prevozom potnikov, pošte in tovora.
13. člen
STATISTIČNI PODATKI
Pristojni organi obeh pogodbenic bodo na zahtevo dajali
pristojnim organom druge pogodbenice take periodične ali
druge statistične podatke, ki so lahko upravičeno zahtevani
z namenom preverjanja kapacitet, ki se zagotavljajo na dogovorjenih progah.
14. člen
POSVETOVANJA
1. V duhu tesnega sodelovanja bodo pristojni organi pogodbenic imeli občasna posvetovanja z namenom zagotoviti
uresničevanje in primerno spoštovanje določil tega sporazuma in njegove priloge in se bodo tudi posvetovali, kadar bi
bilo potrebno zagotoviti njegovo spremembo.
2. Vsaka pogodbenica lahko zahteva posvetovanja, ki so
lahko ustna ali pisna in se bodo pričela v šestdesetih (60)
dneh od dneva zahteve, razen če se pogodbenici dogovorita
za podaljšanje tega roka.
15. člen
REŠEVANJE SPOROV
1. Če pride med pogodbenicama do spora o razlagi ali izvajanju tega sporazuma, si bosta pogodbenici prizadevali, da bi
ga rešili s pogajanji.
2. Če pogodbenici spora ne moreta rešiti s pogajanji, se lahko
dogovorita, da odločitev o sporu prepustita neki osebi ali
organu, ali lahko katerakoli pogodbenica spor predloži
v odločanje razsodišču treh razsodnikov, od katerih vsaka
pogodbenica imenuje po enega, ta dva pa skupaj določita
tretjega. Vsaka pogodbenica bo imenovala svojega razsodnika v šestdesetih dneh od dneva, ko je po diplomatski poti
prejela zahtevo druge pogodbenice za razrešitev spora in
tretji razsodnik bo določen v nadaljnjih šestdesetih dneh. Če
katerakoli pogodbenica ne imenuje razsodnika v predvidenem času, ali če tretji razsodnik ni določen v predvidenem
času, lahko predsednik Mednarodne organizacije civilnega
letalstva na zahtevo katerekoli pogodbenice imenuje razsodnike, ki so v posameznem primeru potrebni. V vseh primerih
bo tretji razsodnik državljan tretje države in bo deloval kot
predsednik arbitražnega razsodišča.
3. Arbitražno razsodišče določi svoj poslovnik. Vsaka pogodbenica plača stroške svojega razsodnika. Preostale stroške
razsodišča krijeta pogodbenici enako.
4. Pogodbenici bosta spoštovali vsako odločitev, ki bo sprejeta na podlagi tega člena.
16. člen
SPEMEMBA SPORAZUMA
1. Če ena pogodbenica meni, da bi bilo zaželeno spremeniti
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katerokoli določilo tega sporazuma, lahko zahteva posvetovanja z drugo pogodbenico. Taka posvetovanja, ki so lahko med
pristojnimi organi in ki so lahko ustna ali pisna, se bodo
pričela v šestdesetih (60) dneh od dneva zahteve, razen če se
pogodbenici dogovorita za podaljšanje tega roka.
2. O kakršnikoli spemembi priloge se bosta direktno dogovorila pristojna organa pogodbenic. Taka sprememba bo pričela
veljati z dnem ko jo pristojni organi odobrijo.
17. člen
MULTILATERALNA KONVENCIJA
Ta sporazum in njegova priloga bosta spremenjena ustrezno
katerikoli multilateralni konvenciji, ki bi postala obvezujoča
za pogodbenici.
18. člen
ODPOVED
Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli pisno, po diplomatski
poti, sporoči drugi pogodbenici, da odpoveduje ta sporazum;
to obvestilo mora hkrati poslati Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. Sporazum bo prenehal veljati dvanajst (12)
mesecev od dneva ko druga pogodbenica prejme to sporočilo, razen če je sporočilo o odpovedi sporazumno umaknjeno pred iztekom tega roka. Če druga pogodbenica ne
potrdi prejema sporočila o odpovedi, se šteje, da ga je prejela
štirinajst (14) dni po dnevu, ko ga je prejela Mednarodna
organizacija civilnega letalstva.
19. člen
REGISTRACIJA
Ta sporazum in njegova kakršnakoli sprememba bo registrirana pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
20. člen
UVELJAVITEV
Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa. Odobren bo v skladu z ustavnimi določili vsake od pogodbenic in
bo pričel veljati na dan izmenjave diplomatskih not, ki bosta
potrdili, da so bile v obeh pogodbenicah izpolnjene ustavne
zahteve glede uveljavitve tega sporazuma.
Da bi to potrdila, sta podpisana, ki sta imela pravilno pooblastilo svojih vlad, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 21. maja 1993
v angleškem jeziku.
Za Vlado Republike
Slovenije
Janez Drnovšek l.r.

Za Vlado Velikega
vojvodstva Luksemburg
Jacques Santer l.r.
PRILOGA

PREGLED PROG
i. DEL
Proge, na katerih lahko opravljajo zračni promet določeni
prevozniki Republike Slovenije:
Kraji vzletanja Kraji
vmesnega
pristajanja
Mednarodna *
letališča
v Sloveniji

Kraji
Naslednji kraji
v
Luksemburgu
Luksemburg *

II. DEL
Proge na katerih lahko opravljajo zračni promet določeni
prevozniki Velikega vojvodstva Luksemburg:
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Kraji vzletanja Kraji vmesnegaKraji v SlovenijiNaslednji kraji
pristajanja
Luksemburg *
Mednarodna *
letališča
'Kraji vmesnega pristajanja in naslednji kraji bodo
dogovorjeni kasneje.

v okviru dogovorjenega prometa na ozemlju druge pogodbenice.
3. Vsak določeni prevoznik lahko opravlja promet med drugimi kraji vmesnega pristanka in naslednjimi kraji, ki niso
navedeni v tej prilogi, pod pogojem, da ne opravlja prometa
med temi kraji in ozemljem druge pogodbenice.
3. člen

OPOMBE:
1. Kraje vmesnega pristajanja in naslednje kraje na določenih
progah lahko določeni prevozniki, če to želijo, izpustijo na
posameznem ali vseh letih.
2. Vsak določeni prevoznik lahko konča katerikoli polet

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
1. Sporazum je bil podpisan v petek, 21. maja 1993 v Ljubljani.
2. Sporazum ureja redni zračni promet med državama in
vsebuje določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju in preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja
pravic, določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj in reguliranju
kapacitet, uporabi zakonov in predpisov posamezne države,
varnosti zračne plovbe, priznavanju potrdil in dovoljenj, oprostitvi carin, davščin in taks, komercialnih aktivnostih in transferu dobička, določitvi tarif, reševanju sporov, itd.

bosta potrdili, da so izpolnjene ustavne zahteve glede uveljavitve sporazuma.
4. V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih
zadevah Uradni list RS št. 1/91-1) sporazum ratificira Državni
zbor Republike Slovenije.
5. Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov.
6. V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo
nastale za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti.

3. Sporazum prične veljati z Izmenjavo diplomatskih not, ki

POPRAVEK
V 35. številki Poročevalca, izšla je 28. oktobra 1993,
je na strani 46 objavljena napačna tabela z naslovom Ocena prihodkov in odhodkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje v letu 1993.
Pomotoma je bila namreč gradivu priložena delovna tabela ocene prihodkov in odhodkov za leto
1993, ki še ne upošteva dejanskega koeficienta
valorizacije za mesec oktober leta 1993 in projekcije prihodkov in odhodkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje za leto 1994, na katero se nanaša tekst.
Ocena prihodkov In odhodkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje v letu 1993 In 1994
(v tisoč SIT)
Prispevki 93 Prispevki 94
1. Prispevki delodajalcev in
delojemalcev
78,685.464 86,146.513
2. Prispevek za nesreće pri delu
3,836.514 4,364.375
3. Prispevki od ZPIZ
15,263.257 17,169.911
4. Ostali prispevki
3,576.629 3,596.023
Skupaj prispevki za obvezno
zdravstveno zavarovanje
101,361.864 111,276.822
zbirna prispevna stopnja
- januar 93
18,15%
- februar 93
14,65%
- marec-november93
13,40%
- december 93
13,00%
Skupaj odhodki za obvezno
zdravstveno zavarovanje
100,509.895 116,860.759
Prenos iz leta 93 v 94
(Iz drugih prihodkov)
3,500.000
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom
za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje
zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi
in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in
Zapisnika o srečanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike
Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije
o izmenjavi računalniško obdelanih informacij, ki se nanašajo na
nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi po balkanski
poti in mediteranu — EPA 413 — HITRI POSTOPEK
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnike Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena

.

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
_ ,van

BIZJAK, minister za notranje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za notranje
zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije
v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti
organiziranemu kriminalu
1.člen
Ratificirata se Sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za
notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu, podpisan v Rimu 28. maja 1993 in Zapisnik
o srečanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike
Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije
o izmenjavi računalniško obdelanih informacij, ki se nanašajo
na nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi
po balkanski poti in v Mediteranu, sestavljen v Rimu 28. maja
1993.
2. člen
Sporazum in zapisnik se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasita:
SPORAZUM O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA
NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ITALIJE V BOJU
PROTI NEZAKONITEMU TRGOVANJU Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI TER PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Italije (v nadaljevanju:
pogodbenici)
V SKLADU z določili enotne Konvencije o opojnih snoveh
(New York, 30.3.1961), dopolnjene z dodatnim Protokolom iz
leta 1972 (Ženeva, 25. 3. 1972), Konvencije o psihotropnih
snoveh (Dunaj, 21. 2. 1971), Konvencije Združenih narodov
proti prepovedanemu trgovanju z mamili in psihotropnimi
snovmi (Dunaj, 20. 12. 1988) ter z Globalnim načrtom delovanja (New York, 23. 2. 1990), izdanim pod pokroviteljstvom
OZN;
V PREPRIČANJU, da je mednarodno sodelovanje potrebno za
uspešno preprečevanje in zatiranje nezakonitega trgovanja
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z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter v boju proti organiziranemu kriminalu;
ZAVEDAJOČ SE, da so nezakonito trgovanje z opojnimi in
psihotropnimi snovmi ter njihova proizvodnja in razpečevanje
resna grožnja za normalen družbenogospodarski razvoj ter za
telesno in duševno zdravje prebivalstva;
ZAVEDAJOČ SE, da se v omenjeno nezakonito trgovanje
vedno bolj vpletajo kriminalne organizacije, ki delujejo na
mednarodni ravni;
OB UPOŠTEVANJU potrebe in skupne volje za okrepitev dvostranskega sodelovanja v boju proti nezakonitemu trgovanju
z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu
kriminalu, kot je bilo ugotovljeno tudi v skupni izjavi o »balkanski poti« na srečanje v Rimu 17. 3. 1990,
SOGLAŠATA:
l.člen
1. Za dosego ciljev tega sporazuma bo ustanovljena mešana
komisija za sodelovanje v boju proti nezakonitemu trgovanju
z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu
kriminalu.
2. Komisiji bosta skupaj predsedovala oba ministra, vanjo pa
bodo vključeni predstavniki obeh notranjih ministrstev, predstavniki zunanjih zadev, kakor tudi odgovorne osebe varnostnih sil ter strokovnjaki s področij, navedenih v tem sporazumu.
3. Po potrebi so lahko v komisijo imenovani tudi predstavniki
drugih ministrstev in služb.
4. Komisija se bo sestajala enkrat letno na rednih sestankih, ki
bodo izmenoma v eni in drugi državi. Po potrebi in na zahtevo
ene ali druge pogodbenice bodo sklicani tudi izredni sestanki
za proučitev nujnih zadev, lahko tudi samo med predstavniki
ministrstev.
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2. člen
Pogodbenici bosta v skladu z določili tega sporazuma na
lastno pobudo ali na zahtevo druge strani ter v okvirih, ki jih
dovoljujejo njuni zakoni:
a) vzajemno sodelovali pri nadzoru oseb, vpletenih v organizirani kriminal, kakor tudi oseb in prevoznih sredstev, ki so bile
vpletene v nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi
snovmi ali so osumljene take vpletenosti;

7.
pogodbenici morata o izročitvi, prevzemu in izbrisu podatkov
o osebi voditi evidenco;
8.
pogodbenici morata podatke o dani osebi učinkovito zaščititi,
da nimajo dostopa do njih nepristojni, da jih ne spremenijo in
da jih ne objavijo v javnosti.
4. člen

b) izmenjali si bosta vse koristne informacije v zvezi z osebami
in vozili, vpletenimi v nezakonito trgovanje z opojnimi in
psihotropnimi snovmi oz. osumljenimi, da trgujejo z njimi,
prav tako pa vse podatke v zvezi z osebami, ki pripadajo ali so
osumljene, da pripadajo organiziranemu kriminalu;

1. V skladu z veljavnimi zakoni v obeh državah in ne na škodo
obveznosti, ki izhajajo iz drugih dvo-ali večstranskih sporazumov:

c) uskladili bosta najboljše možne načine povezave, vključno
s sodelovanjem z mejnimi organi, ki bodo omogočili hitro
izmenjavo vseh informacij o nezakonitem trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter organiziranem kriminalu;

a) bo pogodbenica na zahtevo centralnih pooblaščenih organov drugd pogodbenice sprožila preiskovalno dejavnost svojih pooblaščenih organov za odkrivanje dejavnosti, povezane
z nezakonitim trgovanjem z opojnimi in psihotropnimi snovmi
oziroma organiziranim kriminalom;

d) posvetovali se bosta v zvezi s sprejemanjem skupnih stališč
in usklajenih akcij na vseh mednarodnih sedežih, kjer bodo
obravnavali boj proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in
psihotropnimi snovmi in proti organiziranem kriminalu.

b) pogodbenica, ki je prejela takšno zahtevo, storila vse v svoji
moči, da bo v čim krajšem času izvedla zahtevane ukrepe.
Rezultate bo takoj poslala strani, ki jih je zahtevala;

3. člen
Za varstvo podatkov, ki se nanašajo na osebe in si jih pogodbenici izročita pri sodelovanju, veljajo ob upoštevanju zakonodaje pogodbenic tile pogoji:
1.
pogodbenica, ki je podatke prejela, jih lahko uporablja samo
v namene, ki jih je opredelila pogodbenica, ki jih je izročila, in
ob pogojih, ki jih je postavila;
2.
pogodbenica, ki je podatke prejela, bo na prošnjo pogodbenice, ki jih je izročila, dala informacije o uporabi izročenih
podatkov in o rezultatih, ki so jih dosegli z njihovo pomočjo;
3.
podatke, ki se nanašajo na osebe, je mogoče izročiti izključno
pristojnim organom oziroma organizacijam za zatiranje kriminala in pristojnim, organizacijam, pristojnim za boj proti
mamilom in organiziranemu kriminalu. Dajanje podatkov drugim organom ozirom organizacijam je mogoče le s predhodnim pisnim dovoljenjem pogodbenice, ki je podatke dala:
4.
pogodbenica, ki je dala podatke, se mora prepričati o njihovi
pravilnosti in tudi o tem, ali je izročitev nujna in ali je v sorazmerju s ciljem izročitve. Poleg tega je treba upoštevati predpise druge sopogodbenice, ki se nanašajo na omejevanje
dajanja podatkov po njenem nacionalnem pravu. Če se
izkaže, da so bili izročeni nepravilni podatki ali podatki, ki se
ne bi smeli predati, je o tem treba pogdobenico, ki je podatke
prejela, nemudoma obvestiti. Pogodbenica, ki je sprejela
podatek, mora nepravilen podatek popraviti, pomotoma oziroma nedovoljeno predan podatek pa takoj uničiti;
5.
upravičeni osebi je treba na njeno prošnjo pojasniti podatke,
ki obstajajo o njej, in o njihovi predvideni uporabi. Dajanje
pojasnil ni obvezujoče, če zakonodaja določene države tega
ne predpisuje. Pri dajanju pojasnil o osebnih podatkih je
odločilno nacionalno pravo tiste pogodbenice, ki bo podatke
dala;
6.
pogodbenica, ki daje podatke v skladu s svojim pravnim
redom, bo ob njihovi izročitvi določila tudi veljavne termine za
izbris pdoatkov. Neodvisno od tega je treba podatke o posredovani osebi, ki niso več potrebni, izbrisati. O izbrisu prevzetega podatka in o razlogu za to je treba hkrati s tem obvestiti
pogodbenico, ki je dala podatke. Vsi dobljeni podatki se
uničijo ob prenehanju dogovora:
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c) so lahko funkcionarji pooblaščenih organov podpisnic, ki
je zahtevala omenjene dejavnosti, prisotni pri izvajanju zahtevanih ukrepov z dovoljenjem centralnih pooblaščenih organov druge pogodbenice. V takšnih primerih se bodo ti funkcionarji podredili veljavnim zakonom pogodbenice - gostiteljice in bodo uživali pravno vrastvo, ki v omenjeni državi velja.
2. Omenjene preiskovalne dejavnosti pa ne bodo izvedene
v primerih, ko bi naprošena pogodbenica presodila, da bi
lahko kršile njene suverene pravice in/ali ogrozile njeno varnost oziroma druge interese bistvenega pomena. V takšnem
primeru bo naprošena pogodbenica takoj poslala utemeljeno
zavrnitev prošnje za pomoč.
5. člen
1. Pogodbenici bosta preko svojih centralnih pooblaščenih
organov recipročno ponudili na razpolago (na zahtevo ali na
lastno pobudo) vse informacije, ki bi lahko pomagale v boju
proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi
snovmi. Še posebej pa si bosta izmenjavali podatke v zvezi z:
a) metodami boja proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in
psihotropnimi snovmi,
b) uporabo novih tehničnih sredstev na tem področju,
vključno z urjenjem in uporabo psov za odkrivanje mamil,
c) znanstvenimi, poklicnimi in didaktičnimi publikacijami, ki
obravnavajo boj proti nezakonitemu trgovanju z mamili,
d) novimi vrstami mamil in psihotropnih snovi, kraji izdelave,
kanali in metodami skrivanja, ki jih uporabljajo tihotapci,
razlikami v ceni mamil in psihotropnih snovi;
e) metodologijami in načini nadzora kontrole na meji;
f) novimi smermi in prevoznimi sredstvi, ki jih uporabljajo pri
nezakonitem trgovanju z mamili in psihotropnimi snovmi,
kakor tudi s sistemi za njihovo skrivanje.

2. Katera koli od obeh pogodbenic bo na lastno pobudo ali na
zahtevo dala sopogodbenici na razpolago (v skladu s svojo \
državno zakonodajo) vse pdoatke in dokumente, v katerih so
podatki o nezakonitem trgovanju z opojnimi in psihotropnimik snovmi.
3. Pogodbenici si bosta izmenjali podatke o sistemih recikliranja in prenosu dobička, ki izvira iz kaznivega dejanja, še
posebej tistega, ki je bil ustvarjen z nezakonitim trgovanjem
z mamili.
4. Pogodbenici bosta sporazumno organizirali delovna sreča- 1
nja, konvencije in seminarje ter izupopolnjevalne tečaje za
delavce policije za boj proti mamilom.
6. člen
1. Pogodbenici bosta preko svojih pooblaščenih centralnih
poročevalec

organov dali na razpolago bodisi na zahtevo ali na lastno
pobudo vse podatke, ki bi lahko pomagali v boju proti organiziranemu kriminalu. Še posebej pa si bosta izmenjavali
podatke v zvezi z:
a) različnimi oblikami organiziranega kriminala in metodami
boja proti njemu;
b) morebitnimi stiki med združenji in skupinami organiziranega kriminala v obeh državah;
c) študijami, ki so bile narejene o razvoju stikov, omenjenih
v točki b);
d) tehničnimi ukrepi za zagotovitev varnosti na letališčih in
v pomorskih pristaniščih kakor tudi v zvezi z zaščito oseb in
objektov pred katerim koli nezakonitim dejanjem;
s) nezakonitimi finančnimi operacijami, ponarejanjem bankovcev in vrednotnic, tatvinami umetniških in starinskih predmetov kakor tudi v zvezi z drugimi kaznivimi dejanji, povezanimi z organiziranim kriminalom, ki ga želita pogodbenici
razkriti in preganjati.
2. Pogodbenici bosta izmenjali svoje strokovnjake za recipročne posvete ob konkretnih problemih kakor tudi njihove
izkušnje v zvezi z bojem proti organiziranemu kriminalu, prav
tako pa tudi vse veljavne pravne akte v zvezi z dejavnostjo,
usmerjeno proti omenjenemu kriminalu.
3. Pogodbenici bosta izmenjali obvestila in primerke tehničnih sredstev za osebno zaščito, ki jih uporabljata v operacijah,
usmerjenih proti organiziranemu kriminalu, prav tako pa tudi
Najemne izkušnje pri aktivnostih zaščitnih služb ter o strokovnem izobraževanju vodilnih delavcev sil javnega reda.

Zato bosta poskrbeli tudi za izmenjavo operativnih delavcev
za obiskovanje izpopolnjevalnih tečajev.
4. Pogodbenici bosta organizirali skupna delovna srečanja,
konvencije in seminarje, na katerih bodo obravnavali najpomembnejše teme in probleme v zvezi z bojem proti organiziranemu kriminalu.
7. člen
Vse oblike pomoči in sodelovanja v skladu z določili tega
sporazuma bodo neposredno zagotavljali centralni pooblaščeni organi obeh pogodbenic. Omenjeni organi se bodo čim
prej sestali, da bi določili ustrezne načine delovanja.
8. člen
Ta sporazum bo začel veljati z dnem, ko se pogodbenici
medsebojno obvestita, da so izpolnjeni potrebni notranjepravni pogoji, in bo veljal 5 let. Po poteku tega obdobja bo
veljal za nedoločen čas, razen s pisno odpovedjo ene ali
druge pogodbenice z najmanj šestmesečnim odpovednim
rokom.
Podpisano v Rimu, dne 28. 5. 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem in italijanskem jeziku, obe besedili sta enako veljavni.
Minister za notranje zadeve
Republike Slovenije
Ivan Bizjak I. r.

Minister za notranje zadeve
Republike Italije
Nicola Mancino I. r.

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v ltall|anskem jeziku

Zapisnik o srečanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in
Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije o izmenjavi računalniško obdelanih
informacij, ki se nanašajo na nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi
snovmi po Balkanski poti in v Mediteranu
Predstavniki Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenje in Ministrstva za notranje zadeve Republike Italije so,
Vtr SMISLU členov 2 in 9 konvencije ZN proti prepovedani
govinl z mamili In psihotropnimi snovmi, sklenjene na
Dunaju 20. decembra 1988,
PREPRIČANI, da je treba vzpostaviti računalniško podprte
Usteme
za Izmenjavo informacij o nezakonitem trgovanju
:
mamili po balkanski poti ter v Mediteranu v skladu z obstoečo zakonodajo,
' UPANJU, da se bodo pobudi čim prej priključile tudi druge
feinteresirane države.
SKLENILI;
1. člen
(Premisa)
V okviru vzajemne pomoči in mednarodnega sodelovanja,
^merjenega k sprejemu učinkovitih ukrepov sodelovanja
' boju proti trgovanju z mamili, bo med Slovenijo in Italijo
'Zpostavljen skupen informacijski sistem za telematsko izmenjavo
podatkov, ki ga bo mogoče v bližnji prihodnosti razširiti
u
di na druge države, zainteresirane za boj proti trgovanju
:
mamili po balkanski poti in v Mediteranu.
'rihodnjl informacijski sistem bo, kjer bo to tehnično
nogoče, uporabljal že obstoječe komunikacijske strukture in
lije, prav tako pa tudi Informacijske postopke in tehnike, ki
o bile uspešno preizkušene.
2. člen
(Struktura)
kupni Informacijski sistem sestavlja centralni računalnik,
Poročevalec

nameščen v Rimu, ki je z linijami za prenos podatkov povezan
z osebnimi računalniki in terminali, nameščenimi v državnih
organih, ki jih bosta določili državi, in bodo edini pooblaščeni
organi za upravljanje in uporabljanje podatkov, shranjenih
v računalniku.
Italijanski državni organ, pooblaščen za upravljanje in uporabljanje računalniških podatkov, je Centralna direkcija
službe za boj proti mamilom v Ministrstvu za notranje zadeve.
Slovenski državni organ, pooblaščen za upravljanje in uporabljanje računalniških podatkov, je Uprava kriminalistične
službe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.
Podatki se bodo izmenjavali preko centralnega računalnika,
opremljenega tudi z elektronsko pošto, jezik v postopku pa bo
angleščina .
3. člen
(Centralni računalnik)
Centralni računalnik bo preko ustreznega urada v Upravi za
javno varnost italijanskega ministrstva za notranje zadeve
zagotavljal pravilno upravljanje shranjenih podatkov in tako
državnim organom v realnem času omogočal dostop do
podatkov o osebah, predmetih, dejstvih in načinu delovanja,
te podatke pa bi lahko uporabili med nadzorom na mejah ali
med drugim policijskim ali carinskim nadzorom, ki se opravljajo v notranjosti obeh držav v skladu z veljavno državno
zakonodajo.
Za vzpostavitev skupnega informacijskega sistema (ob hkratnem prevzemu obveznosti) bo Italija:
- najela posebne linije za prenos podatkov med centralnim
računalnikom v Italiji, osebnimi računalniki in terminali,
nameščenimi v pooblaščenem slovenskem državnem organu;
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- dala na razpolago centralni računalnik, ki je sposoben
podpreti skupni informacijski sistem in bo postavljen in
opremljen s posebnim zaščitnim sistemom;
- upravljala in skrbela za vzdrževanje omenjenega računalnika, da bi tako zagotovila neprekinjeno zvezo (24 ur na dan,
365 dni na leto) med pooblaščenimi organi obeh držav;
- poiskala, kupila in prilagodila aplikativne in bazne računalniške programe za vodenje enotnega informacijskega sistema;
- poskrbela za učinkovite ukrepe za varovanje programov in
informacij, vključno z dnevno podvojitvijo podatkov v drugem
računalniškem centru s posebno zaščito!
- zagotovila potrebne magnetne spomine, tudi v zvezi z uporabljenimi informacijskimi postopki, ki bodo dopuščali kasnejšo rekonstrukcijo vseh dostopov in dopolnjevanje;
- organizirala in izvedla izobraževalne tečaje za osebje, ki ga
bo Slovenija zaposlila na lastnih osebnih računalnikih in
terminalih, pri tem pa bo poravnala tudi stroške njihovega
bivanja med tečajem;
- poskrbela za tehnično pomoč, če bi bila potrebna, za
postavitev omenjenih osebnih računalnikov in terminalov;
- dala na razpolago, če bo to potrebno, potrebne osebne
računalnike, terminale in kontrolne enote za zagotavljanje
izmenjave podatkov.

6. člen
(Uporaba podatkov)
Podatki, shranjeni v centralnem računalniku, ne obvezujejo
držav, da ne bi obdržali svojih določenih posebnih postopkov.
Osebni podatki, ki jih vnaša Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije, na njegovo zahtevo ne morejo biti na
razpolago uporabnikom, ki nimajo ustrezne pravne ureditve
varstva osebnih podatkov.
Vsaka država lahko svobodno deluje v skladu s svojo državno
zakonodajo ob upoštevanju lastnih interesov v zvezi z javno
varnostjo, preganjanjem kaznivih dejanj, varovanjem določenih oseb ter varstvom pravic in svobode posameznikov.
7. člen
(Veljavnost zapisnika)
Določbe zapisnika začnejo veljati takoj, ko so izpolnjeni
potrebni pogoji, in bo veljal 5 let.
Po preteku tega obdobja bo veljal še naprej za nedoločen čas,
razen če ga katera od držav ne bo odpovedala s pisnim
obvestilom vsaj šest mesecev prej.

Vse navedeno bodo opravljali v Računalniškem centru za
obdelavo podatkov italijanske policije, ki lahko zagotovi
potrebne tehnične zmogljivosti.

Kljub veljavnosti pa bo ta operativna računalniška povezava
prekinjena, če v obdobju 1 leta v skupni informacijski sistem
. ne bi vnašali podatkov, navedenih v členu 4. V tem primeru bo
povezana s centralnim računalnikom ukinjena z obvestilom,
ki bo poslano 1 mesec pred ukinitvijo.

4. člen
(Vrsta informacil)

Sestavljeno v Rimu, dne 28. 5. 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem in italijanskem jeziku.

Vsaka država bo preko osebnih računalnikov in terminalov,
postavljenih v lastnih državnih organih, in s tehničnimi
postopki, ki jih bo kasneje določila strokovna komisija, vnesla
v spomin centralnega računalnika vse tiste podatke, ki jih bo
določila omenjena komisija in ki se nanašajo na trgovanje
z mamili, ki zanima katero koli od obeh držav.

Za Ministrstvo za notranje
Za Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Italije
zadeve Republike Slovenije
Gaetano Piccolella I. r.
Mitja Klavora I. r.
Direktor Centralne direkcije
Direktor
Uprave kriminalistične službe za koordiniranje in planiranje
v policijskih silah

5. člen
(Dopolnjevan)e In brisanje podatkov)
Vsaka od obeh držav bo poskrbela za dopolnjevanje podatkov
in njihov izbris, če bi prenehali ali bi bili odpravljeni nameni,
zaradi katerih so bili podatki shranjeni v spominu računalnika.
Vsaka država lahko od druge države, ki je vnesla določene
podatke, zahteva popravke ali izbris podatkov, če meni, da so
vneseni podatki netočni ali napačni bodisi s pravnega vidika
ali zaradi spleta okoliščin.

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v italijanskem jeziku
3. člen
Za izvajanje sporazuma in zapisnika skrbi Ministrstvo za
notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
tor Centralne direkcije za koordiniranje in planiranje v policijSporazum o sodelovanju med Ministrstvom za notranje
skih silah v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Italije
zadeve Repulike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve
Gaetano Piccolella 28. maja. 1993.
Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu krimiZapisnik opredeljuje računalniško podprt enoten informacijnalu sta v Rimu podpisala minister za notranje zadeve Repuski sistem o nezakonitem trgovanju z mamili po balkanski poti
blike Italije Nicola Mancino 28. maja 1993.
in v Mediteranu, določa njegovo strukturo, obveznosti republike Italije pri njegovi vzpostavitvi, vrste informacij, ki se
Sporazum opredeljuje medsebojne interese in sodelovanje
bodo vnašala v spomin centralnega računalnika, dopolnjevapristojnih služb v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnje in brisanje podatkov ter uporabo le-teh.
nimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu.
Določbe sporazuma in zapisnika bodo v veljavi pet let. Po
poteku tega obdobja bodo veljale za nedoločen čas, razen
Sodelovanje obeh strani bo potekalo v okviru delovanj
v primeru pisne odpovedi ene ali druge pogodbenice z najmešane komisije, z izmenjavo znanj, podatkov in informacij,
manj šestmesečnim odpovednim rokom.
usklajevanjem in realizacijo skupnih ukrepov, predajo vzorcev in medsebojnim nuđenjem strokovne in druge pomoči.
Sporazum in zapisnik ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Zapisnik o srečanju med Ministrstvom za notranje zadeve
Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve RepuIzvajanje tega sporazuma in zapisnika ne narekuje spreblike Italije o izmenjavi računalniško obdelanih informacij, ki
membe obstoječih ali izdaje novih predpisov.
se nanašajo na nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi po balkanski poti in v Mediteranu sta v Rimu
Za izvajanje sporazuma in zapisnika niso potrebna dodatna
podpisala direktor Uprave kriminalistične službe v Ministrstvu
proračunska sredstva.
za notranje zadeve Republike Slovenije Mitja Klavora in Direk18

poročevalec

Predlog zakona o ratifikaciji drugega fakultativnega protokola
k mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega
cilj je odprava smrtne kazni - EPA 410 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 55. seji dne 11/11-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DRUGEGA
FAKULTATIVNEGA PROTOKOLA K MEDNARODNEMU
PAKTU O DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH,
KATEREGA CILJ JE ODPRAVA SMRTNE KAZNI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, svetovalec ministra za zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji drugega fakultativnega protokola k mednarodnemu
paktu o državljanskih in političnih pravicah katerega cilj je odprava smrtne kazni
- EPA 410
1. člen
Ratificira se Drugi fakultativni protokol k Mednarodnemu
paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega cilj je
odprava smrtne kazni, sprejet na zasedanju Generalne skupščine narodov 15. septembra 1989.
2. člen
Protokol se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu
glasi:
OPOMBA: sledi tekst protokola v angleškem prevodu

drugi fakultativni protokol
K MEDNARODNEMU PAKTU
O DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH,
KATEREGA CILJ JE ODPRAVA SMRTNE KAZNI
Države članice tega protokola
v veri, da bo odprava smrtne kazni pripomogla k večjemu
človeškemu dostojanstvu in progresivnemu razvoju človekovih pravic,
sklicujoč se na 3. člen Splošne deklaracije o človekovih
pravicah, sprejete 10. decembra 1948, in na 6. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, sprejetega
6. decembra 1966,
ugotavljajo, da se 6. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah nanaša na odpravo smrtne kazni na
način, ki izrecno navaja, da je odprava smrtne kazni zaželena,
* prepričanju, da je treba na vse ukrepe z odpravo smrtne
kazni gledati kot na napredek pri uživanju pravice do življenja,
» želji, da se s tem mednarodno zavzemajo za odpravo smrtne
'Ozni,
to se dogovorile o naslednjem:

2. Vsaka država članica mora v skladu s svojo pristojnostjo
sprejeti vse potrebne ukrepe za odpravo smrtne kazni.
2. člen
1. Glede tega protokola ni dopusten noben pridržek, razen
pridržka, ki je dan ob ratifikaciji ali pristopu in ki določa
uporabo smrtne kazni v vojni zaradi obsodbe za najhujše
zločine vojne narave, storjene v vojni.
2. Država članica, ki je dala tak pridržek, mora ob ratifikaciji
ali pristopu sporočiti generalnemu sekretarju Združenih narodov ustrezna določila svoje državne zakonodaje, ki se uporabljajo v vojni.
3. Država članica, ki je dala tak pridržek, mora obvestiti
generalnega sekretarja Združenih narodov o začetku oziroma
koncu vojnega stanja, ki velja za njeno ozemlje.
3. člen
Države članice tega protokola morajo v poročila, ki jih
v skladu s 40. členom Pakta pošiljajo Odboru za človekove
pravice, navesti informacijo o ukrepih, ki so jih sprejele za
uresničevanje tega protokola.
4. člen
Za države članice Pakta, ki so dale izjavo po 41. členu, se
pristojnost Odbora za človekove pravice, da lahko sprejema
in obravnava sporočila, v katerih ena država članica trdi, da
druga država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti, razširi
na določila tega protokola, razen če ni prizadeta država članica dala nasprotne izjave ob ratifikaciji ali pristopu.
5. člen
Za države članice prvega Fakultativnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, se pristojnost Odbora za človekove pravice, da lahko sprejme in
obravnava sporočila posameznikov, ki sodijo v njegovo pristojnost, razširi na določila tega protokola, razen če ni prizadeta država članica dala nasprotne izjave ob ratifikaciji ali
pristopu.

1. člen

6. člen

Nihče, ki je v sodni pristojnosti države članice tega protokola, ne sme biti usmrčen.

1. Določila tega protokola se uporabljajo kot dodatna določila
k Paktu.

Poročevalec
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2. Brez škode za možnost pridržka iz 2. člena tega protokola
se pravica, ki je zajamčena v 1. odstavku 1. člena tega protokola, z ničemer ne krati v smislu 4. člena Pakta.

9. člen
Določila tega protokola veljajo za ves del zveznih držav brez
kakršnih koli omejitev ali izjem.

7. člen

10. člen

1. Ta protokol lahko podpišejo vse države, ki so podpisale
Pakt.

Generalni sekretar Združenih narodov obvesti vse članice, ki
so navedene v 1. odstotku 48. člena Pakta, o:

2. Ta protokol lahko ratificirajo vse države, ki so ratificirale
Pakt ali pristopile k njemu. Ratiflkacljske listine je treba deponirati pri generalnem sekretarju Združenih narodov.

a) pridržkih, sporočilih In obvestilih v skladu z 2. členom tega
protokola;
b) izjavah, ki so bile dane v skladu s 4. In 5. členom tega
Protokola;
c) podpisih, ratifikacijah in pristopih v skladu s 7. členom tega
protokola;
č) datumu uveljavitve tega protokola v skladu z 8. členom.

3. K temu protokolu lahko pristopi vsaka država, ki je ratificirala Pakt ali pristopila k nJemu.
4. Pristopi se z deponiranjem pristopne listine pri generalnem
sekretarju Združenih narodov.

11. člen

5. Generalni sekretar Združenih narodov obvesti vse države,
ki so podpisale ta protokol ali k njemu pristopile, o deponiranju vsake ratifikacijske ali pristopne listine.

1. Izvirnik tega protokola, katerega besedila v arabskem, kitajskem, angleškem, francoskem, ruskem In španskem jeziku so
enako verodostojna, se hrani v arhivu Združenih narodov.
2. Generalni sekretar Združenih narodov pošlje potrjene
izvode protokola vsem državam, ki so naštete v 48. členu
pakta.

8. člen
1. Ta protokol prične veljati tri mesece po datumu, ko je bila
pri generalnem sekretarju Združenih narodov deponirana
deseta ratifikacljska ali pristopna listina.
2. Za vsako državo, ki je ratificirala ta protokol ali k njemu
pristopila, začne ta protokol - po deponiranju desete ratifikacijske ali pristopne listine - veljati tri mesece po datumu, ko
je ta država deponirala svojo ratifikacljsko ali pristopno litino.

3. člen
Za Izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za pravosodje.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
tokolom se uresničuje 6. člen Mednarodnega pakta o državDrugi fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, ki se nanaša na odpravo
ljanskih in političnih pravicah, katerega cilj je odprava smrtne
smrtne kazni oziroma ki navaja, da je odprava smrtne kazni
kazni je bil sprejet na zasedanju Generalne skuščine združezaželena. Določila drugega fakultativnega protokola se uponih narodov 15. septembra 1989 In je začel veljati koncem leta
rabljajo kot dodatna določila k Mednarodnemu paktu o držav1991. Veleposlanik dr. Danilo TOrk je Drugi fakultativni protoljanskih In političnih pravicah, tako da se bo za Slovenijo
kol k Mednarodnemu paktu o državljanskih pravicah podpisal
razširila pristojnost Odbora za človekove pravice tudi na
14. septembra 1993 v New Yorku, na podlagi sklepa vlade in
DrugI fakultativni protokol.
potrditve pobude za podpis s strani Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za mednarodne odnose dne 14. julija
Tudi pri Drugem fakultativnem protokolu se mora upoštevati,
1993.
da mora posameznik, ki zatrjuje, da mu je bila (pre)kršena
katera koli pravic naštetih v Paktu In v Drugem protokolu,
Notranjepravna podlaga za ratifikacijo je 17. člen slovenske
dokazati, da je poprej izčrpal vsa domača pravna sredstva za
ustave, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo in da
varstvo take pravice
v Sloveniji ni smrtne kazni. Po ustavi pa se niti izjemoma ne
dopušča začasna razveljavitev ali omejitev v vojnem in izredDrugI protokol na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona
nem stanju (1. In 2. odst. 16. člen).
o zunanjih zadevah zakonom ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.
Predmet varstva Drugega* fakultativnega protokola je tako
pravica do življenja oziroma odprava smrtne kazni, kar bo
Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih
pripomoglo k večjemu človeškem dostojanstvu in progresivpredpisov.
nemu razvoju človekovih pravic. Z drugim fakultativnim pro-
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Predlog zakona o SODNEM REGISTRU-EPA 138-DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 53. seji dne 4. novembra
1993 določila besedilo.
- PREDLOGA ZAKONA O SODNEM REGISTRU,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174. in
188. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in
na podlagi 176. in 268. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in
delovnih telesih sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

- Miha KOZINC, minister za pravosodje,

Predlog zakona o sodnem registru
1. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta zakon ureja sodni register, določa podatke, ki se vpišejo
v sodni register in pravila postopka, v katerem pristojno redno
sodišče odloča o vpisu v sodni register.
2. SODNI REGISTER
2.1. Pojem in namen sodnega registra
2. člen
(1) Sodni register sestoji iz glavne knjige in zbirke listin.
(2) Glavna knjiga je namenjena vpisu in objavi podatkov
0 pravno pomembnih dejstvih, za katere ta ali drug zakon
določa, da se vpišejo v sodni register.
(3) Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis posameznega pravno pomembnega dejstva, ali za katere zakon
določa, da se predložijo registrskemu sodišču, se vložijo
v zbirko listin.
2.2. Subjekt vpisa
3. člen
0) Subjekti, ki se vpišejo v sodni register (subjekti vpisa), so:
1/ družba z neomejeno odgovornostjo,
2/ komanditna družba,
3/ družba z omejeno odgovornostjo,
4/ delniška družba.
5/ komanditna delniška družba,
S/ gospodarsko interesno združenje,
fl samostojni podjetnik, kadar zakon tako določa,
8/ podružnica tujega podjetja,
9/ zadruga,
10/ zavod,
11/ skupnost zavodov,
12/ druge pravne ali fizične osebe, za katere zakon določa, da
se vpišejo v sodni register.
(2) V primerih, ki jih določa zakon, se vpišejo v sodni register
tudi deli subjekta vpisa.
(3)
Subjekt vpisa je dolžan vložiti predlog za vpis v sodni
r
«gister v 15 dneh od dneva, ko so podani pogoji za vpis, če
(
akon ne določa drugače.
*•3. Podatki, ki se vpišejo v sodni register
.
4. člen

i
*ri vseh subjektih vpisa se v sodni register vpišejo naslednji
>odatki:
1
enotna identifikacijska številka;
Poročevalec

2/ firma oziroma ime;
3/ sedež (ulica, hišna številka, kraj in pošta);
4/ pravno organizacijska oblika;
51 dejavnosti z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda
Nacionalne klasifikacije dejavnosti;
6/ datum akta o ustanovitvi (pogodbe, statuta oziroma drugega akta), na podlagi katerega se vpiše ustanovitev subjekta
v sodni register;
71 v zvezi z ustanovitelji, družbeniki oziroma člani subjekta
vpisa:
- enotna identifikacijska številka,
- priimek in ime oziroma firma,
- naslov bivanja oziroma sedež,
- država bivališča oziroma sedeža ustanovitelja, družbenika
oziroma člana;
- vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpisa,
- datum vstopa,
- datum izstopa;
8/ v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje subjekta
vpisa oziroma delov subjekta vpisa:
- enotna identifikacijska številka,
- priimek in ime,
- naslov bivanja,
- tip zastopnika (prokurist, član uprave, likvidator, ipd.),
- meje pooblastil za zastopanje,
- datum podelitve pooblastila,
- datum prenehanja pooblastila;
9/ v zvezi z deli subjekta vpisa, ki se vpisujejo v sodni register:
- enotna identifikacijska številka,
- ime oziroma firma,
- sedež;
10/ čas trajanja subjekta vpisa, če je ustanovljen za določen
čas;
11/ v zvezi s postopkom prisilne poravnave, likvidacije oziroma stečaja:
- sklep o začetku postopka prisilne poravnave, likvidacije
oziroma stečaja,
- sklep o zaključku postopka prisilne poravnave, likvidacije
oziroma stečaja, s kratko označbo načina zaključka postopka,
- sklep o potrditvi sklenjene prisilne poravnave
12/ v zvezi z drugimi načini prenehanja subjekta vpisa: pravni
temelj prenehanja in podatki o morebitnem pravnem nasledniku;
13/ sklenitev, sprememba in prenehanje podjetniške pogodbe
ter firma oziroma ime sopogodbenika;
14/ drugi podatki, za katere zakon določa, da se vpišejo
v sodni register.
5. člen
(1) Kadar je subjekt vpisa delniška družba, komanditna delniška družba, oziroma družba z omejeno odgovornostjo, se
v sodni register, poleg podatkov iz prejšnjega člena, vpišejo
tudi naslednji podatki:
1/ v zvezi s člani nadzornega sveta:
- enotna identifikacijska številka,
- priimek in ime,
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- datum imenovanja,
- datum odpoklica.
21 višina osnovnega kapitala, povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala, in sklepi pristojnih organov družbe v zvezi
s povečanjem in zmanjšanjem osnovnega kapitala;
3/ statusne spremembe (pripojitev, spojitev in združitev) in
pogodba, ki je bila pravni temelj statusni spremembi;
4/ pravnomočne sodne odločbe o ugotovitvi ničnosti oziroma
razveljavitvi skupščinskih sklepov;
Pri družbi z omejeno odgovornostjo se vpiše tudi višina
vložka posameznega družbenika.

11.člen
V postopku za vpis v sodni register odloča na prvi stopnji
sodnik posameznik, na drugi stopnji pa senat, ki ga sestavljajo trije sodniki.
12. člen
(1) V postopku za vpis v sodni register izdaja sodišče odločbe
v obliki sklepa ali odredbe.
(2) S sklepom odloči o predlogu oziroma zahtevku za vpis.

(2) Kadar je subjekt vpisa zadruga oziroma zavod, se v sodni
register, poleg podatkov iz prejšnjega člena, vpišejo tudi
podatki iz 3. točke prvega odstavka tega člena.

(3) Z odredbo odloči o vprašanjih postopka.

(3) Kadar je subjekt vpisa komanditna družba, se v sodni
register, poleg podatkov iz 4. člena tega zakona, vpiše tudi
višina vložka posameznega komanditista.

(1) Postopek za vpis v sodni register je hiter.

13. člen
(2) Sodišče mora zadeve obravnavati po vrsti, kot jih je prejelo, če posebne okoliščine ne zahtevajo drugače.

6. člen
14. člen

Glede na naravo vpisa se v sodni register vpišejo tudi spremembe podatkov iz 4. in 5. člena tega zakona.

(1) Zoper sklep o vpisu v sodni register je dovoljena pritožba.

2.4. Javnost podatkov in učinek vpisa

(2) Zoper odredbo ni dovoljena posebna pritožba.

7. člen
15. člen

(1) Sodni register je javna knjiga.
(2) V sodni register vpisani podatki so javni in jih sme vsakdo
pregledovati, prepisovati ali zahtevati, naj se mu izda overjeni
izpisek iz sodnega registra.
(3) Pregledovati in prepisovati se smejo tudi listine, na katerih
temeljijo vpisi v sodni register.
(4) Na zahtevo izda sodišče tudi potrdilo, da določen vpis
obstaja, da v določeni zadevi ni poznejših vpisov, da je določeni vpis izbrisan ali da določenega vpisa ni.
8. člen
(1) Vpis v sodni register ima nasproti tretjim osebam pravni
učinek od dneva vpisa, razen če zakon ne določa drugače.

(1) V postopku za vpis v sodni register ni dovoljena vrnitev
v prejšnje stanje in ni mirovanja postopka.
16. člen
Zoper pravnomočen sklep, izdan v postopku za vpis v sodni
register, ni dovoljena revizija in ne obnova postopka.
17. člen
(1) Udeleženec v postopku za vpis v sodni register je predlagatelj postopka, subjekt vpisa, če ni hkrati predlagatelj, ter
oseba, katere pravni interes utegne biti s sodno odločbo
prizadet.

(2) Kdor v pravnem prometu vestno ravna in se pri tem zanese
na podatke, vpisane v sodni register, ga ne prizadenejo škodljive pravne posledice.

(2) Udeleženci so tudi osebe in organi, ki jim zakon daje
pravico, da se udeležujejo postopka.

(3) Nihče se ne more sklicevati na to, da ni poznal podatkov, ki
so vpisani v sodni register, razen če zakon ne določa drugače.

18. člen

3. POSTOPEK VPISA V SODNI REGISTER

Vsak udeleženec v postopku plača svoje stroške.

3.1. Splošne določbe

19. člen
9. člen

(1) Postopek za vpis v sodni register se začne z vložitvijo
predloga.
(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega
organa začne sodišče postopek samo, kadar tako določa
zakon.
10. člen
(1) Sodišče mora opraviti vpis v sodni register, če je predlog
s predpisano vsebino predložila upravičena oseba, če so
predlogu priložene predpisane listine, s katerimi se dokazujejo dejstva, ki so pomembna za vpis v sodni register in če je
zahtevek za vpis v skladu z zakonom.
(2) Sodišče mora oceniti, ali so za vpis podani predpisani
pogoji.
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V postopku za vpis v sodni register se za vprašanja, ki niso
urejena s tem zakonom smiselno uporabljajo določbe zakona
o nepravdnem postopku.
3.2. Pristojnost sodišča
20. člen
(1) Vsi vpisi se opravijo v sodni register pristojnega sodišča,
na območju katerega je sedež subjekta vpisa (v nadaljnem
besedilu: registrsko sodišče).
(2) Če je subjekt vpisa nastal s spojitvijo subjektov vpisa, ki so
vpisani v sodni register drugih sodišč, ali če se je k subjektu
vpisa pripojil subjekt vpisa, ki je vpisan v sodni register
drugega sodišča, mora registrsko sodišče poslati sklep
o vpisu sodiščem, na katerih območju je sedež subjektov
vpisa, ki so se spojili, oziroma sodišču, na območju katerega
je sedež subjekta vpisa, ki se je pripojil.
poročevalec

21. člen

21 enotno identifikacijsko številko subjekta vpisa, če gre za
priglasitev podatkov v zvezi z že vpisanim subjektom vpisa;
3/ določen zahtevek za vpis z navedbo podatkov, ki naj jih
sodišče vpiše v sodni register;
4/ druge podatke in navedbe, ki jih določa zakon.

(1) Ne glede na prejšnji člen je za vpis novih subjektov vpisa,
nastalih z razdelitvijo subjekta vpisa, pristojno sodišče, pri
katerem je vpisan subjekt vpisa, ki se razdeli.

(3) Minister, pristojen za pravosodje, lahko predpiše uporabo
obrazcev predlogov za posamezne vrste vpisov v sodni register.

(2) Registrsko sodišče mora sklep o vpisu poslati sodiščem,
na območju katerih je sedež novih subjektov vpisa, ki na
podlagi tega sklepa o vpisu po uradni dolžnosti vpišejo nove
subjekte vpisa in o tem obvestijo prejšnje registrsko sodišče.

28. člen

(3) Na podlagi sklepa o vpisu registrsko sodišče, na območju
katerega je sedež subjekta, ki se je spojil ali pripojil, po uradni
dolžnosti vpiše izbris tega subjekta.

(3) Ko prejme obvestila iz prejšnjega odstavka o vpisih vseh
subjektov, nastalih z razdelitvijo, prejšnje registrsko sodišče
po uradni dolžnosti vpiše izbris subjekta, ki se je razdelil.
22. člen
Za vpis delov subjekta vpisa, ki se po zakonu vpisujejo v sodni
register, je pristojno sodišče po sedežu subjekta vpisa, ne
Qlede na to, na območju katerega registrskega sodišča ima
sedež del subjekta vpisa.
■
3-3. Procesna sposobnost, zastopanje In vračanje
23. člen
(1) V postopku vpisa v sodni register ima subjekt vpisa, ki
Pridobi pravno sposobnost šele z vpisom v sodni register,
sposobnost biti stranka, zastopajo pa ga osebe, ki so na
Podlagi akta o ustanovitvi oziroma sklepa ustanoviteljev pooblaščene za zastopanje subjekta vpisa.
(2) v postopku vpisa posameznega podatka v sodni register,
ki se nanaša na že vpisani subjekt vpisa, zastopajo subjekt
vpisa osebe, ki so v sodnem registru vpisane kot zastopniki
subjekta vpisa, če zakon ne določa drugače.
24. člen
Oseba, ki je na podlagi zakona dolžna oziroma upravičena
Predlagati vpis posameznega podatka v sodni register, lahko
vloži predlog za vpis in opravlja druga procesna dejanja
v postopku vpisa v sodni register osebno ali po pooblašfiencu.

(1) Predlagatelj mora predlogu priložiti listine, na katerih
temeljijo podatki, ki se vpisujejo v sodni register, ter druge
listine, če zakon tako določa, v izvirniku oziroma overjenem
prepisu.
(2) Predlog za vpis in listine se vložijo v toliko izvodih, kolikor
jih je potrebno za sodišče In druge udeležence v postopku, ki
jim je po določbah tega zakona potrebno vročiti predlog.
(3) Natančnejše predpise o vsebini predloga za vpis v sodni
register, o listinah in dokazih, ki jih je treba priložiti predlogu,
izda Vlada Republike Slovenije.
3.5. Predhodni preizkus In vročitev predloga
29. člen
V postopku predhodnega preizkusa predloga za vpis registrsko sodišče preizkusi, ali so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o predlogu za vpis:
1/ ali je predlog vložila upravičena oseba;
2/ ali so predlogu priložene vse predpisane listine;
3/ ali je predlog vložen na obrazcu, če je ta predpisan in
v potrebnem številu izvodov;
4/ ali je predlogu priložen dokaz o plačilu sodne takse za
predlog In sklep o vpisu;
5/ ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo
biti Izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi.
30. člen

25. člen

(1) Če registrsko sodišče ugotovi, da niso izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o predlogu za vpis v sodni
register, In gre za pomanjkljivost, ki jo je mogoče odpraviti, da
predlagatelju rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti
daljši od 15 dni. če predlagatelj v določenem roku predloga
ne popravi, sodišče predlog zavrže.

(1) Kadar več oseb, ki so upravičene skupaj vložiti predlog za
vpis In nimajo skupnega pooblaščenca, morajo v predlogu
določiti tudi skupnega pooblaščenca za vročanje pisanj. Če
skupnega pooblaščenca za vročanje v predlogu ne določijo,
zadostuje, da se vročitev opravi enemu izmed njih. vročitve
opravijo tisti osebi, ki je v predlogu navedena prva.

(2) Če registrsko sodišče ugotovi, da je predlagana firma
oziroma Ime subjekta vpisa v nasprotju z zakonom, pozove
predlagatelja, naj v roku iz prejšnjega odstavka spremeni
firmo oziroma ime ter vloži spremenjen predlog z ustreznimi
listinami. Če predlagatelj ne ravna po odredbi sodišča,
sodišče zavrne predlog za vpis v sodni register.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vročitve
v postopku vpisa podatkov pri že vpisanem subjektu vpisa
opravijo na naslov sedeža subjekta vpisa.

31. člen

26. člen
Kadar vročitve na način iz prejšnjega člena ni mogoče opraviti, ker je oseba, ki bi ji bilo potrebno vročitev opraviti na
Naslovu neznana ali kljub obvestilu pooblaščenega delavca
Pošte pošiljke ne dvigne, se vročitev opravi z nabitjem na
sodno desko.

(1) Kadar je predlog za vpis v sodni register vložila upravičena
oseba, ki hkrati ni oseba, pooblaščena za zastopanje subjekta
vpisa, se predlog za vpis in listine, ki so priložene predlogu,
vročijo subjektu vpisa.
(2) Če bi bile z vpisom, na katerega se nanaša predlog za vpis
v sodni register, prizadete pravice tretjih oseb, se predlog za
vpis in listine, ki so priložene predlogu, vročijo tem osebam.

(1) Predlog za vpis v sodni register se vloži pisno in na
°brazcu, če je ta predpisan.

(3) V primeru iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena
sodišče hkrati z vročitvijo predloga In listin pozove subjekt
vpisa oziroma osebo iz drugega odstavka tega člena, da
v roku 8 dni vloži morebitne ugovore zoper predlagani vpis.
Če ugovor v roku 8 dni ni vložen, se domneva, da subjekt
vpisa oziroma oseba iz prejšnjega odstavka z vpisom soglaša.

(2) Predlog mora vsebovati:
podatke, ki jih mora vsebovati vsaka vloga;

(4) Poziv iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati
tudi opozorilo na pravne posledice, če ugovor ne bo vložen.

3.4. Predlog za vpis v sodni register
27. člen

Poročevalec
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3.6. Odločanje o zahtevku za vpis v sodni register
32. člen

3.7. Postopek s pritožbo

(1) Registrsko sodišče odloči o zahtevku za vpis v sodni
register praviloma brez naroka.

(1) Zoper sklep, s katerim registrsko sodišče odloči o vpisu
v sodni register, se lahko pritoži udeleženec ali kdo drug, ki
meni, da je s sklepom prizadeta njegova pravica ali na zakonu
temelječ interes.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko sodišče razpiše
narok, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev ali ugotovitev odločilnih dejstev.
(3) Sodišče lahko tudi izven naroka zasliši udeležence
v postopku in druge osebe, če meni, da je to potrebno za
razjasnitev posameznih vprašanj.
33. člen
(1) Kadar je odločitev registrskega sodišča o vpisu v sodni
register odvisna od predhodne rešitve vprašanja, ali obstoji
kakšna pravica ali pravno razmerje, pa o njem še ni odločilo
sodišče ali drug pristojen organ (predhodno vprašanje), registrsko sodišče samo reši to vprašanje, če ni v tem ali drugem
zakonu drugače določeno.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, registrsko
sodišče prekine postopek vpisa v sodni register do pravnomočnosti odločitve o predhodnem vprašanju, če je odločitev
o predhodnem vprašanju iz prejšnjega odstavka odvisna od
dejstva, ki je med udeleženci sporno.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka registrsko sodišče napoti
udeleženca postopka, ki se, zaradi utemeljitve svojega zahtevka za vpis oziroma ugovora proti vpisu, sklicuje na predhodno vprašanje iz prvega odstavka tega člena, da v roku, ki
ne sme biti daljši od 15 dni, začne pravdni oziroma drug
ustrezen postopek za odločitev o predhodnem vprašanju.
(4) Če udeleženec postopka v roku iz prejšnjega odstavka ne
začne postopka, registrsko sodišče nadaljuje postopek vpisa
v sodni register in odloči o predlogu za vpis.
34. člen
(1) Registrsko sodišče ugodi zahtevku za vpis v sodni register,
če ugotovi:
1/ da izhaja utemeljenost zahtevka za vpis iz listin, ki so
priložene predlogu;
21 da listine glede podatkov, ki se vpisujejo v sodni register,
ustrezajo predpisani vsebini;
3/ da so bile listine izdane v predpisanem postopku;
4/ da so izpolnjene druge materialno pravne predpostavke, ki
jih za vpis določa zakon.

36. člen

(2) Rok za pritožbo je osem dni od vročitve prepisa sklepa.
(3) Za tistega, ki meni, da je s sklepom o vpisu prizadeta
njegova pravica ali na zakonu temelječ interes, ni pa mu bil
vročen njegov prepis, je rok za pritožbo 30 dni od dneva, ko je
bil izpisek vpisa objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
37. člen
(1) Če registrsko sodišče ugotovi, da je pritožba predlagatelja
utemeljena, ni pa potreben dopolnilni postopek, lahko o predlogu za vpis odloči drugače in z novim sklepom nadomesti
sklep, ki se izpodbija s pritožbo.
(2) Če so v pritožbi navedena nova dejstva in priložene nove
listine, se šteje taka pritožba tudi kot predlog za nadomestitev
sklepa.
(3) Registrsko sodišče v zvezi s pritožbo iz prejšnjega
odstavka preizkusi predlog za nadomestitev sklepa in lahko
odloči, da nadomesti sklep z novim sklepom, če predlogu
v celoti ugodi.
(4) Če registrsko sodišče ugotovi, da ni podlage za nadomestitev sklepa, odstopi zadevo sodišču druge stopnje, da odloči
o pritožbi.
38. člen
(1) Prepozno pritožbo registrsko sodišče zavrže.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se šteje prepozna pritožba
kot nov predlog za vpis v sodni register, če so v njej navedena
nova dejstva in so ji priložene nove listine.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ravna registrsko sodišče
v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena.
39. člen

(2) V izreku sklepa, s katerim ugodi zahtevku za vpis v sodni
register, registrsko sodišče določno navede vsebino vpisa
oziroma vpisov v sodni register. Če se z vpisom posameznih
podatkov nadomestijo prej vpisani podatki, navede v izreku
sklepa tudi podatke, ki se z novo vpisanimi nadomestijo.

Pri odločanju o pritožbi lahko sodišče druge stopnje:
1/ zavrže pritožbo kot prepozno, nepopolno ali nedovoljeno,
če tega ni storilo registrsko sodišče;
2/ zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep registrskega sodišča;
3/ ugodi pritožbi in razveljavi sklep registrskega sodišča ter
vrne zadevo v novo odločanje;
4/ spremeni sklep registrskega sodišča.

35. člen

40. člen

(1) Registrsko sodišče odloči o zahtevku za vpis vsakega
podatka v sodni register.

(1) Sodišče druge stopnje spremeni sklep registrskega sodišča:
1/ če je registrsko sodišče zmotno presodilo listine, sklep
sodišča pa temelji izključno na njih;
2/ če je registrsko sodišče iz dejstev, ki jih je ugotovilo,
nepravilno sklepalo na obstoj drugih dejstev, sklep pa se
opira na ta dejstva;
3/ če je bilo dejansko stanje pravilno ugotovljeno, registrsko
sodišče pa je zmotno uporabilo materialno pravo.

(2) Če je narava vpisa takšna, da posameznega podatka ni
mogoče vpisati, ne da bi bili istočasno vpisani tudi drugi
podatki (npr. pri vpisu novega subjekta v sodni register),
odloči sodišče istočasno o zahtevku za vpis vseh podatkov, ki
so predmet vpisa v sodni register.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ugodi sodišče zahtevku
za vpis samo, če zahteva predlagatelj vpis vseh tistih podatkov, ki morajo biti istočasno vpisani in če je zahtevek za vpis
vsakega od teh podatkov utemeljen.
(4) Sklep mora biti obrazložen, če se z njim zavrne ali zavrže
predlog ali če se z njim odloči o predlogih udeležencev, ki si
med seboj nasprotujejo. Po potrebi je lahko obrazložen tudi
v drugih primerih.

(2) Če sodišče druge stopnje s sklepom iz prejšnjega odstavka
odredi vpis, se glede izreka sklepa smiselno uporabljajo
določbe drugega odstavka 34. člena tega zakona. Na podlagi
takšnega sklepa opravi registrsko sodišče vpis v sodni register.
(3) Če sodišče druge stopnje spremeni sklep registrskega
poročevalec
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sodišča o vpisu in zavrne zahtevek za vpis v sodni register,
vpiše registrsko sodišče izbris opravljenega vpisa.
3.8. Tožba za ugotovitev ničnosti vpisa
41. člen
(1) Če je bil vpis opravljen na podlagi lažne ali neveljavne
listine, če so v listini, na podlagi katere je bil opravljen vpis,
navedeni neresnični podatki, če je bila listina izdana v nezakonito izvedenem postopku, če je bilo nezakonito izvedeno
dejanje, o katerem se vpisujejo podatki v sodni register, ali če
obstajajo drugi v zakonu določeni razlogi, se lahko s tožbo
zahteva ugotovitev, da je vpis ničen.
(2) Tožbo lahko vloži oseba, ki ima pravni interes, da se
ugotovi ničnost vpisa.
(3) Tožbo je treba vložiti v 30 dneh od dneva, ko je vložnik
zvedel za razloge ničnosti, ni pa več dopustna, ko pretečejo tri
leta od vpisa.
42. člen
(1) Po pravnomočnosti sodbe, s katero se ugotovi ničnost
Pisa, sodišče po uradni dolžnosti začne postopek likvidacije
subjekta vpisa.
v

(2) Če za postopek likvidacije sub^kta vpisa ni pristojno isto
sodišče, pošlje sodišče, ki je odločalo o ničnosti vpisa, pristojnemu sodišču sodbo iz prejšnjega odstavka, da po uradni
dolžnosti začne postopek likvidacije.
(3) Po končanem likvidacijskem postopku izda registrsko
sodišče sklep o izbrisu ničnega vpisa.
3

-9. Objava podatkov o vpisu v sodni register
43. člen

(1) Vsak vpis v sodni register mora sodišče objaviti v Uradnem
listu Republike Slovenije.
(2) Vpis se objavi na stroške subjekta vpisa.
«• SODNI REGISTER KOT CENTRALNA INFORMATIZIRANA
baza
44. člen
•
•
0) Minister, pristojen za pravosodje, lahko, glede na zagotov'iene tehnične in kadrovske pogoje, odloči, da se sodni register ali posamezen od njegovih delov vodi kot centralna •
'nformatizirana baza.
(2)
V tem poglavju so določena pravila, na podlagi katerih
r
6gistrsko sodišče vodi sodni register kot centralno informatizirano bazo.
45. člen
1

j ) Informatizirana glavna knjiga sodnega registra se vodi
'ako, da se vpisujejo in vzdržujejo vsi podatki, ki se vpisujejo
* sodni register pri vsakem od registrskih sodišč v Republiki
Sloveniji, v centralni informatizirani bazi sodnega registra
"opublike Slovenije. Vpisi v informatizirano glavno knjigo
v
celoti nadomesti vpise v dosedanje registrske vložke.
'2) Glede na tehnične in druge možnosti se v centralni informatizirani bazi sodnega registra Republike Slovenije shranijo
'udi listine iz zbirke listin.
46. člen
^ centralno informatizirano bazo se vpiše vsak subjekt vpisa
1 deli subjekta vpisa, ki se vpisujejo v sodni register, pod
^olično identifikacijsko številko. Enolična identifikacijska
r'ovilka se dodeli ob vpisu subjekta vpisa oziroma dela sublekta
vpisa in se ne spreminja do prenehanja (izbrisa) subjekta
v
P<sa oziroma dela subjekta vpisa.
Poročevalec

47. člen
(1) V centralni informatizirani bazi sodnega registra mora biti
Za vsak podatek, ki je bil vpisan, shranjen in dostopen datum
vpisa ter opravilna številka in datum sklepa registrskega
sodišča o vpisu.
(2) Če se zaradi narave vpisa spremembe podatka, ki se
vpisuje v sodni register, prekrije (izbriše) prej vpisani podatek,
mora v centralni bazi ostati shranjen in dostopen tudi prej
vpisani podatek.
48. člen
(1) Vpogled v glavno knjigo sodnega registra in izpisek iz
sodnega registra (7. člen tega zakona), ki je voden kot centralna informatizirana baza se zagotovi z računalniškim izpisom vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt
vpisa (redni izpisek iz sodnega registra).
(2) Če je v centralni informatizirani bazi shranjena zbirka listin
ali deli te zbirke, se vpogled zagotovi na način iz prejšnjega
odstavka.
(3) Na posebno zahtevo se na način iz prvega odstavka tega
člena zagotovi tudi vpogled prej vpisanih podatkov, ki se
nanašajo na posamezen subjekt vpisa, ki so shranjeni v centralni informatizirani bazi (zgodovinski izpisek iz sodnega
registra).
(4) Izpisek iz prejšnjh odstavkov tega člena je dolžno izdati
vsako registrsko sodišče, ne glede na to, pri katerem je
subjekt vpisan. Minister, pristojen za pravosodje, lahko glede
na tehnične in kadrovske možnosti, določi tudi druga sodišča,
ki so dolžna izdajati izpiske iz prejšnjih odstavkov tega člena.
49. člen
(1) Minister, pristojen za pravosodje, lahko, glede na tehnične
in druge potrebne pogoje, odloči, da se zagotovi dostop do
podatkov, vpisanih v sodni register, neposredno preko računalniške povezave.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za pravosodje, način dostopa ter tehnične in druge pogoje
priključitve, in s tarifo določi nadomestila za takšno uporabo
centralne informatizirane baze sodnega registra.
(3) Minister, pristojen za pravosodje, lahko s pogodbo o koncesiji, pooblasti posamezne pravne osebe za posredovanje
podatkov, vpisanih v sodni register.
50. člen
(1) Določbe tega zakona o javnosti sodnega registra ne veljajo
za dostop do podatkov, ki niso vezani na posamezen subjekt
vpisa, četudi je takšen dostop v centralni informatizirani bazi
sodnega registra tehnično (programsko) mogoč.
(2) Nihče nima pravice do dostopa do podatkov, ki so shranjeni v centralni informatizirani bazi sodnega registra, na
način, ki bi mu omogočal ugotovitev naslednjih dejstev:
1/ ali je določena oseba ustanovitelj (družbenik) v subjektu
vpisa in v katerem subjektu vpisa je ustanovitelj (družbenik);
2/ ali je določena oseba član uprave oziroma nadzornega
sveta v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je član
uprave oziroma nadzornega sveta.
51. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena imajo naslednje osebe
pravico do dostopa do naslednjih podatkov:
1/ upnik ima pravico do vpogleda in izpisa podatkov o tem:
- ali je določena oseba družbenik v subjektu vpisa,
- v katerem subjektu vpisa je družbenik In
- kakšen je njen poslovni delež,
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če z izvršilno listino izkaže terjatev do te osebe;
21 državni organ ima pravico do vpogleda in izpisa podatkov
o tem:
- ali je določena oseba družbenik (ustanovitelj), član uprave
(oziroma zastopnik) ali član nadzornega sveta v subjektu
vpisa in
- v katerem subjektu vpisa izvršuje pravice družbenika oziroma opravlja funkcijo člana uprave (oziroma zastopnika) ali
člana nadzornega sveta,
če te podatke potrebuje za izvrševanje svojih pooblastil in
dolžnosti;
3/ pravna oseba (subjekt vpisa) ima pravico do vpogleda in
izpisa podatkov o tem:
- ali je določena oseba družbenik (ustanovitelj), član uprave
(oziroma zastopnik) ali član nadzornega sveta v subjektu
vpisa in
- v katerem subjektu vpisa izvršuje pravice družbenika oziroma opravlja funkcijo člana uprave (oziroma zastopnika) ali
člana nadzornega sveta,
če te podatke potrebuje zaradi uveljavljanja varstva v zvezi
s kršitvijo konkurenčne prepovedi oziroma zaradi preverjanja
pogojev za imenovanje te osebe za opravljanje funkcije v tej
pravni osebi.
52. člen
(1) O dostopu do podatkov iz prejšnjega člena odloči registrsko sodišče na podlagi obrazložene pisne zahteve upravičene
osebe iz prejšnjega člena.
(2) Zahtevi morajo biti predložene listine in drugi dokazi
o obstoju okoliščin, zaradi katerih je dostop do podatkov
dopusten.
5. KAZENSKE DOLOČBE
53. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za
gospodarski prestopek pravna oseba, če ne vloži predloga za
vpis v sodni register v 15 dneh od dneva, ko so podani pogoji

Državni zbor je v mesecu maju 1993 sprejel predlog za izdajo
zakona o sodnem registru z osnutkom zakona in naložil
predlagatelju, da ob upoštevanju mnenj in stališč delovnih
teles Državnega zbora pripravi predlog zakona. Odbor za
notranjo politiko in pravosodje je v celoti sprejel razloge za
sprejem zakona, cilje in načela zakona in k vsebini predlaganega zakona ni imel bistvenejših pripomb.
Predlog zakona o sodnem registru se vendarle nekoliko razlikuje od že obravnavanega osnutka zakona. Vnešenim spremembam in dopolnitvam je predvsem botrovalo dejstvo, da je
bil v vmesnem obdobju, t.j. po obravnavi predloga za izdajo
zakona o sodnem registru sprejet zakon o gospodarskih družbah, na katerega se zakon o sodnem registru tesno navezuje.
Zakon o gospodarskih družbah vsebuje številne materialnopravne določbe o dejstvih in podatkih, ki se vpisujejo v sodni
register, vendar pa so le-te zelo nepregledne, včasih pa tudi
terminološko neustrezne. Zato se je predlagatelj pri pripravi
predloga zakona o sodnem registru, po vzoru avstrijskega
Firmenbuchgesetz-a (FBG) iz I. 1990, odločil, da natančno in
določno definira subjekte in podatke, ki se vpisujejo v sodni
register. V avstrijskem pravu se namreč v skoraj nespremenjeni obliki uporabljajo nemški predpisi o osebnih in kapitalskih družbah, ki jih je povzel tudi naš zakon o gospodarskih
družbah, tako da je pravna situacija pri njih podobna naši.
Drugo poglavje, ki določa sodni register in načela sodnega
registra, vsebuje dopolnjene določbe o subjektih vpisa in
podatkih, ki se vpisujejo v sodni register (3., 4., 5. člen). Te
določbe so predvsem napotilne narave, saj so povzete po

za vpis, če zakon ne določa drugače (tretji odstavek 3. člena
tega zakona).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek samostojni podjetnik, če ne vloži predloga za vpis
v sodni register v 15 dneh, ko so podani pogoji za vpis, če
zakon ne določa drugače (tretji odstavek 3. člena tega zakona).
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon
o postopku za vpis v sodni register (Uradni list SFRJ, št. 13/
1983, št. 17/1990) in preneha veljati zakon o vpisu v sodni
register (Uradni list SRS, št. 28/1980).
55. člen
(1) Postopek vpisa v sodni register, začet pred uveljavitvijo
tega zakona, se nadaljuje po tem zakonu, če še ni izdan
prvostopenjski sklep.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, velja določba 4.
točke 29. člena tega zakona samo za predloge, ki so bili
vloženi po uveljavitvi tega zakona.
56. člen
Dokler ne bo začel veljati predpis, ki bo določil Nacionalno
klasifikacijo dejavnosti, se ne uporablja določba 5. točke
prvega odstavka 4. člena v delu, ki določa navedbo ustrezne
šifre in imena podrazreda Nacionalne klasifikacije dejavnosti.
57. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

ustreznih določbah zakona o gospodarskih družbah, p"
čemer je bil predlagateljev namen pojasniti dileme oziroma
nejasnosti iz zakona o gospodarskih družbah. Le- ta namret
pogostokrat ne določa vpisa v register, temveč zgolj vložiteti
priglasitve v zbirko listin (npr. prijava podjetniške pogodbe i*
469. člena ZGD), ali pa določa vpis listine (npr. vpis sklepa iz
336. člena ZGD), kjer je ta le podlaga za vpis določenega
podatka.
V tretjem poglavju Postopek vpisa so dodane določbe 23. do
26. člena, ki določajo procesno sposobnost, zastopanje
vročanje. Narekovali so jih predvsem številni problemi
v praksi v zvezi z vročanjem sklepov o vpisu in drugih sodnih
pisanj. Nov je tudi 31. člen predloga zakona, ki skuša z določitvijo obveznega vročanja predloga za vpis v sodni registet
subjektu vpisa oziroma tretjim osebam preprečiti morebitne
zlorabe v postopku vpisa. Predlagatelj se je nadalje odločil, da
v predlog zakona o sodnem registru zaradi jasnosti vključi
tudi določbo o načinu reševanja predhodnih vprašanj (33■
člen), ker je menil, da bodo takšni primeri, ko bo v registrskem
postopku treba reševati predhodna vprašanja, v bodoče pogostejši.
V celoti je dodano četrto poglavje, ki predstavlja pravno
podlago za sodni register kot centralno informatizirano bazoi
Hkrati s pripravo zakona o sodnem registru poteka namret
tudi projekt informatizacije sodnega registra, brez katerega
ne bo mogoče uspešno »servisirati« zakona o gospodarskih
družbah. Poseben poudarek je v tem poglavju dan varstvo
oziroma možnostih dostopa do določenih podatkov osebna
narave.
poročevalec

Predlog zakona o sodnem registru predvideva izdajo dveh
podzakonskih aktov: predpisa o uporabi obrazcev predlogov
za posamezne vrste vpisov v sodni register, ki ga lahko izda
minister, pristojen za pravosodje ter predpis o vsebini predloga za vpis v sodni register, o listinah in dokazih, ki jih je
treba priložiti predlogu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Predlagatelj je ocenil, da je zlasti slednji zaradi dosledne in
enotne uporabe materialnopravnih predpisov pri vseh registrskih sodiščih, nujno potreben.
Predlog zakona se v 5. točki prvega odstavka 4. člena sklicuje
na Nacionalno klasifikacijo dejavnosti, ki jo bo skladno

s predlogom zakona o državni statistiki določila Vlada Republike Slovenije, natančneje pa jo definira predlog zakona
o poslovnem registru. Ker sta oba zakona še v postopku, je
predlagatelj v prehodni določbi izključil uporabo Nacionalne
klasifikacije dejavnosti do začetka njene veljavnosti. Opredelitev in registracija dejavnosti je sodnemu registru doslej povzročala vrsto težav. S prehodom na Nacionalno klasifikacijo
dejavnosti bo vpisovanje dejavnosti v sodni register ne le
tehnično enostavnejše (uporaba šifer oziroma kod, ki jih terja
računalniška obdelava podatkov), odpadli bodo tudi vsi morebitni pomisleki in dvomi v zvezi s vsebinsko opredelitvijo
dejavnosti.

Sklep o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti
- EPA 402
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bo kot njen predstavnik na sejah Državnega zbora
Republike Slovenije in delovnih telesih sodeloval:
- Mirko BANDELJ, generalni sekretar Vlade Republike
Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na seji 26/10-1993 sprejela:
- SKLEP O USTANOVITVI URADA VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA VERSKE SKUPNOSTI,
ki vam ga pošiljamo v soglasje na podlagi 28. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 4/93).
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovNa podlagi 28. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list Republike Slovenije štev. 4/93) in s soglasjem
Državnega zbora Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije izdaja
SKLEP
o ustanovitvi Urada vlade Republike Slovenije
za verske skupnosti
1. člen
Ustanovi se Urad Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti (v nadaljevanju: Urad).
2. člen
Urad je samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije.
3. člen
Urad opravlja naslednje naloge:
- spremlja položaj verskih skupnosti,
- nudi strokovno pomoč in obvešča verske skupnosti o predpisih, drugih aktih in ukrepih, ki zadevajo njihovo delovanje,
- vodi evidenco v Sloveniji delujočih verskih skupnosti
- izdaja potrdila o prijavi ustanovitve in prenehanja delovanja
verskih skupnosti,
- izvaja sklep Vlade Republike Slovenije v zvezi s pokojninskim, invalidskim in zdravstvenim zavarovanjem duhovnikov
in redovnikov,
- spremlja izvajanje predpisov, drugih aktov in ukrepov, ki
zadevajo delovanje verskih skupnosti,
- sodeluje pri pripravi predpisov, drugih aktov in
ukrepov, ki jih pripravljajo ministrstva,
- pripravlja gradiva in predloge sklepov za odločanje Vlade
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Republike Slovenije o zadevah s področja delovanja verskih
skupnosti,
- organizira razgovore s predstavniki verskih skupnosti
(delovni sestanki, sprejemi-novoletni, ob praznikih...),
- sodeluje z ministrstvi in drugimi republiškimi in lokalnimi
organi in organizacijami pri reševanju odprtih vprašanj verskih skupnosti,
- spremlja mednarodne konference in srečanja na temo:
religija,
- sodeluje z uradi oziroma ustreznimi službami v drugih
državah.
4. člen
Urad opravlja strokovna in administrativna dela za Mešano
krovno komisijo Rimskokatoliške cerkve in Vlade Republike
Slovenije.
5. člen
Urad opravlja naloge samostojno in v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami ter strokovnimi in znanstvenimi
institucijami oziroma strokovnjaki za posamezna področja.
6. člen
Urad vodi direktor.
7. člen
Direktor določi notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v Uradu v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
8. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Skupščina Republike Slovenije je na seji DružbenopolitičSvoje delovanje pa je doslej prijavilo že 24 verskih skupnosti
nega zbora dne 12. junija 1991 in na seji Zbora občin dne 5.
(prej pri Komisiji za odnose z verskimi skupnostmi, sedaj pri
junija 1991 sprejela Zakon o organizaciji in delovnem
Uradu predsednika Vlade RS) v Republiki Sloveniji, ki imajo
področju republiške uprave (Ur. I. RS št.: 27/91) s katerim je
prav tako veliko potrebo in željo po sodelovanju, nasvetih,
odpravila Komisijo Republike Slovenije za odnose z verskimi
reševanju odprtih, nejasnih vprašanj - torej po ustanovitvi
skupnostmi.
ustreznega urada ali službe pri Vladi.
Koordinacijska komisija takratnega Izvršnega sveta pa je kasVelik del potreb verskih skupnosti pri urejanju odprtih vpraneje ocenila, da je tudi v bodoče potrebno ohraniti stike
šanj v zvezi z delovanjem republiških upravnih organov jim
z verskimi skupnostmi, predvsem za nuđenje pomoči ob ureUrad predsednika Vlade RS že zadovoljuje, glede na to, da pa
janju odprtih vprašanj v zvezi z delovanjem republiških upravna teh vprašanjih ne dela niti en strokovni delavec, ki bi mu
nih organov. Imenovala je tudi strokovno delavko v takratnem
bila to edina delovna obveznost oziroma delovno področje, je
Sekretariatu Vlade (sedaj v Uradu predsednika Vlade), ki ves
delo glede sodelovanja Vlade RS z verskimi skupnostmi
čas vzdržuje stike z vsemi verskimi skupnostmi v Republiki
seveda omejeno na najnujnejše.
Sloveniji.

Sklep o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne
samouprave - EPA 403
Vlada Republike Slovenije je na seji 21/10-1993 sprejela:
- SKLEP O USTANOVITVI SLUŽBE VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA REFORMO LOKALNE SAMOUPRAVE,
ki vam ga pošiljamo v soglasje na podlagi 28. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 4/93).

Na podlagi 28. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list Republike Slovenije št. 4/93) in soglasja Državnega zbora izdaja Vlada Republike Slovenije
SKLEP
o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije
za reformo lokalne samouprave

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bo kot njen predstavnik na sejah Državnega zbora
Republike Slovenije in delovnih telesih sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje.
cij; neposredno sodelovanje vlade s tujimi inštitucijami ter
organizacijami in ustanovami drugih držav na področju
lokalne samouprave;
- sodelovanje vlade pri pripravi programov usposabljanja
kadrov za področje reforme lokalne samouprave;
- druge zadeve s področja organizacije lokalne samouprave
in njenega uresničevanja v Republiki Sloveniji.

1. člen

3. člen

Ustanovi se Služba Vlade Republike Slovenije za reformo
lokalne samouprave (v nadaljnjem besedilu: služba) kot
samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije).

Služba opravlja naloge iz prejšnjega člena v sodelovanju
z vlado in ministrstvi.

2. člen

4. člen

Služba opravlja za Vlado republike Slovenije, ki se nanašajo
na:
- pripravljanje strokovnih podlag za odločanje vlade na
področjih, ki se nanašajo na reformo lokalne samouprave;
- sodelovanje vlade pri pripravi zakonodaje o lokalni samoupravi in področne zakonodaje:

Delo službe vodi direktor.
Direktor ima namestnika.
5. člen
Službi se zagotovijo ustrezni prostori in drugi pogoji za njeno

-nuđenje strokovne pomoči vlade občinam in drugim lokalnim skupnostim pri uvajanju sistema lokalne samouprave:

6. člen
Direktor službe pripravi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.

- pripravljanje strokovnih podlag za udeležbo strokovnjakov
vlade s področja reforme lokalne samouprave v delu medvladnih strokovnih teles Sveta Evrope in drugih evropskih institu-

7. član
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Ustava Republike Slovenije zagotavlja prebivalcem Republike
Slovenije pravico do lokalne samouprave. V predlogu zakona
o lokalni samoupravi in v drugih zakonih s tega področja so
naštete obveznosti Vlade Republike Slovenije na področju
lokalne samouprave.
Lokalna samouprava postaja osrednja tema v evropskem prostoru. Pri njenem uvajanju bodo imeli naloge tako parlament
kot vlada, pa tudi nevladne organizacije, kot je Stalna konferenca lokalnih skupnosti Slovenije. Zato je tudi pri nas
v postopku predlog za podpis in ratifikacijo Evropske listine
lokalne samouprave, kar bo pomenilo tudi prevzem novih
nalog za vlado kot je na primer harmonizacija domačega
prava z dokumenti Sveta Evrope.
Pri uvajanju lokalne samouprave v Republiki Sloveniji gre za
zelo zahteven znanstveni, strokovni in politični projekt, katerega uresničevanje bo trajalo vrsto let. V tem smislu bi Služba
Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave
lahko bila močna strokovna opora Vladi pri obveznostih na
področju lokalne samouprave, doma in v tujini. Sodelovala bo
tudi na področju bilateralnega sodelovanja in na različnih
razvojnih projektih s področja reforme lokalne samouprave
v Republiki Sloveniji. Nedvomno je, da bo Služba nosila tudi
velik del bremena v zvezi z konkretnimi vprašanji uvajanja
lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Predvidene naloge
zajemajo tako normativno področje kot tudi organizacijo,
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informacijsko dejavnost in spremljanje praktičnega uresničevanja lokalne samouprave v občinah.
V tujini so kot pomoč pri izvajanju posameznih tovrstnih
nalog oblikovane močne strokovne skupine, ki same in
v sodelovanju z znanstvenimi in strokovnimi institucijami pripravljajo strokovne podlage za reformo lokalne samouprave
in aktivno sodelujejo pri njihovem izvajanju.
Uvajanje lokalne samouprave v Republiki Sloveniji je nedvomno projekt, katerega uresničevanje bo terjalo racionalno
uporabo obstoječih relevantnih razvojnih resursov. Pojavljala
se bo vrsta razvojnih vprašanj, ki bodo terjala pravočasne in
popolne odgovore. S tem v zvezi bo Služba Vlade Republike
Slovenije za reformo lokalne samouprave neposredno sodelovala s parlamentom in nudila strokovno pomoč lokalnim
skupnostim.
S sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 21. 10. 1993., je
ustanovljena Služba Vlade Republike Slovenije za reformo
lokalne samouprave. Ustanovitev te Službe mora potrditi še
Državni zbor Republike Slovenije.
Za realizacijo sklepa o ustanovitvi Službe Vlade Republike
Slovenije za reformo lokalne samouprave je treba Službi
zagotoviti ustrezne pogoje za delo (kadrovske, prostorske,
materialne idr.).
poročevalec

Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture
- EPA 400
Vlada Republike Slovenije je na 51. seji dne 26. oktobra
1993 določila besedilo:

predložitev nacionalnega programa (drugi odstavek 52.
člena poslovnika Državnega zbora).

- NACIONALNEGA PROGRAMA RAZVOJA SLOVENSKE
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE S PRILOGO,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podiagi 166. in
168. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, za sejo zbora v mesecu novembru 1993.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije skrajša 30-dnevni rok za

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podiagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- Igor Umek, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

0.0 UVOD
Učinkovitost gospodarstva vsake razvite družbe je v veliki
meri odvisna od delovanja njenega prometnega sistema, saj
je promet dejavnik, ki neposredno vpliva na pospeševanje,
zaviranje ali omejevanje razvoja družbe kot celote.
Železniška infrastruktura je pomemben del tega sistema.
Njena posodobitev je prvi pogoj za ustreznejše vključevanje
Slovenije v evropsko prometno mrežo in za optimalen pretok
potnikov, blaga in storitev med nami in drugimi evropskimi
državami. Zaradi specifične prometne lege Slovenije in naraščanja cestnega tranzitnega prometa, je železniška infrastruktura hkrati pomemben dejavnik ohranitve okolja in prostora
ter lahko predstavlja enega od komparativnih prednosti Slovenije v njenem evropskem prometnem okolju.
Obstoječe železniške proge, pretežno zgrajene še v prejšnjem
stoletju, s krivinimi polmera do 300 m s čestimi nivojskimi
križanji in nagibi do 27% niti glede svojih parametrov niti
glede zmogljivosti ne ustrezajo več sodobnim transportnim
potrebam. Te se zrcalijo v višjih hitrostih, večji frekvenci
vlakov, večji udobnosti voznih sredstev, večji zanesljivosti in
predvidljivosti ter višji kakovosti storitev tako v potniškem kot
v tovornem prometu.
Tehnično-tehnološke karakteristike obstoječih slovenskih
prog, (vrste prog, število tirov, osne obremenitve, sistemi
vleke in sistemi signalnovarnostnih ter telekomunikacijskih
naprav) so podane na slikah od 0/1 do 0/7.

Delež prevoza po železnici, brez osebnih avtomobilov, je
predstavljal v I. 1992 7,5% prepeljanih potnikov oz. 12,4%
v opravljenih PKM. (1)
Obseg prometa v povprečnem številu prepeljanih vlakov na
dan po posameznih progah Slovenskih železnic je razviden
na sliki št. 1/1.
Primerjava tržnih deležev evropskih železnic s SŽ v letu 1983
(merjeno v PKM in NTKM) je razvidna iz naslednje tabele (2):
pkm (%)
ntkm (%)
ITALIJANSKE ŽELEZNICE
12,40
12.10
FRANCOSKE ŽELEZNICE
9,50
26,60
NEMŠKE ŽELEZNICE
6,30
21,40
ŠVEDSKE ŽELEZNICE
7,80
45,20
ŠPANSKE ŽELEZNICE
7,30
5,80
AVSTRIJSKE ŽELEZNICE
10,30
48,50
ŠVICARSKE ŽELEZNICE
11,60
39,90
NIZOZEMSKE ŽELEZNICE
7,0
3,00
BELGIJSKE ŽELEZNICE
6,40
10.00
PORTUGALSKE ŽELEZNICE
7,50
14,30
SLOVENSKE ŽELEZNICE
5,00
300,00
1.2 Prednosti in pomen železnice
Kljub relativno majhnemu deležu Slovenskih železnic v skupnem prevozu blaga in potnikov pa ne moremo mimo njenih
ekoloških, prostorskih in energetskih prednosti, ki se jih v razvitih evropskih državah vse bolj zavedajo (3):

1.0 VLOGA IN POMEN ŽELEZNICE V SLOVENSKEM
PROSTORU

- 23% porabljene energije in 50% vseh emisij odpade na
promet kot celoto

1.1. Obseg prometa In tržni delež železnice

- specifična poraba energije (poraba energije na enoto
opravljenega dela) je na železnici

Skupni obseg prepeljanega tovora v
v I. 1992 68 mio ton (117 mio ton
prevozom zasebnikov) oz. 6,2 mlrd
- NTKM (8,6 mlrd NTKM skupno z
prevozom zasebnih prevoznikov).

Sloveniji je predstavljal
skupno z ocenjevanim
netotonskih kilometrov
ocenjenim opravljenim

Delež prevoza po železnici je predstavljal v i 1992 19,1%
v prepeljanem blagu (11,1% če upoštevamo še zasebne prevoznike) in 41,8% v opravljenih NTKM (oz. 30% če upoštevamo še ocenjen opravljen prevoz zasebnih prevoznikov).
Skupni obseg prevoza potnikov v Sloveniji je bil leta 1992 163
mio potnikov ali 4,4 mio potniških kilometrov (PKM). V to ni
vključen prevoz oseb z osebnimi avtomobili, kar predstavlja
kar 70% vseh opravljenih PKM (ocena).

poročevalec

• v potniškem prometu 3,5-krat manjša kot v cestnem prometu
• v tovornem prometu pa 8,7-krat manjša kot v cestnem
prometu
- specifična emisija škodljivih snovi, ponderirana s faktorjem
toksičnosti (ponderirana vrednost vseh škodljivih snovi v prometu) je na železnici
• v potniškem prometu 8,3-krat manjša kot v cestnem prometu
• v tovornem prometu pa 30-krat manjša kot v cestnem prometu.
- varnost je na železnici povprečno 24-krat boljša
- poraba prostora pri enaki propustnosti je na železnici 2 do
3-krat manjša kot na avtocesti
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2.0 SMERI RAZVOJA EVROPSKE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE
Prometni sistem v Evropi temelji na načelih harmonizacije,
oziroma izenačitvi pogojev poslovanja vseh prometnih panog
na prometnem trgu. Sodobna železniška infrastruktura je
v razvitih evropskih državah eden temeljev te harmonizacije.
Za Slovenijo, ki je zaradi svojega geografskega položaja
neposredno povezana s prometnim sistemom ES, Avstrije in
Švice, je to dejstvo, ki ga ni mogoče zanemariti in mora biti
vodilo pri strategiji razvoja slovenske železniške infrastrukture. Usmeritve v prometni politiki ES nujno zahtevajo prilagoditev našega prometnega gospodarstva novim razmeram,
saj je ta po eni strani pogoj za optimalno valorizacijo našega
geografskega položaja, po drugi strani pa pogoj za enakopravno vključitev našega prometnega sistema v evropski prometni sistem. Ob dejstvu, da delež mednarodnega prometa na
Slovenskih železnicah že presega 80% in da gre za visoko
medsebojno soodvisnost železnic v okviru Evrope, se prilagajanje pogojem, ki jih diktira mednarodno okolje, zdi več kot
logično.
Strategija razvoja evropske prometne železniške infrastrukture, katere del so tudi glavne proge Slovenskih železnic, je
zelo natančno definirana v naslednjih evropskih dokumentih:
-UIC- Mednarodna železniška zveza
: Perspektivni načrt evropske železniške infrastrukture, Pariz,
1974, novelacija 1990 9500 km novih prog 12500 km rekonstrukcij
-GEB- Skupnost evropskih železnic
: Evropska mreža prog za visoke hitrosti, Bruxelles 1991
35000 km prog (vsa Evropa brez nekdanje SZ)
20000 km novih prog
- UN-ECE - Ekonomska komisija ZN
: Evropski sporazum o najvažnejših mednarodnih magistralnih (E) progah AGC, Ženeva 1985 vse E-proge, vsa glavna
mesta
- UN-ECE - Ekonomska komisija ZN
: Evropski sporazum o mednarodnih progah za kombinirani
promet - AGTC, Ženeva 1989
Prvi dokument, Perspektivni načrt razvoja evropske železniške infrastrukture, ki ga je izdelala Mednarodna železniška
zveza - UIC zajema tri pomembne magistralne osi preko
Republike Slovenije (slika 2/1):
- Ture (Muenchen - Jesenice - Ljubljana)
- Balkan (Jesenice - Ljubljana, Zidani Most - Zagreb - Ankara)
- Jadran (Budimpešta - Pragersko - Ljubljana - Koper
- Trst - Reka)
Drugi dokument Evropska mreža prog za visoke hitrosti je
izdelala Mednarodna železniška zveza UIC po sklepu Evropskega parlamenta za potrebe ES, Avstrije in Švice (slika 2/2).
Predlagane smeri po tem dokumentu soupadajo z magistralnimi osmi, podanimi v prvem dokumentu, dodatno pa je
opredeljena dinamika realizacije in struktura prihodnje železniške mreže po hitrostih.

Magistralne proge, ki izhajajo iz teh dokumentov in potekajo
preko Slovenije so prikazane v sliki 2/3 in 2/4. Iz slik je
razvidno, da je mednarodnega pomena celoten prometni križ
slovenskih železnic Jesenice - Dobova in Koper - Šentilj
s priključnimi progami Divača - Sežana in Pragersko - Središče.
Navedeni trije dokumenti o razvoju evropske železniške infrastrukture so rezultat spoznanja, da zlasti na magistralnih
smereh železniška mreža, zgrajena v prejšnjem stoletju, ne
ustreza več sedanjemu tehničnemu in gospodarskemu razvoju niti v celoti sedanjim smerem prometnih tokov.
Globalni cilj načrta razvoja evropske železniške infrastrukture
je revitalizacija železniškega sistema, ki ima svoje kvantitativne in kvalitativne cilje. Kvantitativni cilj je izgradnja zmogljivih magistralnih prog zgrajenih po enotnih tehničnih parametrih, ki bi povezovale najvažnejše gospodarske in demografske centre Evrope.
Kvalitativni cilji v tovornem prometu so zagotovitev zanesljivega in točno po voznem redu urejenega prometa, v potniškem prometu pa je dan glavni poudarek frekvenci in višji
potovalni hitrosti vlakov. Kriterij kvalitete je podan z načelom,
da mora biti čas čistega prevoza z železnico, vključno s povprečno čakalno dobo na vlak in prevozom od doma do
postaje in nazaj, manjši od prevoza z avtomobilom. Ker se
šteje, da je povprečna potovalna hitrost z avtomobilom po
sodobni avtocesti 90 km/h, mora biti potovalna hitrost na
železnici vsaj 135 km/h, kar ustreza tehnični hitrosti 160 km/h.
Ta hitrost se šteje kot spodnja meja hitrosti na najsodobnejših
evropskih magistralnih progah.
Hitrost 160 km/h je torej eden od pogojev, ki ga države
podpisnice prej navedenih dokumentov, torej tudi Slovenija,
morajo upoštevati ob priliki večjih rekonstrukcij trase in novogradnjah magistralnih železniških prog.
Postavljeni kvantitativni in kvalitativni cilji pa poleg hitrosti
pogojujejo tudi ostale tehnične parametre za rekonstrukcijo
in novogradnjo magistralnih prog. Najvažnejši tehnični parametri po Evropskem sporazumu o najvažnejših mednarodnih
železniških progah so navedeni v tabeli 2/1.
Četrti dokument, Evropski sporazum o mednarodnih progah
za kombinirani promet - AGTC opredeljuje že v drugem
dokumentu navedene magistralne proge E65, E67, E69 in E70
kot pomembne tudi za mednarodni kobinirani promet, hkrati
pa uvšrča na nivo mednarodnega pomena kontejnerski terminal v Ljubljani in Kopru ter mejna prehoda Opčine-Sežana in
Jesenice-Podrožca. Tudi v tem dokumentu so predpisani
minimalni standardi infrastrukture (postaj, proge in terminalov) in eksploatacijske karakteristike vlakov te vrste transporta (tabela 2/2).
Na sliki 2/5 je prikazan presek stanja hitrih prog v Evropi v letu
1995, na sliki 2/6 pa predviden presek izgradnje hitrih prog po
letu 2005.

Tretji dokument, ki opredeljuje razvoj našega železniškega
omrežja v povezavi z evropskim je Sporazum o najpomembnejših magistralnih E progah (Sporazum AGC). Sporazum je
bil sprejet leta 1985 v okviru Ekonomske komisije združenih
narodov (ECE UN).
V tem sporazumu so zajete naslednje železniške smeri:
- E-65: Gdania-Warszawa-Breclav-Dunaj-Bruck a.d. Mur-BeIjak-Jesenice-Ljubljana-Pivka-Reka
- E-67: Bruck a.d. Mur-Graz-Šentilj-Zidani Most
- E-69: Budapest-Kotoriba-Pragersko-Zidani Most-LjubljanaKoper
- E-70: Pariz-Torino-Milano-Trst-Sežana-Ljubljana-DobovaZag reb-Beog rad-Sof ija-An kara
38
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Tabela 2/1 Tehnični parametri prog po evropskem sporazumu
o najvažnejših mednarodnih železniških progah (AGC) (5)
Obstoječe
Nove proge
proge
samo
- rekon- za potn. za mešani
promet
strukcija promet
1. Število tirov
2. Nakladalni profil*
UIC-B UIC-C1
UIC-C1
3. Minimalna medtirna razdalja
4,0 m
4,2 m
4,2 m
4. Računska min. hitrost
160 km/h 300 km/h 250 km/h
5. Dovoljena osna obremenitev
- lokomotiva (< 200 km/h)
22,5 t
22,5 t
- motorniki in motorni
vlaki (< 300 km/h)
17,0 t
17,0 t
17,01
- potniški vozovi
16,01
16,0 t
- tovorni vozovi
•s 100 km/h
20,01
22,51
•120 km/h
20,0 t
20,0 t
• 140 km/h
18,0 t
18,0 t
6. Dovoljena masa na
dolžinski meter
8,0 t
8,0 t
7. Maksimalni nagib
- 35 mm/m 12,5 mm/m
8. Minimalne dolžine peronov
na glavnih postajah
400 m
400 m
400 m
9. Minimalna uporaba dolžine
prehitevalnih tirov
750 m
750 m
10. Nivojsko križanje ceste
in železnice
brez
brez
brez
'/glej pojasnilo

Pojasnilo k tabeli 2/1 In 2/2
Nakladalni profil UIC-C1 omogoča:
- prevoz cestnih tovornih vozil in cestnih sestavov (tovornjakov s priklopniki, členkastih vozil, vlečnih vozil s polpriklopniki), ki ustrezajo evropskemu cestnemu tovornemu gabaritu
(višine 4 m, širine 2,5 m) na posebnih železniških tovornih
vozovih, katerih pod je na višini 60 cm nad zgornjim robom
tirnice;
- prevoz navadnih cestnih polpriklopnikov širine 2,5 m in
višine 4 m na železniških tovornih vozovih s spuščenim
podom z normalnim podstavnim vozičkom;
- prevoz kontejnerjev ISO širine 2,44 m in višine 2,90 m na
navadnih železniških tovornih plato-vozovih;
- prevoz premičnih tovornih zabojev širine 2,5 m na navadnih
železniških tovornih plato-vozovih
Nakladalni profil UIC-B omogoča:
- prevoz kontejnerjev ISO širine 2,44 m in višine 2,90 m na
železniških tovornih plato-vozovih za prevoz kontejnerjev,
s tem da je pod plato-vozila na višini 1,18 m nad gornjim
robom tirnic;
- prevoz premičnih tovornih zabojev širine 2,50 m in višine
2,60 m na navadnih železniških tovornih plato-vozovih (pod
plato-vozov je na višini 1,246 m);
- prevoz polpriklopnikov na železniških tovornih vozovih
s spuščenim podom.
Magistralne proge Slovenskih železnic ustrezajo nakladalnemu profilu UIC-B.

Tabela 2.2 Evropski sporazum o pomembnejših mednarodnih
progah in spremljajočih napravah za kombinirani prevoz
(AGTC)

1. Število tirov
2. Nakladalni profil*
3. Minimalna medtirna
razdalja
4. Računska minimalna
hitrost
5. Dovoljena osna
obremenitev
• 100 km/h
• 120 km/h
6. Maksimalni nagib
7. Minimalna uporabna
dolžina prehitevalnih
tirov
Vgloj pojasnilo
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Obstoječe proge Nove proge
Obstoječe
cilj
stanje
2
ni določ. ni določ.
UIC-B UIC-C1
UIC-C1
4,0 m
100 km/h 120 km/h

4,2 m
120 km/h

201
22,51
22,51
20 1
20 1
201
ni določ. ni določ. 12,5 mm/s
600 m

750 m

750 m
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Slika 2/3

MAGISTRALNE OSI PREKO SLOVENIJE
PO PERSPEKTIVNEM NAČRTU

UIC

Ture (Muenchen - Jesenice - Ljubljana)
Balkan (Jesenice - Ljubljana, Zidani Most - Zagreb - Ankara)
Jadran (Budapest - Pragersko - LJubljana - Koper - Trst - Reka)

42

poročevalec

Slika 2/4

MAGISTRALNE PROGE PREKO SLOVENIJE
PO SPORAZUMU AGC - UN - ECE

- E-65: Odani« - Warezawa - Breclov - Wien - Bruck a.d. Mur - Villach Jesenice - Ljubljana - Pivka - Rijeka

C

- E-67: Bruck a.d. Mur - Qraz - Šentilj - Zidani Most
• E-69: Budapest - Kotoriba - Pragersko - Zidani most - Ljubljana Koper
- E-70: Paria - Torino - Milano - Trieete - Sežana - Ljubljana Dobova - Zagreb - Beograd - Sofla - Ankara
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Slika 2/5

EVROPSKA MREŽA PROG ZA VISOKE HITROSTI
DO LETA 1995
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Slika 2/6

EVROPSKA MREŽA PROG ZA VISOKE HITROSTI
PO LETU 2005
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3.0 POLOŽAJ SLOVENIJE V ODNOSU DO TUJIH
KONKURENČNIH ŽELEZNIŠKIH SMERI
Položaj Slovenskih železnic in luke Koper v odnosu do tujih
konkurenčnih železniških smeri in tujih luk kot najpomembnejših generatorjev tovora je razviden iz slike 3/1.
Strateška prednost Republike Slovenije je v njenem prometnem položaju, kar pa še ne pomeni, da bodo prometni tokovi
v resnici izbrali poti preko nje. Tudi sosednje države si namreč
prizadevajo prevzeti čim več prometa in s tem povečati tranzit
in prihodek.
Na sliki 3/1 so prikazane možne obvozne visokozmogljive
železniške smeri mimo Slovenije. Z realizacijo le-teh bi Slovenija izgubila glavnino svojih transportnih prihodkov iz železniškega in luškega prometa. Ker gre za visokokakovosten izvoz
storitev, ki ne onesnažujejo okolja in ker gre za dejavnost
v kateri ima Slovenija s svojim železniškim in luškim sistemom
realne komparativne prednosti, bi to pomenilo nepopravljivo
škodo. To potencialno nevarnost je potrebno v okviru tega
programa najresnejše upoštevati. V nadaljevnaju so opisani
interesi posameznih držav na tem področju.
- Interesi Avstrije
Pri povezavi Avstrije z Italijo, južno Francijo in Španijo sta si
konkurenčni predvsem naslednji dve relaciji:
Sežana/Koper - Ljubljana - Jesenice/Šentilj in Trst - Trbiž
- Beljak - Gradec - Dunaj
Avstrija bo slovenske proge za tranzit svojega blaga uporabljala le, ko bodo storitve v slovenski smeri bistveno konkurenčnejše od smeri Trst - Beljak. Njen interes namreč je, da
čim več prevaža po svojih progah, to je na relaciji Beljak
- Gradec in seveda po čim kvalitetnejši infrastrukturi, katere
modernizacija je v polnem teku.
Prav tako obstaja potencialna nevarnost, da bo Avstrija spričo
prekinjene magistralne proge Ljubljana - Zagreb - Beograd,
za pot proti jugovzhodu, uveljavila smer Dunaj - Budimpešta
- Beograd.
Avstrija namreč pripravlja projekte za gradnjo proge za visoke
hitrosti (200 - 250 km/h) v smeri Beljak - Gradec - Dunaj, od
tu naprej pa so v pripravi načrti za hitro progo Dunaj
- Budimpešta in Budimpešta - Beograd. V povezavi z novo
italijansko progo Videm - Beljak bi to lahko bila modema
povezava avstrijskega železniškega omrežja v smeri jugozahodne Evrope.
- Interesi Italije
Italija vidi bodočnost svoje gospodarske ekspanzije v prodoru
v vzhodno Evropo. Iz tega izvira iniciativa po modernizaciji
prometnih koridorjev, tako cestnih kot železniških, v smeri
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Trst - Ljubljana - Budimpešta. Pri tem pa je potrebno poudariti, da so za Italijo interesantne tudi druge smeri. Najrealnejša
alternativa je smer Videm - Trbiž - Beljak - Dunaj, saj
poteka precejšen del te proge po italijanskem ozemlju,
celotna relacija pa se intenzivno modernizira. Ob ustrezni
prometni politiki Italija lahko doseže preusmeritev tranzitnih
tokov na to smer, ki je neposredna konkurenca smeri Sežana
- Ljubljana - Šentilj. Da so razmišljanja o tem resna, kaže
gradnja nove dvotirne proge za hitrost 160 km/h na odseku
med Vidmom in Trbižem. Proga bo omogočala kvalitetno
povezavo tržaškega pristanišča z avstrijskimi železnicami. Še
nevarnejša za tranzit preko naših prog iz Italije proti Budimpešti je predvidena izgradnja ravninske proge Reka - Zagreb in
želja Hrvaške za povezavo Reke s Trstom preko našega
ozemlja.
- Interesi Hrvaške
V svojih razvojnih planih načrtuje Hrvaška gradnjo dveh novih
prog za hitrost od 160 do 200 km/h, ki naj bi potekale tudi
preko ozemlja Slovenije. Ti progi sta:
Trst - Lupoglav (istrske proge) - Reka - Zagreb - Budimpešta
in
Zagreb - Pragersko - Gradec - Dunaj
V primeru realizacije teh dveh prog bi bila ustvarjena nova,
tehnološko izredno ugodna, moderna povezava vzhoda
z zahodom, ki bi obšla Slovenijo (Trst-Reka-Zagreb-Dunaj/
Budimpešta).
Slovenske železnice bi ob takem razvoju in počasni modernizaciji svojih magistralnih smeri postale izoliran otok v mednarodnem transportnem sistemu, luka Koper pa bi popolnoma
izgubila svojo perspektivno vlogo med severnojadranskimi
pristanišči.
- Interesi Madžarske
Z Madžarsko Slovenija nima neposredne železniške povezave
in je odvisna od prog, ki potekajo preko Avstrije in Hrvaške.
Glede na prometne tokove, ki potekajo v smeri od vzhoda na
zahod, Madžarska in Hrvaška v odnosu na Slovenijo delujeta
kot filter, kjer se odloča ali bo šel tovor na zahod preko
Avstrije, preko Hrvaške ali Slovenije v slovensko, hrvaško ali
italijansko luko. Gradnja nove proge Murska Sobota-Hodoš
pomeni prednost za Slovenijo zlasti zato, ker predstavlja
naikrajšo zvezo med Koprom in izvori ter ponori tovora
v Češki, Slovaški in deloma Poljski.
Pomen neposredne železniške zveze med Slovenijo in Madžarsko je tudi v tem, da je na tej relaciji le en mejni prehod,
s tem tudi hitrejši pretok blaga in potnikov. Z novo progo pa bi
ustvarili tudi boljše komercialne možnosti za pritegnitev
tovora v luko Koper preko slovenskih prog.
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4.0 RAZVOJU SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE

Pariz/Madrid-Barcelona-Torino-Milano-Benetke-Trst-Ljubljana-Zagreb/Budimpešta-Kijev-Beograd-Atene/Carigrad.

Pri modernizaciji in razvoju železniške infrastrukture gre za tri
temeljne med seboj ločene vendar funkcionalno povezane
sklope, katerih izvedba mora biti usklajena s standardi opredeljenimi v veljavnih evropskih dokumentih in predpisih UIC:
- obnova obstoječih prog,
- dograditev obstoječih prog,
- gradnja prog za visoke hitrosti.

Poleg te hitre proge sodijo v sklop prog višjega in visokega
hitrostnega nivoja tudi priključna proga proti Mariboru in
Dunaju za hitrost do 160 km/h, ki se na hitro progo navezuje
v Zidanem Mostu ter obvozne proge ljubljanskega železniškega vozlišča.

4.1. Obnova obstoječih prog

5.0 DINAMIKA RAZVOJA DO LETA 2005 IN POTREBNA
FINANČNA SREDSTVA

Obnova obstoječih prog zajema obnavljanje, oziroma ohranjanje eksploatacijske sposobnosti obstoječih prog na čim
višjem tehničnem nivoju in s tem zagotavljanje čim večje
varnosti, zanesljivosti in racionalnosti obratovanja.
V ta sklop spadajo:
- remont zgornjega ustroja proge,
- obnova vozne mreže,
- obnova SV in TK naprav,
- sanacije mostov in zidov, izvennivojska križanja
- manjše rekonstrukcije postaj in krivinskih elementov prog
Pri skupni dolžini 663 km tirov magistralnih prog in 20-letnem
ciklusu remontov, je treba letno obnoviti 43 km tirov z novim
materialom.
K temu je potrebno prišteti še potrebno obnavljanje 665 km
tirov stranskih prog z rabljenim materialom in v daljših časovnih intervalih, tako da je upravičeno računati s potrebno
skupno dolžino remonta približno 50 km letno.
Namen zgoraj navedenih del je:
- zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in racionalnosti obratovanja
- zagotovitev minimalne dopustne osne obtžbe 22,5 t na
vseh magistralnih progah,
- zagotovitev nakladalnega profila UIC - GB in SŽ-1,
- povečanje progovne hitrosti, v okvirih obstoječe osi proge
4.2 Dograditev obstoječih prog
Dograditev obstoječih prog obsega dopolnitev zmogljivosti in
višjo stopnjo posodobitve obstoječe infrastrukturne mreže, ki
je potrebna zaradi predvidenega povečanja obsega transporta pritegnitve novih prometnih tokov, povečanja stopnje
varnosti, uvajanja višjih standardov, upoštevanja zaščite okolja in racionalizacije poslovanja.
V ta sklop uvrščamo naslednje projekte:
- gradnja nove proge za povezavo Slovenije z Madžarsko
(30,4 km)
- gradnja drugega tira na odsekih:
* Koper-Divača (45,8 km)
* Ljubljana-Jesenice (71,2 km)
* Maribor-Šentilj (16,5 km)
- gradnja zahtevnejših izvennivojskih križanj ceste z železnico in izvennivojskih dostopov na perone;
- gradnja modernejših sistemov signalno varnostnih naprav;
- gradnja modernejših sistemov telekomunikacijskih
naprav, ki obenem služijo tudi za ustrezno in nemoteno povezavo z Evropo;
- gradnja ljubljanskega železniškega vozlišča;
- modernizacija ranžirne postaje Zalog;
- gradnja potniške postaje Ljubljana.
4.3 Gradnja prog za višja in visoka hitrosti
Koridorji prog za višje in visoke hitrosti temeljijo na zasnovi
evropske mreže hitrih in povezovalnih prog, ki so določene
v prej navedenih evropskih dokumentih.
Kot je razvidno iz slike 5/4 gre za novo progo za visoke
hitrosti, ki bo zgrajena z enotnjmi evropskimi tehničnimi parametri in standardi za hitrost 250 km/h in poteka preko Slovenije v smeri:
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5.1. Projekti po kreditih EBRD/EIB
Vrednost projektov, za katere je dogovorjeno, da jih bosta
kreditirala EBRD in EIB v obdobju 1994 do 1997 in njihova
alokacija po posameznih vrstah del ter po posameznih odsekih prog, je podana v tabeli 5/1 in na slikah 5/1 in 5/2.
Iz prikazov je razvidno, da gre pri teh kreditih pretežno za
kreditiranje obnove obstoječih prog. (glej poglavje 4.1) in
sicer:
- remont 148 km magistralnih prog (slika 5/1)
. - zamenjava 50 km vozne mreže (slika 5/1)
- obnova mostov in zidov
- nabava opreme za vzdrževanje proge, opreme za dopolnitev IS tehnična pomoč
- obnova telekomunikacijskega sistema in nove elektronske
ŽAT centrale v Mariboru (slika 5/2)
- modernizacija ranžirne postaje Zalog - primarne zavore
(slika 5.2)
- odprava ozkih grl (izvennivojska križanja, predori)
Ob tem velja pripomniti, da se bodo remontna in ostala dela,
na odsekih prog, ki sovpadajo z bodočo progo za višje,
oziroma visoke hitrosti, izvajala že v skladu s tehničnimi
standardi, ki veljajo za ta hitrostni nivo.
5.2 Ostali razvojni projekti
Dinamika razvoja ostalih projektov po posameznih letih
v obdobju 1994 do 2005 je podana v tabeli 5/1.
V prvih dveh vertikalnih kolonah (obnova) gre za sredstva, ki
so potrebna za ohranjanje eksploatacijske sposobnosti
obstoječih prog na čim višjem tehničnem nivoju. V prvi koloni
so prikazana potrebna letna sredstva za 50 km remonta,
v drugi koloni pa potrebna letna sredstva za vsakoletno investicijsko porabo pri rekonstrukciji postaj, prog in signalnovarnostnih naprav, za investicije v zvezi s povečanjem varnosti
po odločbah republiških inšpekcijskih služb, za izgradnjo
manj zahtevnih podhodov in izvennivojskih križanj ceste
z železnico ipd.
V tretji in četrti koloni so navedena potrebna sredstva za
dograditev obstoječega železniškega sistema s signalnovarnostnimi in telekomunikacijskimi napravami, gradnjo nove
proge za povezavo Slovenije z Madžarsko, gradnjo drugega
tira na posameznih odsekih enotirnih prog in za gradnjo,
oziroma rekonstrukcijo prog za višji hitrostni nivo, tako kot je
to opredeljeno v nadaljevanju.
5.2.1. Dograditev signalnovarnostnega in
telekomunikacijskega sistema
Dograditev telekomunikacijskega sistema obsega dobavo in
položitev optičnega in drugih (progovnih, energetskih in telekomunikacijskih) kablov v dvoprekatna betonska korita, kot
nadomestilo za obstoječi dotrajan telekomunikacijski sistem
in izgradnjo nove digitalne telefonske centrale Ljubljana. V ta
okvir sodi tudi 34 Mbit-ni prenosni sistem. Projekt je nadaljevanje v kreditu EBRD/EIB začete investicije in bo z njo uspostavljen moderen telekomunikacijski sistem na celotnem prometnem križu Slovenskih železnic.
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Dograditev signalnovarnostnih naprav zajema vgradnjo elektronskih signalnovarnostnih naprav namesto zastarelih mehaničnih ali relejnih varnostnih naprav na odsekih, kjer so le-te
najbolj zastarele in sicer na odseku Ljubljana - Sežana in
Pragersko - Murska Sobota. Tudi ta investicija pomeni kompletiranje glavne prometne železniške smeri Sežana - Pragersko - Šentilj/Murska Sobota in s tem večjo varnost, propustnost, racionalnost obratovanja.
Dinamika in prostorska alokacija dograditve navedenih signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav je razvidna iz
slike 5/3.
5.2.2. Nove proge, izgradnja drugega tira (slika 5/4)
V okviru dograditve obstoječe mreže prog je v letih 1995 in
1996 predvidena gradnja slovenskega dela nove enotirne
proge za neposredno povezavo Slovenije z Madžarsko na
relaciji Murska Sobota - Mačkovci - Hodoš - Bajansenye
v dolžini 30,4 km. Proga je namenjena pritegnitvi tranzitnega
tovora iz Češke, Slovaške, Poljske, vzhodne Nemčije, Madžarske in Ukrajine v smeri proti luki Koper, ima pa tudi velik
politični pomen zaradi tesnejše povezave s Slovenci, ki živijo
na madžarski strani meje z matično domovino. Proga je projektirana za hitrost do 120 km/h ker nima značaja magistralne
proge.
V obdobju od leta 1998 do leta 2000 je predvidena izgradnja
drugega tira Divača - Koper v dolžini 45,8 km. S tem se bo na
tem enotirnem odseku bistveno povečala kapaciteta proge in
s tem izboljšala zaledna povezava luke Koper. V obdobju od
leta 2002 do 2005 je predvidena tudi izgradnja obvoznih prog
ljubljanskega prometnega vozlišča in s tem povezanega
sistema mestnega in primestnega prometa v Ljubljani.
Izgradnja drugega tira Ljubljana - Jesenice v dolžini 71,2 km
je zaradi spremenjenih prometnih tokov predvidena šele po
letu 2005 in ni zajeta v programu investicijskih naložb v obravnavanem obdobju.
5.2.3. Proge za višje in visoke hitrosti
Realizacija evropske mreže hitrih prog na ozemlju republike
Slovenije v skladu z evropskimi dokumenti, navedenimi
v poglavju 3, je predvidena po letu 2000. Prvi poseg v tej smeri
je rekonstrukcija povezovalne proge dolžine 106 km Zidani
Most - Maribor - Šentilj v smeri proti Dunaju za hitrost do
160 km/h. Začetek večjih del je predviden leta 2001, medtem
ko bi se remonti na posameznih odsekih te proge, kjer trasa
povezovalne proge ostaja v svoji osi, že izvajali po standardih,
ki jih taka proga zahteva. V okviru rekonstrukcije te proge je
zajeta tudi izgradnja drugega tira Maribor - Šentilj (16,5 km).
Ta proga povezuje hitro progo Gradec - Dunaj z našo
bodočo novo progo za hitrost 250 km/h Trst - Ljubljana
- Zidani Most - Zagreb kot del južnoevropske hitre proge
Madrid - Barcelona - Milano - Benetke - Trst - Ljubljana
- Zagreb - Beograd/Budimpešta) slika 5/4).
Dolžina hitre proge od slovensko-italijanske meje pri Trstu do
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slovensko-hrvaške meje pri Dobovi znaša 179 km. Njena gradnja, začenši s prvim odsekom Ljubljana - Zidani Most, je
predvidena po letu 2005 in ni zajeta v dinamiki finančnih
naložb v obravnavanem obdobju. Predvidena vrednost 1 km
take proge je po izkušnjah tujih železnic 15 mio USD, tako da
bi bila vrednost celotne proge po grobi oceni 2691 mio USD.
Idejne gradbene rešitve za odsek proge Ljubljana - Zagreb so
izdelane, izbrana je savska varianta, za odsek Trst - Ljubljana
pa je izdelanih več variant.
Z realizacijo sistema navedenih prog za višje in visoke hitrosti
bi se Slovenija enakopravno vključila v evropski sistem hitrih
prog. Dostopnost Slovenije in mobilnost prebivalstva, bi se na
ta način bistveno izboljšala, časi potovanj v primerjavi
z obstoječimi pa bi bili bistveno ugodnejši kot to kaže slika 5/
5.
Predvidena dinamika izgradnje je odraz trenutno realnih razmer in predvidevanj v Evropi, potrebno pa jo bo skrbno
prilagajati dogajanju v naših sosednjih državah, saj taka investicijska naložba ne more biti rezultat planiranja ene same
države pač pa jo je treba obravnavati kot člen v verigi interesov in prometne politike evropskih držav kot celote.
Tabela 5/1 Dinamika potrebnih investicijskih naložb do I. 2005
(v mio SIT)
Obnova
Do-Proge za
Remont Ostalo gradnja
Skupaj Skupaj
Leta
- 5.750 8.760
1.044
779
2.400
610
3.10
7.052
Erb/eib
1.632
1.362
1995
2.400 3.986
- 6.386 13.438
- 4.428 11.015
1.334
940
1996 Ebrd/eib
- 6.587
2.400 4.187
- 1.059 11.150
559
500
1997 Ebrd/eib 3.782 2.400 3.909
- 10.091
13.094
3.782 2.000 7.312
1998
12.595
3.782
2.000
6.813
1999
12.560
3.782 2.000 6.778
2000
21.210
3.782 2.000 10.208 5.220
2001
23.066
3.782 2.000 8.932 8.352
2002
23.878
3.782 2.000 9.744 8.352
2003
3.782 2.000 4.872 10.904
21.558
2004
23.994
3.782 2.000 7.308 10.904
2005
Vlaganja v razvoj železnice na km proge pri nekaterih tujih železnicah
v letu 1991 (4)
- Avstrija 196.000 USD/km
- Portugalska 125.000 USD/km
- Švica 455.000 USD/km
- Italija 233.470 USD/km
- Slovenija 55.000 USD/km (predvideni znesek za leto 1994)
1994

Ebrd/eib

3.927
4.058
2.154
-
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Slika 5/3
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6.0 ZAKLJUČEK
Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture opredeljuje glavne smeri razvoja slovenskega železniškega omrežja in hkrati daje grobo finančno oceno potrebnih
sredstev, ki bi omogočile ta razvoj.
Dinamika in obseg tega razvoja sta v tem programu sicer
v grobem prilagojena dolgoročnim načrtom evropskih držav
in najnujnejšim potrebam in interesom našega gospodarstva
in družbe, vendar ju bo treba še sproti prilagajati nadaljnjemu
razvoju prometnih tokov v tem delu Evrope.
Ustrezen razvoj slovenske železniške infrastrukture je odločilen pogoj za vključenost Slovenskih železnic in luke Koper
v evropske prometne tokove. Zaostanek na tem področju bo
v bodočnosti nenadomestljiv in ima lahko usodne posledice
ne le za slovensko prometno gospodarstvo samo, pač pa tudi
za gospodarstvo Slovenije kot celoto, saj gre za področje, kjer
ima Slovenija objektivne komparativne prednosti in jih mora
izkoristiti.

PRILOGA
4.1. DOLGOROČNA (CILJNA) ZASNOVA ŽELEZNIŠKEGA
OMREŽJA
Spremenjen geostrateški položaj Slovenije po osamosvojitvi
narekuje nov koncept prometnega sistema Slovenije, zasnove
prometnega omrežja nasploh in v okviru tega tudi zasnove
železniškega omrežja. Nekdanje in doslej načrtovane prometne navezave ne odgovarjajo več povsem novim usmeritvam Slovenije in spremenjenim mednarodnim prometnim
potrebam. Z novim prometnim sistemom, ki bo hkrati
ustrezno spremenil in dopolnil doslej veljavne evropske dokumente, izdelane in sprejete na preteklih premisah balkanskih
in vzhodnoevropskih držav (prikazanih v poglavjih 2.0 in 3.0),
moramo vzpostavitvi predvsem pogoje za skladen gospodarski in prostorski razvoj Slovenije ter dobre prometne povezave s sosednjimi državami in širšim prostorom, upoštevaje in
vključujoč nove mednarodne interese za transevropske železniške povezave,
4.1.1 Daljinske proge
Slovenija je zainteresirana in se bo zavzemala, da se predvidena izgradnja evropske mreže za velike hitrosti po letu 2005
(Perspektivni načrt evropske železniške infrastrukture, UIC
1990 in Evropska mreža prog za visoke hitrosti, GEB 1991)
v
potekih
Benetke-Trst-Ljubljana-Zagreb-Beograd/
Budimpešta za hitrosti vlakov 250-300 km/h ter modernizacijo obstoječih prog Zidani most-Maribor-Šentilj, LjubljanaGflAZ

-predor Karavanke in Trst(Pivka)-Reka za hitrosti vlakov do
160 km/h doplni s:
- hitro progo (do 160 km/h) proti vzhodu v smeri Pragersko- madžarska
meja- Nagykanizsa- Budapest/Szombathely- Bratislava,
- hitro progo (do 160 km/h) Koper-priključek na progo za
visoke hitrosti Trst-Ljubljana (glej karto Interesi povezovanja
R Slovenije z omrežjem evropskih prog za visoke hitrosti,
Prostorski plan R Slovenije, delovni osnutek).
S tem bo slovenska železniška hrbtenica daljinskih prog
v smeri Koper-Ljubljana-Maribor-madžarska meja,
z odcepi proti Trstu, Reki, Salzburgu, Zagrebu in Gradcu
tvorila sestavni del omrežja E-hitrih prog. Daljinske proge
bodo povezovale slovensko državno in »deželna« središča
med seboj in s središči podobnega ranga v sosednjih državah.
Na progi za visoke hitrosti Trst-Ljubljana-Zagreb bodo
poleg priključkov (vozlišč) povezovalnih daljinskih prog
v Ljubljani, Zidanem mostu in koprsko-tržaškem območju
tudi stičišča v drugih točkah prepletanja nove proge za visoke
hitrosti z obstoječimi moderniziranimi programi, ki bodo
omogočale tudi vožnje vlakov nižjega ranga in določenega
dela tovornega transporta po progi za visoke hitrosti.
Razen (edine) postaje za železnico visoke hitrosti (250-300
km/h) v Ljubljani, bodo na daljinskih prograh ustrezno razporjene tudi postaje za druge vlake, ki bodo zagotavljale distribucijo potnikov in tovorov tudi znotraj Slovenije.
4.1.2 Glavne proge
Omrežje glavnih prog dopolnjuje omrežje daljinskih prog
tako, da bodo predvidena središča upravnih okrajev (v variantah 11-20 okrajev, razen Idrije) na teh progah. Da bi omogočili hitre medmestne povezave med regionalnimi (pokrajinskimi) središči Slovenije in podobnimi središči v sosednjih
državah naj bi bile glavne proge modernizirane za hitrosti
vlakov do 120 km/h.
4.1.3 Regionalne proge
Regionalne proge bodo povezovale na omrežja višjih kategorij predvidena središča širših lokalnih skupnosti (središča
sedanjih občin, razen Lenarta), ki bi ostala sicer nepovezana
z železniškim omrežjem Slovenije. Regionalne progre naj bi
omogočale hitrosti vlakov do 80 km/h.
Ciljna zasnova celotnega železniškega omrežja Slovenije
z vozlišči in stičišči, je prikazana na karti-shemi. Zasnova
železniškega omrežja, Prostorski plan R Slovenije, delovni
osnutek. V varintah so (v okvirjih) prikazane tri variante zasnove omrežja na koprsko-tržaškem območju in dve varianti
povezav z Madžarsko.
Osnovna varianta hitre železnice proti vzhodu predvideva
direktno povezavo Slovenije z Madžarsko in dalje s Slovaško
in drugimi vzhodnimi državami v smeri Pragersko-Ormož-Ljutomer-Redic-Nagykanizsa/Szombathely.
Varianta
A predvideva daljinsko železnico preko Hrvaške v poteku
Ormož-Čakovec-Kotoriba. V tem primeru naj bi bila proga
Ormož-Murska Sobota-Hodoš uvrščena med glavne proge
1. reda.
V koprsko-tržaškem območju je v osnovni varianti predvideno stičišče (točka prestopa) proge za visoke hitrosti, nove
daljinske proge do Kopra in nove daljinske proge proti Reki
v predoru v območju med Trstom, Koprom in Divačo. V varianti 1 je stičišče treh daljinskih prog predvideno v območju
Pivke. V varianti 2 je predvideno dvoje stičišč: eno v območju
Divače-Kozine med progo za visoke hitrosti in daljinski progi
v Koper; drugo v Pivki med progo za visoke hitrosti in daljinsko progo proti Reki.

/
Železniška hrbtenica Slovenije
ooročevalec

V okviru in na podlagi Zasnove železniškega omrežja v Prostorskem planu R Slovenije se določa v Nacionalnem programu razvoja železniške infrastrukture faza njene realizacije
do okoli leta 2005.
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Informacija o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih določene
skupine uživajo na podlagi posebnih predpisov

Vlada Republike Slovenije je na 44. seji dne 23. septembra
1993 obravnavala:
- INFORMACIJO O PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, KI JIH DOLOČENE SKUPINE OSEB UŽIVAJO NA PODLAGI POSEBNIH PREDPISOV,
ki vam jo pošiljamo na podlagi sklepa 10. seje Državnega
zbora Republike Slovenije z dne 9/7-1993 in 271. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
1. UVOD IN PRAVNA PODLAGA
1.1. Zavarovanje po splošnih predpisih
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so
načeloma odvisne od trajanja zavarovalne dobe in plač oziroma osnov, od katerih je zavarovanec plačeval prispevke. Pri
tem velja vzajemnost zavarovancev, ki se kaže v tem, da ob
izpolnitvi vnaprej določenih pogojev zavarovanec pridobi pravico in jo uživa dokler zanjo izpolnjuje pogoje, ne glede na
trajanje predhodnega zavarovanja. Pri načelu vzajemnosti se
predpostavlja enakopravnost zavarovancev in na tej podlagi
zavarovanci ob enakih pogojih pridobijo pravice v sorazmerju
s plačanimi prispevki. Po splošnih predpisih velja tudi solidarnost zavarovancev, po kateri lahko posamezna skupina zavarovancev pridobi večji obseg pravic, kot bi jim šel glede na
obseg njihovega zavarovanja oziroma vplačane prispevke, če
bi bila sicer ogrožena njihova socialna varnost. Gre za določeno odstopanje od čistih zavarovalniških principov, zaradi
česar obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje spada
v sistem socialne varnosti in se razlikuje od privatnih zavarovanj, ki ne upoštevajo socialne komponente.
1.2. Solidarnost v pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Na podlagi načela solidarnosti je v zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 12/92 - v nadaljevanju
ZPIZ) zagotovljena pravica do odmere pokojnine od najnižje
pokojninske osnove, pravica do varstvenega dodatka k pokojnini, pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, pravica do
štetja polne delovne dobe za čas, ko delavci delajo s polovičnim delovnim časom, ki se jim po predpisih o delovnih razmerjih šteje za polni delovni čas in pravica do štetja zavarovalne dobe s povečanjem zavarovancem s telesnimi okvarami.
Po načelu solidarnosti lahko ženske uveljavijo pravico do
starostne pokojnine, predčasne pokojnine in do družinske
pokojnine 5 let prej kot moški zavarovanci; pokojnine pa se
jim za enako pokojninsko dobo odmerijo v višjih odstotkih od
pokojninske osnove kot zavarovancem.
Zavarovancem, ki opravljajo posebno težka ali zdravju škodljiva dela, in zavarovancem, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni več moč uspešno opravljati, se šteje zavarovalna doba s povečanjem. Povečanje zavarovalne dobe znaša
največ 50%, torej se jim 12 mesecev dejanskega dela šteje za
največ 18 mesecev zavarovalne dobe. Zavarovancem se starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine
zniža za toliko mesecev, kolikor znaša skupno povečanje
zavarovalne dobe. Dodatni izdatki pokojninskega in invalidskega zavarovanja zaradi višjih pokojnin in zgodnejših upokojitev zavarovancev s pravico do štetja zavarovalne dobe
s povečanjem, se pokrivajo z dodatnimi pripsevki delodajalcev, ki zaposlujejo delavce na takšnih delovnih mestih, zato te
pravice ob ustrezni višini dodatnih prispevkov ne gredo
v breme ostalih zavarovancev.
1.3. posebne pravice določenih kategorij oseb
Ne glede na splošna načela upoštevanja minulega dela, vza58

jemnosti in solidarnosti, lahko določene skupine zavarovancev na podlagi posebnih predpisov pridobivajo pravice iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod ugodnejšimi
pogoji oziroma v višjih zneskih kot ostali zavarovanci.
V 169. členu ZPIZ je določeno, da se primeri in način, v katerih
lahko posamezne kategorije zavarovancev pridobivajo in uveljavljajo pravice pod ugodnejšimi pogoji, določijo le z zakonom. Po 170. členu ZPIZ se sredstva za uresničevanje pravic,
uveljavljenih po posebnih predpisih, zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Obveznost republike se določi
v višini razlike med dajatvijo, priznano in odmerjeno po splošnih predpisih, ter dajatvijo, priznano in odmerjeno po posebnih oziroma ugodnejših pogojih; v to razliko se vštevajo tudi
vsi prispevki od teh dajatev in sorazmerni del stroškov
odmere in izplačevanje dajatev.,
Kadar zavarovanec ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po splošnih predpisih, celotna sredstva za
to pokojnino zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna.
Posebne pravice, določene po uveljavitvi ZPIZ
Skladno s 169. členom ZPIZ so bili s posebnimi zakoni določeni ugodnejši pogoji za priznanje pravice do pokojnine oz.
pravica do višjih zneskov pokojnin kot bi jim šli po splošnih
predpisih, za poslance in določene državne funkcionarje ter
za slovenske državljane, ki so pravice do pokojnine uveljavljali v kateri od republik nekdanje SFRJ.
Posebne pravica, določene po prejšnjih predpisih
Po 292. členu ZPIZ se uživalcem pravic, ki so jih uveljavili po
posebnih zakonih do 31. 3.1992, te pravice še naprej zagotavljajo najmanj v obsegu, določenem s predpisi, ki so veljali do
navedenega dne.
Varstvo pravic borcev NOV, vojaških invalidov, članov družin
padlih borcev in vojaških upokojencev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter borcev, vojaških invalidov in
članov družin padlih borcev NOV Jugoslavije v Deželi Furlaniji-Julijski krajini v Republiki Italiji in v Dežei Koroški v Republiki Avstriji, je v obsegu in pod pogoji, ki so jih določali
predpisi nekdanje SFRJ, zagotovljeno po 18. členu Ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91).
Po izrecni določbi 50. člena Ustave Republike Slovenije je
vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja zagotovljeno
posebno varstvo v skladu z zakonom. Tudi v drugih državah
jim je praviloma zagotovl|ena socialna varnost.
V nadaljevanju prikazujemo posebne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih posamezne skupine
zavarovancev uživajo po posebnih predpisih. Podatke je zbral
in uredil Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (v nadaljevanju: zavod).
2. VRSTE PRAVIC, KI JIH DOLOČENE KATEGORIJE
ZAVAROVANCEV PRIDOBIVAJO POD UGODNEJŠIMI
POGOJI
2.1. Borci NOV
Po določbi 302. člena ZPIZ se borcem NOV in z njimi izenačenim upravičencem, ki so pridobili pravico do pokojnine po
predpisih, ki so veljali do 31. 3. 1992, zagotavljajo pravice po
predpisih, ki so veljali do navedenega dne, torej po:
- Zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št. 23/82, 77/82, 75/85,8/87, 65/
87, 87/89 in 44/90);
- Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I
poročevalec

SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Ur. I. RS, št. 14/90, 30/90,
44/90 in 10/91);
- Zakonu o temeljnih pravicah nosilcev partizanske spomenice 41, Zakonu o temeljnih pravicah oseb, odlikovanih
z Redom narodnega heroja in po Zakonu o temeljnih pravicah
borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne
od 1936-1939 (Uradni list št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81,
25/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90);
- Zakonu o temeljnih pravicah oseb, odlikovanih z Redom
belega orla z meči, Redom Karađorđeve zvezde z meči in
Z Zlato medaljo Obiliča (Uradni list SFRJ št. 67/72, 22/73, 33/
76, 68/81, 75/85, 44/89 in 87/89).
2.1.1. Status borca
Po navedenih predpisih se šteje za borca NOV oseba, ki ima
priznano posebno dobro v dvojnem štetju vse od vstopa
v NOV do 15. maja 1945. Glede na to ima status borca tisti, ki
se je vključil v NOB v maju 1945, nima ga pa tisti, ki je bil
partizan vso vojno, vendar je neposredno pred koncem vojne
Izstopil.
Status borca NOV imajo tudi vojni ujetniki in politični interniranci ob pogoju, da so se v taboriščih aktivno vključili v NOV
pred 9. 9. 1943 ali kasneje in so ostali udeleženci NOB do 15.
maja 1945.
Za borce NOV pred 9. septembrom 1943 se štejejo tudi borci
NOV, ki so postali državljani SFRJ po mirovni pogodbi z Italijo
ali so bili kot državljani Socialistične Federativne Republike
Jugoslavije stalno naseljeni na ozemlju, ki je bilo s to
pogodbo pripojeno SFRJ, oziroma ki so na podlagi pogodbe,
sklenjene med SFRJ in Republiko Italijo dne 10. novembra
1975 v Osimu, izenačeni v pravicah in dolžnostih z državljani
SFRJ, vkjučill pa so se v NOB oziroma začeli aktivno in
organizirano delati za NOB do 13. oktobra 1943.
Enake pravice kot borci NOV pred 9. septembrom 1943 oziroma pred 13. oktobrom 1943 imajo udeleženci španske
narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne, ki so do 15.
maja 1945 pridobili posebno dobo v dvojnem štetju tudi kot
udeleženci NOV, in udeleženci narodnoosvobodilnega gibanja Grčije.
2.1.2. Pokojninska doba
Kot posebna doba se dvojno šteje čas, ki ga je v obdobju od 6.
aprila 1941 do 15. maja 1945 zavarovanec prebil;
• v partizanskih odredih Jugoslavije, v narodnoosvobodilni
vojski Jugoslavije In v Jugoslovanski armadi;
• na aktivnem in organiziranem delu v narodnoosvobodilnem boju;
• v zaporih, taboriščih in internaciji, če se je boril ali Izvrševal
naloge narodnoosvobodilnega gibanja (v nadaljevanju: NOG)
In bil pri tem ujet ali prijet, ali če se je kot pripadnik revolucionarnega gibanja leta 1941 znašel v zaporu, pa je v zaporu,
taborišču ali internaciji nadaljeval delo za NOG, oziroma če je
bil organizator gibanja In je s svojim delovanjem v zaporu,
taborišču ali internaciji organiziral, krepil In razvijal NOG.
Pogoj pa je bil, da se je po vrnitvi iz zapora, taborišča ali
Internacije postavil na razpolago NOG In nadaljeval aktivno
delo zanj;
• v taboriščih vojnih ujetnikov ali političnih intemlrancev, če
se je v taborišču do 9. septembra 1943 aktivno vključil v delo
za NOG, bil organizator gibanja ter s svojim delovanjem krepil
in razvijal NOG, računano od dneva, ko se je tako vključil
v gibanje, če se je po vrnitvi Iz taborišča postavil na razpolago
NOG in nadaljeval zanj aktivno delo.
čas, prebit v partizanskih odredih Jugoslavije, v Narodnoosvobodilni vojski Jugoslavije in Jugoslovanski armadi pred
15 leti starosti, se všteva v pokojninsko dobo.
Kot posebna doba v dejanskem trajanju se šteje čas, ko je
zavarovanec do 15. maja 1945 aktivno sodeloval v narodnoPoročevalec

osvobodilnem gibanju in dalj časa stalno opravljal posamezne naloge oziroma dolžnosti ali delo v odborih, zavodih
ali organizacijah NOG ali je to delal po njihovih nalogih, ne
glede na to, ali je opravljal tako delo na osvobojenem ali
neosvobojenem ozemlju.
2.1.3. Pogoji za pridobitev pravice do starostne poko|nine
Borec NOV pred 9. septembrom 1943 pridobi pravico do
starostne pokojnine;
• ne glede na starost - ko dopolni pokojninsko dobo 35 let
(borec) oziroma 30 let (borka);
• ko dopolni starost 55 let (borec) oziroma 50 let (borka)
- če ima najmanj 20 let pokojninske dobe, dopolnjene kadarkoli.
Borcu NOV pred 9. septembrom 1943, ki ima najmanj 15 let
pokojninske dobe, od tega najmanj deset let zavarovalne
dobe, lahko posebna komisija ne glede na starost izjemno
prizna pravico do starostne pokojnine, če spozna, da je to
potrebno glede na njegovo splošno zdravstveno stanje in
delovno zmožnost. V navedeno desetletno zavarovalno dobo
se enojno vštevajo tudi vsa obdobja, ki se borcem NOV po tem
naslovu dvojno vštevajo v pokojninsko dobo.
Borec NOV pred 9. septembrom 1943 pridobi pravico do
starostne pokojnine, ko izpolni predpisane pogoje, ne glede
na to, kdaj mu je prenehalo zavarovanje.
Borec NOV pred 9. septembrom 1943, ki zaradi Invalidnosti ne
more nad polovico polnega delovnega časa opravljati del, po
katerih se ocenjuje invalidnost, pridobi pravico do invalidske
pokojnine, če izpolnjuje pogoje glede dobe za pridobitev
pravice do te pokojnine, ne glede na to, ali bi morda mogel
opravljati po prekvalifikaciji ali dokvalifikaciji ali brez nje
druga ustrezna dela.
2.1.4. Odmera pokojnin« borcem NOV
Borcu NOV pred 9. septembrom 1943 se pokojnina odmeri od
pokojninske osnove na enak način kot drugim zavarovancem.
Ob tem imajo naslednje ugodnosti:
Petlstno povprečje plač kot pokojninska osnova
Če je za borca NOV pred 9. septembrom 1943 ugodneje, se
vzame za določitev pokojninske osnove mesečno povprečje
osebnega dohodka, ki ga je dosegel v katerihkoli petih zaporednih letih zavarovanja, ki so zanj najugodnejša. Ostalim
zavarovancem se pokojninska osnova določi po desetletnem
poprečju mesečnih plač.
Zajamčena najnižja pokojninska osnova
Pri odmeri pokojnine borcem NOV pred 9. 9. 1943 se vzame
najmanj tolikšna pokojninska osnova, ki ustreza 117,6% povprečne plače na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji
v zadnjem koledarskem letu pred uveljavitvijo pokojnine
(zajamčena pokojninska osnova). Polna pokojnina, ki Jo
borec izpred 9. 9. 1943 skupaj z dodatkom za borce pridobi,
če ima vsaj 19 let skupne pokojninske dobe (borka 18 let),
odmerjena od te pokojninske osnove, znaša toliko kot povprečna plača zaposlenega delavca v republiki. Za ostale zavarovance je najnižja pokojninska osnova določena v višini 64%
povprečne plače na zaposlenega.
Odmera pokojnin« km«tom-borc«m
Zavarovancl-kmetje, ki imajo status borca NOV pred 9.9.1943
oziroma pred 13. 10. 1943, Imajo ne glede na dopolnjeno
pokojninsko dobo pravico do najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo. Ostali upravičenci do starostnih pokojnin
kmetov so upravičeni do polovice navedenega zneska.
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Dodatek za nosilce Partizanske spomenice 41 in drugih
najvišjih odlikovani nekdanje SFRJ

Tako povečana pokojnina sme znašati največ 85% pokojninske osnove.

Borcem-nosilcem Partizanske spomenice 41, narodnim herojem ter španskim borcem I. skupine, odlikovancem z Redom
Karadjordjeve zvezde z meči, z Redom belega orla z meči in
z Zlato medaljo Obiliča, se poleg pokojnine prizna še dodatek
v višini razlike do valorizirane povprečne plače, ki so jo
prejemali v zadnjem koledarskem letu pred upokojitvijo. Pri
tem se ne upoštevajo splošne omejitve najvišje pokojninske
osnove. Pokojninski prejemki navedenih upravičencev niso
obdavčeni.

2.1.5. Število upokojenih borcev

ugodnejši odstotek za odmero pokojnine
Borcu NOV pred 9. septembrom 1943 se odmeri starostna
pokojnina v odstotku pokojninske osnove glede na pokojninsko dobo in znaša za 15 let pokojninske dobe za moškega
45% pokojninske osnove, za žensko pa 47,5% pokojninske
osnove (po splošnih predpisih se pokojnina za 15 let pokojninske dobe odmeri v višini 35% (moški) oziroma 45%
(ženska).
Borcu NOV pred 9. septembrom se odmeri invalidska pokojnina v odstotku od pokojninske osnove glede a pokojninsko
dobo in znaša za pokojninsko dobo do 15 let za borca 45%
pokojninske osnove, za borko pa 55% pokojninske osnove.
Tako odmerjene pokojnine se povečujejo za vsako nadaljnje
leto pokojninske dobe nad 15 leti borcu za 2%, borki pa za
2,5% pokojninske osnove, tako da sme odmerjena pokojnina
znašati največ 85% pokojninske osnove za pokojninsko dobo
35 let (borec) oziroma 30 let (borka).
Dodatek za pokojninsko dobo, ki presega 30 ziroma 35 let
Zavarovancu-borcu NOV pred 9. septembrom 1943 oziroma
pred 13. oktobrom 1943, ki ostane v zavarovanju po dopolnitvi
35 let (moški) oziroma 30 let (ženska) pokojninske dobe, se
pokojnina poveča za vsako leto zavarovanja po dopolnitvi te
pokojninske dobe za po 1%, vendar največ za 5%. Poveča se
pokojnina, ne pokojninska osnova, zato znaša pokojnina
s tem povečanjem skupaj največ 89,25% pokojninske osnove.
Ostali zavarovanci, ki ostanejo v zavarovanju po dopolnitvi
polne pokojninske dobe 40 let oziroma 35 let, nimajo pravice
do povečanja pokojnine, razen zavarovancev, ki se s 40 leti
pokojninske dobe ne morejo starostno upokojiti, ker še niso
dopolnili minimalne starosti; le-tem se pokojnina poveča za
vsako leto pokojninske dobe preko 40 let, za 1%.
Dodatek za borce
Borec NOV, ki se je vključil v narodnoosvobodilni boj oziroma
začel aktivno in organizirano delati za narodnoosvobodilni
boj 9. septembra 1943 ali pozneje, pridobi pravico do pokojnine po enakih pogojih kot drugi zavarovanci in se mu pokojnina odmeri na enak način kot njim.
Borcu NOV, ki uveljavi na podlagi dopolnjene pokojninske
dobe nižjo pokojnino od 85% pokojninske osnove, se pokojnina odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, poveča:
• borcu NOV od 9. septembra 1943 do konca omenjenega
leta - 60%;
• borcu NOV od leta 1944 - za 30%;
• borcu NOV od leta 1945 - za 10%;.
Zavarovancu-državljanu SFRJ, ki je bil po 6. aprilu 1941 ujet
ali interniran in ki se je v taboriščih vojni ujetnikov ali političnih zapornikov oziroma internirancev nepretrgoma aktivno in
organizirano udeleževal dela za narodnoosvobodilno gibanje
in se po vrnitvi iz taborišča postavil na razpolago narodnoosvobodilnemu gibanju in nadaljeval aktivno delo zanj, pa mu
ta čas ni priznan dvojno, se odstotek za odmero pokojnine, ki
bi mu šel glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, poveča za
30%.
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Po podatkih Zavoda je 30.06.1993 uživalo pravico do pokojnine pri Zavodu 62.291 borcev NOV, med katerimi je bilo:
- 869 nosilcev Partizanske spomenice 41 in z njimi izenačenih španskih borcev;
- 4.227 borcev od 1941;
- 7.946 borcev od 1942;
- 19.921 borcev iz leta 1943 (pred 9. 9. 1943);
- 2.296 borcev iz leta 1943, ki so vstopili v NOV po 9.9oziroma pred 13. 10. 1943;
- 20.000 borcev od 1944;
- 6.929 borcev od 1945 leta;
- 103 vojni ujetniki s statusom borca.
1.786 kmetov-borcev je 30.6.1991 uživalo pravico do kmečke
starostne pokojnine.
2.2. Izjemne pokojnine
Do konca leta 1972 se je uporabljala določba 80. člena
Zakona o pokojninskem zavarovanju (Ur. I. FLRJ, št. 51/57),
po kateri je lahko Zvezni izvršni svet izjemno priznal pravico
do pokojnine tudi posameznikom, ki niso izpolnjevali pogojev
za priznanje pokojnine po splošnih predpisih oziroma je
lahko pokojnino določil v višjem znesku, kot bi šel upravičencu glede na njegove plače, zavarovalni razred oziroma
kategorijo delovnega mesta in pokojninsko dobo. Takrat priznane izjemne pokojnine so upravičenci obdržali tudi po spremembi predpisov. Te izjemne pokojnine se usklajujejo tako
kot pokojnine po splošnih predpisih.
Izvršni svet Skupščine Slovenije je lahko na podlagi:
Zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine
osebam, ki imajo posebne zasluge (Ur. I. SRS, št. 18/74)
priznal osebam, ki so imele posebne zasluge na področju
revolucionarne, politične, znanstvene, kulturne ali druge
družbene dejavnosti, pravico do starostne pokojnine ne glede
na pogoje, ki so jih določali predpisi o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju za pridobitev pravice do pokojnine
oziroma se je tem osebam lahko odmerila tudi večja pokojnina, kot bi jim šla po splošnih predpisih; družinskim članom
oseb s posebnimi zaslugami pa se je izjemoma priznala družinska pokojnina oziroma odmerila večja družinska pokojnina, kot bi jim šla po splošnih predpisih.
Vlada Republike Slovenije lahko na podlagi:
Zakona o spremebah in dopolnitvah Zakona o izjemnem
priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo
posebne zasluge (Ur. I. RS, št. 14/90) izjemno prizna osebam,
ki imajo posebne zasluge na področju znanosti, umetnosti,
kulture ali druge dejavnosti in izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po splošnih predpisih,
pravico do višje starostnhe pokojnine, kot bi jim pripadala po
splošnih predpisih; družinskim članom oseb, ki imajo
posebne zasluge, pa se sme izjemoma odmeriti družinska
pokojnina od višje starostne oziroma invalidske pokojnine,
kot bi bila odmerjena umrli osebi po splošnih predpisih.
V I. polletju 1993 je uživalo izjemne pokojnine 711 upravičencev, kar je za 60 manj kot konec leta 1992, ker se je teh 60
upravičencev odločilo za ugodnejše borčevske pokojnine.
Do spremembe razmerja med višino izjemnih pokojnin in
borčevskih pokojnin je prišlo po odpravi omejitev najvišjega
zneska pokojninskih prejemkov nosilcev Partizanske spomenice 1941 oziroma drugih najvišjih odlikovanj, medtem ko so
omejitve najvišjih možnih zneskov izjemnih pokojnin ostale
na ravni najvišjih možnih pokojnin po splošnih predpisih.
Večina od 711 uživalcev izjemnih pokojnin je pridobila pravice do izjemnih pokojnin po prejšnjih zveznih oziroma republiških posebnih predpisih. Z zakonom o izjemnem priznanju
in odmeri starostne pokojnine iz leta 1990, na podlagi političnih oziroma revolucionarnih zaslug ni več možno na novo
poročevalec

pridobiti izjemne pokojnine; upravičenci, ki so za takšne
zasluge pridobili izjemne pokojnine po prejšnjih predpisih, pa
so jih obdržali.

po splošnih predpisih pa znesek, ki predstavlja razliko med
pokojnino, ki bi šla upravičencu po splošnih predpisih in
pokojnino po Zakonu o notranjih zadevah.
V I. polletju 1993 je uživalo te pokojnine 178 upravičencev.

2.3 Delavci organov za notranje zadeve ter zavodov za
izvajan]« kazenskih sankcij
Po Zakonu o notranjih zadevah (Ur. I. SRS, 28/80, 38/88,27/89
in Ur. I. RS, št. 19/91 in 4/92) se pooblaščenim uradnim
osebam in delavcem na določenih dolžnostih organov za
notranje zadeve odmerja starostna pokojnina od povprečnega mesečnega zneska plače, ki so jo prejeli v zadnjem
(koledarskem) letu pred upokojitvijo (pokojninska osnova).
Starostna ali invalidska pokojnina, ki gre pooblaščenim uradnim osebam in delavcem na določenih dolžnostih organov za
notranje zadeve, znaša za pokojninsko dobo 20 let, za delavca
55%, za delavko pa 57,5% pokojninske osnove in se nato
poveča za 2,5% pokojninske osnove za vsako nadaljnje celo
leto do dopolnjenih 30 za pokojnino vštevnih let. Za vsako
nadaljnje celo leto pokojninske dobe nad 30 let se pokojnina
poveča za 0,5% pokojninske osnove, tako da znaša pokojnina
za polno pokojninsko dobo 85% pokojninske osnove.
Enako se odmeri starostna ali invalidska pokojnina tudi
delavcu organa za notranje zadeve, ki ob uveljavitvi pravice
do pokojnine ni pooblaščena uradna oseba ali delavec na
določenih dolžnostih, če ima najmanj 20 za pokojnino vštevnih let in je od tega najmanj 10 let dejansko opravljal dela in
naloge pooblaščene uradne osebe ali delavca na določenih
dolžnostih.
Za izjemno ugodnost šteje tudi pravica oseb, ki se poškodujejo ali poklicno obolijo, ko pomagajo organom za notranje
zadeve in pooblaščenim uradnim osebam teh organov pri
izpolnjevanju nalog s področja varstva ustavne ureditve,
osebne varnosti občanov in varnosti premoženja, vzdrževanja
javnega reda in miru, pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih
dejanj ter pri odkrivanju in prijemanju storilcev in pri varovanju pred kršitvami nedotakljivosti državne meje ali opravljajo
naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem
sestavu organov za notranje zadeve (22. člen ZPiZ, Ur. I. RS,
št. 12/92). Tem osebam se pokojnina odmeri od pokojninske
osnove najmanj v višini povprečne plače pooblaščene uradne
osebe oz. delavca na določenih dolžnostih organov za notranje zadeve.
Na enak način, kot je predviden za pooblaščene delavce
organov za notranje zadeve, se odmerjajo pokojnine tudi
pooblaščenim delavcem zavodov za izvrševanje kazenskih
sankcij.
Znesek, ki bremeni proračun Republike Slovenije, predstavlja
razlika med zneskom pokojnine, priznane po navedenem
zakonu o notranjih zadevah in zneskom pokojnine, ki bi šla
upokojencu po splošnih predpisih.
V I. polletju 1993 je uživalo pokojnine 3.179 upokojenih delavcev organov za notranje zadeve in zavodov za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2.4. Administrativni upokojenci organov za notranje zadeve
(102. a člen Zakona o notranjih zadevah)
Po določbah 102. a člena spremenjenega in dopolnjenega
Zakona o notranjih zadevah v letu 1991 (Ur. I. RS, št. 19/91),
Ima delavec organov za notranje zadeve, ki mu na podlagi
odločitve Ministrstva za notranje zadeve preneha delovno
razmerje, pravico do pokojnine v višini, kot bi jo imel s polno
Pokojninsko dobo (40 oziroma 35 let), če ima najmanj 25 let
(moški) oziroma 20 let (ženska) pokojninske dobe, od tega
najmanj 10 let na delovnem mestu pooblaščene uradne osebe
organov za notranje zadeve, ali na določenih dolžnostih
v notranje zadeve, ne glede na dopolnjeno starost.
Proračun Republike Slovenije bremeni celotni znesek pokojnine. po izpolnitvi pogojev za priznanje in odmero pokojnine
poročevalec

2.5. Vojaški upokojenci
Po razpadu nekdanje SFRj nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev upravičencem
v Republiki Sloveniji ne izplačuje vojaških pokojnin. Glede na
14. in 18. člen Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Ur. I. RS, št. 1/91-1) je Vlada Republike Slovenije poskrbela za
socialno varnost teh oseb tako, da je z Olokom o izplačevanju
akontacij vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 4/92) določila, da se
upravičencem pod določenimi pogoji izplačujejo akontacije
vojaških pokojnin. V tem odloku je določeno, da akontacije
vojaških pokojnin izplačuje Zavod, s tem, da izdatke, ki pri
tem nastanejo, refundira iz republiškega proračuna.
Akontacije vojaških pokojnin so bile odmerjene v zneskih
vojaških pokojnin, ki so šle upravičencem za september 1991,
prevedenih v tolarsko protivrednost po razmerju 1:1, in nato
od oktobra 1991 dalje valorizirane tako kot slovenske pokojnine po splošnih predpisih.
Poprečni neto znesek akontacije starostne vojaške pokojnine
je v juniju 1993 znašal 57.006 SIT. Sorazmerno visoka raven
akontacij vojaških pokojnin je posledica izrednega povečanja
vojaških plač in vojaških pokojnin v zadnjih letih pred razpadom nekdanje SFRJ. V prejšnjih obdobjih so vojaške pokojnine praviloma zaostajale za slovenskimi pokojninami.
Vojaške pokojnine so se odmerjale po ugodnejši odmerni
lestvici kot ostale pokojnine. Pokojninska osnova je praviloma predstavljala plačo, kakršna je upravičencu šla neposredno pred upokojitvijo. Vojaške pokojnine so bile periodično prevedene tako, da so se na novo odmerile od vojaške
plače za isti čin, ki ga je upravičenec imel ob upokojitvi.
V I. polletju 1993 je pravico do akontacij vojaških pokojnin
uživalo 5.007 upravičencev.
2.6. Uživalci najnižjih pokojnin
Po 3. odstavku 53. člena ZPIZ se pokojnina odmeri ne glede
na dopolnjeno pokojninsko dobo in plače oziroma zavarovalne osnove najmanj v višini 35% najnižje pokojninske
osnove, kadar pokojnina, odmerjena glede na pokojninsko
dobo od pokojninske osnove, izračunane na podlagi plač
oziroma osnov, od katerih so bili obračunani in plačani prispevki, ne dosega navedenega zneska.
Po izrecni določbi 241. člena ZPIZ se sredstva za izplačilo
razlike med navedenim zagotovljenim zneskom in pokojnino,
kakršna bi bila odmerjena glede na dejansko pokojninsko
osnovo in pokojninsko dobo, zagotovijo iz republiškega proračuna.
V I. polletju 1993 je to pravico uživalo 8.091 upravičencev,
večinoma kmetov, ki so bili zavarovani kot individualni kmetje
oziroma so kot združeni kmetje plačevali nizke prispevke za
zavarovanje.
2.7. Žrtve dachauskih procesov
Po sklepu Izvršnega sveta Skupščine SRS z dne 28. 2.1985 se
Zavodu iz republiškega proračuna povrnejo sredstva za izplačevanje dodatkov, ki so po navedenem sklepu zagotovljeni
k družinskim pokojninam po žrtvah dachauskih procesov. Ta
sklep ni bil objavljen.
V I. polletju 1993 je to pravico uživalo 7 (od 1. 4. 1993 še 6)
upravičenk - vdov žrtev dachauskih procesov.
2.8. Izjemne pokojnine delavcev v premogovnikih
Po Zakonu o uvedbi pravice do Izjemne pridobitve pokojnine
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za delavce v premogovnikih (Ur. i. SRS, št. 44/69) so lahko
rudarji, ki so izgubili zaposlitev zaradi zaprtja premogovnikov
uveljavili pravico do izjemne rudarske pokojnine na način in
pod pogoji, ki jih določa navedeni zakon in Temeljni zakon
o posebnih pogojih zapridobitev pokojnine za delavce v premogovnikih (Ur. I. SFRJ, št. 30/68). Uživalci teh izjemnih
pokojnin imajo tudi rpavico do varstvenega dodatka po splošnih predpisih in sicer za pokojninsko dobo do 25 let v višini
84%, za pokojninsko dobo do 30 let v višini 92% in za pokojninsko dobo 35 in več let v višini 100% razlike med mejnim
znekom najnižjih pokojninskih prejemkov in izjemno rudarsko pokojnino.
Sredstva za kritje večjih obveznosti Zavoda zaradi priznanja in
uživanja pokojnin po določbah navedenega zakona, se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
V. I. polletju 1993 je uživalo izjemne rudarske pokojnine 24
upravičencev.
2.9. Preživnine bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom
Po Zakonu o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim
obrtnikom (Url I. SRS, št. 20/71) so zasebni dimnikarski mojstri, ki so zaradi zakonskih omejitev v obdobju od 1963 do
1970 prenehali opravljati zasebno dimnikarsko obrt in so
dopolnili določeno starost, pridobili pravico do preživnine. Do
družinskih preživnin su upravičene njihove vdove, če izpolnjujejo določene osebne pogoje.
Sredstva za izplačevanje teh preživnin bremenijo proračun
Republike Slovenije.
V I. polletju 1993 je preživnine uživalo 18 upravičencev.
2.10. Administrativne pokojnine po zveznih predpisih
Po spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljnih pravicah
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št.
44/90) so delavci v zveznih organih, ki jim je delovno razmerje
prenehalo s pravico do upokojitve, pridobili pravico do starostne pokojnine, če so imeli vsaj 25 let pokojninske dobe, ne
glede na starost. V teh primerih se je pokojnina odmerila
v višjih odstotkih, kot so določeni po splošnih predpisih (tako
kot je določeno po zakonu o poslancih - glejte pod točko
2.12).
Sredstva za razliko med pokojnino, ki bi upravičencu s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji pripadala po navedenih določbah in po splošnih predpisih, so se prvotno zagotavljala iz zveznega proračuna, po osamosvojitvi Republike Slovenije pa jih mora tako kot velja za druge pridobljene pravice,
ki ne izhajajo iz zavarovanja, zagotavljati Republika Slovenija
iz proračuna.
V I. polletju 1993 je to pravico uživalo 57 upravičencev.
2.11. Akontacije pokojnin in dodatki k pokojninam iz drugih
republik nekdanje SFRJ
Na podlagi Odloka o Izplačevanju akontacij pokojnin, ki so
jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah nekdanje SFRJ, (Ur. I. RS, št. 26/
91-1) je Zavod s 1. novembrom 1991 začasno prevzel odmero
in izplačevanje akontacij pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so jih dolžne izplačevati Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz
drugih republik nekdanje SFRJ upravičencem, ki so imeli 1.
novembra 1991 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Akontacija pokojnin in drugih dajatev se izplačuje v mesečnem znesku, kot jim je pripadal po nakaznici za september
1991, (preračunano v tolarje po menjalnem tečaju 1:1), z omejitvijo, da najvišjega zneska, ki je bil določen za izplačila
pokojnin oziroma drugih dajatev po splošnih predpisih
v Republiki Sloveniji.
Akontacije se izplačujejo, dokler nosilci pokojninskega in
invalidskega zavarovanja iz drugih republik nekdanje SFRJ ne
bodo pričeli nakazovati pokojnin in drugih dajatev upravičen62

cem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma do
sklenitve sporazuma o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja med Republiko Slovenijo in drugimi državami, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ.
Sredstva za izplačevanje akontacij, ki ne bodo vrnjena, refundira Zavodu proračun Republike Slovenije.
V I. polletju 1993 je akontacijo prejemalo 762 upravičencev.
Dodatki k pokojninam Iz drugih delov nekdanje SFRJ
Po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim
državljanom, ki so upravičeni do pokojnine iz drugih republik nekdanje SFRJ (Ur. I. RS, št. 45/92) skladno z določbami
163. do 168. člena ZPIZ (UR, I. RS, št. 12/92), izplačuje Zavod
državljanom Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, dodatek k pokojnini, ki so jo uveljavili v kateri
od republik nekdanje SFRJ. Ta dodatek se odmeri od osnove,
ki se določi v znesku pokojnine, ki jo je upravičenec prejel za
mesec september 1991 in preračuna v slovenske tolarje v razmerju 1:1 ter odmeri v višini razlike med usklajenim zneskom
osnove in tolarsko protivrednostjo zneska pokojnine, ki jo je
upravičencu dolžan izplačati nosilec zavarovanja iz katere od
drugih republik nekdanje SFRJ. V primeru, da nosilec zavarovanja iz katere od drugih republik nekdanje SFRJ upravičencu ne nakaže pokojnine za določen mesec, se mu dodatek
odmeri v višini osnove. Slovenskim državljanom, ki so pridobili pravico do pokojnine v kateri od republik nekdanje SFRJ
po septembru 1991, se dodatek odmeri od zneska najnižje
pokojninske osnove po slovenskih predpisih.
V I. polletju 1993 je pravico do navedenega dodatka uživalo
1.723 upravičencev.
2.12. Pokojnine poslancev In določenih državnih
funkcionarjev
Zakon o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) omogoča poslancu
pridobitev pravice do starostne pokojnine pod ugodnejšimi
pogoji, kot veljajo po splošnih predpisih. Poslanec, ki mu je
prenehal mandat s prenehanjem mandata Državnega zbora
ali zaradi trajne nezmožnosti za opravljanje poslanske funkcije (oziroma invalidnosti), lahko uveljavi pravico do pokojnine, če je do prenehanja mandata ali v času, ko ima po
prenehanju mandata pravico do nadomestila plače, dopolnil
najmanj 25 let pokojninske dobe, ne glede na starost. Pogoj
potrebne pokojninske dobe je enak tako za žensko, kot za
moškega. Ugotovitev o tem, da poslanec izpolnjuje pogoje za
pridobitev pravice do pokojnine po navedenem zakonu, izda
pristojni organ Državnega zbora.
Zakon zagotavlja poslancu le starostno pokojnino, zato se
tudi poslancu, ki mu je prenehal mandat zaradi trajne nezmožnosti za opravljanje poslanske funkcije in je do prenehanja mandata dopolnil 25 let pokojninske dobe, prizna pravica
do starostne, ne pa do invalidske pokojnine (dodatka na
invalidnost ni). Če takšen poslanec izpolnjuje tudi pogoje za
priznanje pravice do invalidske pokojnine po splošnih predpisih, lahko izbira med obema pokojninama. Pravico do starostne pokojnine bo lahko uveljavil tudi poslanec, pri katerem
bo ugotovljena zmožnost opravljanja poslanske funkcije
s polovičnim delovnim časom oziroma zmožnost za opravljanje drugega ustreznega dela, ker opravljanje poslanske funkcije s polovičnim delovnim časom po zakonu ni mogoče.
Pokojnina se za 25 let pokojninske dobe odmeri v višini 70%
pokojninske osnove, izračunane po splošnih predpisih. Za
vsako dopolnjeno leto pokojninske dobe nad 25 let se pokojnina poveča za 2% pokojninske osnove, vendar ne more
znašati več tot 85% pokojninske osnove. Ker zakon ne določa
vmesnih odstotkov za dobo, krajšo od polnega leta, se pokojnina v višini 85% pokojninske osnove odmeri pri pokojninski
dobi 33 let. Odmera je enaka tako za žensko kot za moškega.
*
Sredstva za razliko med pokojnino, ki bi poslancu pripadala
po splošnih predpisih in pokojnino, odmerjeno po navedenem zakonu, se zagotavljajo jz proračuna Republike Slovenije. V kolikor poslanec ne izpolnjuje pogojev za priznanje
poročevalec

pravice do pokojnine po splošnih predpisih, predstavlja
obveznost republiškega proračuna celotna pokojnina.

ne dopolnijo minimalne starosti za upokojitev po splošnih
predpisih.

Navedene ugodnosti lahko pridobijo na podlagi 42. člena
navedenega zakona tudi:

Za posamezne skupine upravičencev zanšajo obveznosti
Republike Slovenije:

• delegati zborov Skupščine Republike Slovenije, funkcionarji v službah Skupščine Republike Slovenije, ki jih je
imenovala Skupščina ali njen zbor in jim je prenehala tunkcija
s konstituiranjem Državnega zbora;

1. za ugodnejše pokojnine borcev NOV,
udeležencev španske narodno-osvobodilne in revolucionarne vojne, udeležencev NOG Grčije
- za 42.760 upravičencev
2.459.286.602,40 SIT

• predsednik in člani Predsedstva Republike Slovenije, ki jim
je prenehala funkcija z nastopom funkcije predsednika Republike.
V I. polletju je uživalo navedene pravice 48 upravičencev.
Na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. I. RS. št.
4/93) lahko pod enakimi pogoji kot poslanci uveljavijo pravico
do pokojnine tudi predsednik vlade, ministri in generalni
sekretar vlade, namestniki ministrov, državni sekretarji, in
predstojniki organov v sestavi ministrstev ter predstojniki
vladnih služb.
V I. polletju 1993 sta uživala navedene pravice 2 upravičenca.
Ustavno sodišče Republike Slovenije je sprejelo pobudo za
oceno ustavnosti navedenih določb zakona o poslancih in
začelo postopek.
2.13.Plačilo prispevka delodajalca za posamezne skupine
zavarovancev
Za posamezne skupine zavarovancev kot so kmetje, duhovniki, redovniki in druge osebe v verski službi, priznani kulturni
delavci ipd., se lahko s posebnim zakonom določi, da so
dolžni sami plačevati le prispevke, ki se obračunavajo in
plačujejo iz plač delavcev oziroma zavarovalnih osnov, medtem ko se prispevek delodajalcev za njihovo zavarovanje po
drugem odstavku 227. člena ZPIZ nadomesti iz republiškega
proračuna .
Doslej so prispevka delodajalca po zakonu o prispevkih za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje oproščeni le kmečki
zavarovanci. V I. polletju 1993 jih je bilo 32.151.
Republika Slovenija zavodu sproti plačuje prispevke delodajalcev za izjemno uspešne umetnike oziroma druge samostojne kulturne delavce ter za duhovnike in druge osebe
v verski službi.
3. FINANČNE OBVEZNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
ZAGOTAVLJANJE POSEBNIH PRAVIC DOLOČENIM
OSEBAM
3.1. Refundacija dajatev
Zavod je pripravil akontativni obračun obveznosti Republike
za pokojnine, priznane pod ugodnejšimi pogoji za leto 1993
za obdobje od 1. januarja 1993 do 30. junija 1993.
V tem obračunu obveznosti so praviloma zajeti le dodatki
k pokojninam, ki so jih zavarovanci pridobili po splošnih
predpisih. Od skupnega števila upokojenih borcev NOV, ki jih
je bilo ob koncu junija 1993 62.291, je 19.531 oseb že po
splošnih predpisih pridobilo pokojnine, ki presegajo v posebnih predpisih določene zajamčene zneske borčevskih pokojnin in zato niso uveljavile posebnih pravic. Tudi večina drugih
upokojenih borcev NOV, uživalcev izjemnih pokojnin, upokojenih pripadnikov organov notranjih zadev, upokojenih funkcionarjev in drugih upravičencev, na podlagi posebnih predpisov prejema dodatke k pokojninam, ki so jih pridobili po
splošnih predpisih glede na dopolnjeno zavarovalno dobo in
plače.
Celoten znesek izplačanih pokojnin predstavlja obveznost
proračuna le v primerih akontacij vojaških pokojnin, akontacij
pokojnin, ki jih slovenski državljani ne prejemajo iz drugih
republik nekdanje SFRJ, izjemnih pokojnin upravičencev, ki
ne izpolnjujejo splošnih pogojev za upokojitev, ter delavcev
organov notranjih zadev, poslancev in funkcionarjev, dokler

2. za kmete - borce
- za 1.786 upravičencev

120.263.633,24 SIT

3. za izjemne pokojnine
-za 711 upravičencev

94.918.047,55 SIT

4. za višje pokojnine delavcev organov za
notranje zadeve in organov za izvrševanje kazenskih sankcij
- za 3.179 upravičencev
314.740.610,31 SIT
5. za administrativne pokojnine delavcev
organov za notranje zadeve po 102. a členu Zakona o NZ
- za 178 Upravičencev

73.240.676,09 SIT

6. za izplačevanje razlike do najnižje pokojnine za uživalce pokojnine po 3. odst.
53. člena ZPIZ
- za 8.091 upravičencev
195.049.649,88 SIT
7. za ugodnejše pokojnine funkcionarjev
oziroma delavcev v organih nekdanje federacije - po zveznem zakonu
- za 57 upravičencev

11.106.086,61 SIT

8. za ugodnejše pokojnine poslancev po
Zakonu o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92)
- za 48 upravičencev (od tega je 15 upravičencev reaktiviranih po upokojitvi)

10.876.413,23 SIT

9. za ugodnejše pokojnine po Zakonu
o Vladi Republike Slovenije (Ur. I. RS, št.
4/93)
- za 2 upravičenca

23.448,28 SIT

10. za akontacije vojaških pokojnin po
Odloku Vlade
- za 5.007 upravičencev
1.622.062.145,90 SIT
11. za akontacije pokojnin, uživalcev pokojnin iz drugih republik nekdanje SFRJ
- za 762 upravičencev
134.320.854,20 SIT
12. za izplačevanje dodatkov k pokojninam slovenskih državljanov iz drugih republik nekdanje SFRJ
- za 1.723 upravičencev
165.437.182,00 SIT
13. za žrtve dachauskih procesov*
- za 7 upravičenk (od 01. 04. 1993
6 upravičenk)

767,826,99 SIT

14. za izjemne pokojnine delavcev v premogovnikih
- za 24 upravičencev

4.378.425,50 SIT

15. za preživnine in pokojnine bivših zasebnih dimnikarskih obrtnikov
- za 18 upravičencev

4.060.314,50 SIT

16. za dodatek za rekreacijo upokojencev, ki ne izpolnjujejo pogojev za priznanje po splošnih predpisih
- za 3.803 upravičence

23.156.467,00 SIT

17. za prispevek delodajalca za zavarovance iz kmetijske dejavanosti
- za 32.151 upravičencev
437.305.579 69 SIT

2. Plačilo sorazmernega dela prispevkov In stroškov

7. Administrativne pokojnine po zveznem zakonu

Skladno z zakonom ima Zavod pravico do povrnitve sorazmernega dela prispevkov in stroškov izvajanja zavarovanja.
Obseg obveznosti Republike Slovenije iz tega naslova bo
možno določiti na podlagi posebnega zakona o obračunavanju obveznosti RS od zavoda, ki je trenutno še v postopku
sprejemanja. Navedeni stroški in sorazmerni del prispevkov bi
za prvo polletje 1993 po akontativni stopnji 13.6% znašali
680,495.468,32 SIT.

- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojnine

3. Skupen znesek obveznosti za prvo poletje 1993
Skupen znesek obveznosti države za pokojnino oseb, ki so
upravičene do pravic po posebnih predpisih je za obdobje IVI/1993 znašal 6,351.489,432 SIT. Ocenjujemo, da bodo
obveznosti za celotno leto 1993 presegle 13 milijard SIT.
Republika Slovenija dolguje Zavodu še celoten znesek obveznosti za leta 1991 in 1992 in del obveznosti za leti 1990 ter
1993.
4. PREGLED UPRAVIČENCEV, KATERIH ZNESKI
POKOJNINE PRESEGAJO POVPREČNO POKOJNINO OZ.
PLAČO IN ZNESEK NAJVIŠJEGA ZNESKA POKOJNINE ZA
POSAMEZNO KATEGORIJO UPRAVIČENCEV
J
Upoštevan je znesek povprečne neto plače zaposlenih
v Republiki Sloveniji višini 44.789,00 SIT in povprečne neto
pokojnine v višini 30.110,00 SIT za mesec junij 1993.
1. Borci NOV
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojnine

12.511
188.328,20 SIT

22.991,00 SIT

374
278
126.342,29 SIT

4. Upokojenci organov notranjih zadev
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojnine

1.947
118.550,11 STT

5. Uživalci administrativnih pokojnin po zakonu o notranjih
zadevah
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojnine

178
166
117.385,72 SIT

6. Uživalci zajamčenih najnižjih pokojnin
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojnine
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8. Pokojnine po Zakonu o poslancih
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojnine

30
29
111.363,00 SIT

9. Pokojnina po Zakonu o Vladi RS
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojnine

2
2
87.818,06 SIT

10. Akontacija vojaških pokojnin po Odloku IS
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojnine

4.899
3.520
126.342,29 SIT

- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
-število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojine

285
108
103.364,16 SIT

12. Dodatek k pokojninam slovenskih državljanov

3. Izjemne pokojnine
- število upravičencev,katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojnine

29
95.662,41 SIT

11. Akontacije pokojnin uživalcev iz republik bivše SFRJ
39.644

2. Kmetje - borci
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojnine

57

0
0
9.466,88 SIT

- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojnine

280
67
108.960,85 SIT

13. Žrtve dachausklh procesov
- število upravičenk, katerih pokojnine skupaj z
dodatkom presegajo znesek povprečne pokojnine
6
- število upravičenk, katerih pokojnine skupaj z
dodatkom presegajo povprečno plačo
6
- znesek dodatka k pokojnini 19.753,12 SIT
14. Izjemne pokojnine delavcev v premogovnikih
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojnine -

7
1
50.627,18 SIT

15. Preživnine In pokojnine bivših zasebnih dimnikarskih
obrtnikov
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo znesek povprečne pokojnine
- število upravičencev, katerih pokojnine
presegajo povprečno plačo
- znesek najvišje pokojnine -

64.468,92 SIT

5. SKLEPNE UGOTOVITVE IN USMERITVE
• Informacija o pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki jih določene skupine oseb uživajo po posebporočevalec

nih predpisih, je pripravljena na podlagi sklepa, ki ga je
Državni zbor Republike Slovenije sprejel na svoji 10. seji dne
9. julija 1993, ko je obravnaval predlog zakona o obveznostih
proračuna za zagotavljanje teh pravic.
• Iz podatkov v informaciji je očitno, da je bil v preteklem
obdobju s posebnimi predpisi postopno zgrajen poleg splošnega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja
dodaten sistem, po katerem se 64.353 osebam (stanje 30.
julija 1993) zagotavljajo posebne pravice iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. Poleg tega se 32.131 zavarovancem
omogoča plačevanje nižjih prispevkov kot ostalim zavarovancem, ki so zavarovani od enakih zavarovalnih osnov.
• Glede na sorazmerno visoko udeležbo izdatkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v družbenem proizvodu
Republike Slovenije, ki presega delež teh izdatkov v drugih
državah, bo pripravljen predlog revizije pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. Pred tem bodo ponovno preverjeni
razlogi za priznavanje in odmero pravic, ki jih določene skupine oseb uživajo poleg pravic, ki jim gredo na podlagi splošnega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
• Vlada Republike Slovenije bo v zadnjem tromesečju leta
1993 predložila Državnemu zboru Republike Slovenije naslednje predloge zakonov, s katerimi bodo urejene pravice, ki so
jih določene skupine oseb pridobile po posebnih predpisih
nekdanje SFRJ:
a) V predlogu zakona o vojnih veteranih bodo urejene
posebne pravice:
oseb, ki so v vojni ali med vojaško agresijo opravljale vojaške
ali druge dolžnosti za cilje obrambe in varnosti Republike
Slovenije;
- vojnih dobrovoljcev iz balkanskih vojn in prve svetovne
vojne;

poročevalec

- borcev za slovensko severno mejo;
- imetnikov partizanske spomenice 1941, nosilcev drugih
najvišjih vojaških odlikovanj ter ostalih borcev NOV;
- slovenskih državljanov - pripadnikov zavezniških vojaških
formacij v času druge svetovne vojne.
Ob predlogu tega zakona bo pripravljena strokovna ekspertiza o problematiki varstva pridobljenih pravic, ki bo obsegala
tudi primerjavo ureditve varstva veteranov in žrtev vojne v drugih evropskih državah.
b) V predlogu zakona o prevzemu izplačevanja vojaških
pokojnin bo urejeno izplačevanje pokojnin, ki so jih slovenski
državljani pridobili po posebnih vojaških predpisih na podlagi
svoje službe v nekdanji Jugoslovanski ljudski armadi. Akontacije vojaških pokojnin, -ki so jih upravičenci pridobili na podlagi posebnega vladnega odloka, bodo prevedene tako, da
v povprečju ne bodo presegale pokojnin, ki so jih slovenski
upokojenci s primerljivo stopnjo izobrazbe pridobili po splošnih predpisih.
V obdobju do sprejema navedenega zakona, bo Vlada proučila možnosti, da v okviru svojih pristojnosti prilagodi višino
akontacij vojaških pokojnin tako, da bodo primerljive s pokojninami oziroma plačami po splošnih predpisih.
c) V predlogu zakona o štetju zavarovalne dobe s povečanjem
bodo urejene pravne podlage za revizijo dosedanje ureditve
na tem področju
• Vlada Republike Slovenije bo pri pripravi proračuna za leto
1994 predlagala, da se Zavodu za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje pokrijejo iz državnega proračuna celotni tekoči
izdatki za zagotavljanje pravic oziroma olajšav, ki jih določene
skupine oseb uživajo po posebnih predpisih. Obveznosti, ki
so na tej podlagi nastale v preteklem obdobju, bodo pokrite iz
državnega proračuna po dinamiki, določeni v zakonu
o obveznostih Republike Slovenije za uresničevanje pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod ugodnejšimi
pogoji, ki je že v postopku sprejemanja.
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VPRAŠANJA POSLANCEV

Vprašanja o ponarejenih bankovcih
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je pristojne vprašal:
Kaj je storilo Ministrstvo za notranje zadeve Vlade RS od 31.
7. 1991, ko so se na mariborskem področju prvič pojavili
ponarejeni bankovci za 5000 SIT In je bila v dnevnem tisku
(Večer 8. 8. 1992) objavljena izjava visokega predstavnika
hrvaškega ministrstva za notranje zadeve o vpletenosti
nekaterih visokih predstavnikov slovenske vlade. Šlo naj bi
za okoli 24000 kosov bankovcev po 5000 SIT.
Ali so proti domnevnim storilcem kaznivih dejanj, ponarejanja in razpečevanja ponarejenega denarja bili sproženi
kakšni postopki, kateri in kdaj?
Od kdaj tečejo posamezni postopki ugotavljanja porekla
oziroma nastanka ponarejenih 5000-tolarskih bankovcev, ki
jih hrani Banka Slovenije?
»
Ministrstvo za notranje zadeve mu je odgovorilo:
Prvi odgovor na poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča o razpečavanju ponarejenih bankovcev za 5.000,00 SIT je
bil posredovan Državnemu zboru že 21.1.1993. V odgovoru je
bil zajet pregled razpečavanja ponaredkov, ugotovitve strokovnih analiz ponaredkov, ukrepi kriminalistične službe in
podatek o ugotovljenem izvoru ponaredkov. Navedeno je bilo
tudi natančno število ponarejenih bankovcev po 5.000,00 SIT,
ki so bili odkriti na območju Republike Slovenije v letu 1992.
Poročilo Ministrstva za notranje zadeve o stanju kriminalitete
v letu 1992 vsebuje vse tovrstne podatke. Državnemu zboru pa
je bilo omenjeno poročilo poslano v nekoliko skrajšani varianti, saj so bili podatki, ki v celoti ne predstavljajo večje
problematike, izpuščeni.

Kako bomo reševali problem povečanega radioaktivnega sevanja — posledice rudarjenja v Idriji?
JANEZ PODOBNIK, poslanec SLS, je vprašal:
»Meritve sevanja na področju mesta Idrije kažejo, da se
v Sloveniji od vseh tehnološko povečanih izvorov naravne
radioaktivnosti prav ostanki predelave Hg rude uvrščalo
med tiste, ki imajo na|večji vpliv na obsevno izpostaljenost
prebivalstva.
Žgalniški ostanki živosrebrne rude iz Idrije vsebujejo
naravno radioaktivne elemente v povišanih koncentracijah
in jih uvrščamo med takoimenovane tehnološke spremenjene vire naravne radioaktivnosti. To so viri sevanja
— sicer naravnega izvora — vendar pa jih je človek z uporabo različnih tehnologij napravil za radioaktivne tujke
v danem okolju. Obsevanje prebivalstva iz teh virov bi
moralo biti pod zakonskim nadzorom: letna mejna vrednost
prejete doze 1 mSv na posameznika ne sme biti presežena.
K pre|eti dozi sevanja žgalnišklh ostankov prispevalo največ radon in njegovi kratkožlvi potomci, ki jih vnašamo
v telo z inhalacijo. K povečanemu obsevanju doda manjši
delež tudi zunanje gama sevanje, ki prav tako izhaja iz
odloženega materiala.
Izhajanje radona iz površin, k|er so odloženi ostanki, |e
odvisno od vsebnosti Ra-226 v tem materialu kot tudi poraznosti talne podlage. Izhajajoči radon vstopa v zaprte bivalne
prostore, zlasti v kleti in pritlična stanovanja, ter se tam
nakopiči do visokih koncentracij.
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Omeniti moram nekatere ugotovitve, ki so bile podane na
podlagi raziskave Inštituta Jožef Štefan v Ljubljani:
— Na evidentiranih površinah s povečanim sevanjem bo
potrebno pri izdaji lokacijskega dovoljenja za gradnjo ali
adaptacijo upoštevati določene preventivne ukrepe;
— Potreba po sanaci|i nekaterih (ugotovl|eno kritičnejšlh)
objektov s ciljem zmanjšanja sevalne obremenitve v bivalnem in delovnem okolju;
— Rezultate raziskave bo možno koristno uporabiti tudi pri
sanaciji neposrednega okolja rudnika po dokončnem zaprtju;
— Pri nadaljnjem urejanju zemljišč, adaptacij prostorov in
novogradnjah na takih površinah, z namenom zmanjšati
Izpostavljenost sevanja.
— Na podlagi raziskave smo prišli do podatkov o sevanjih, ki
so jim izpostavljeni prebivalci Idrije in bodo to morale upoštevati tudi bodoče epidemiološke raziskave.
Dejstvo je, da so šli številni pozitivni gospodarski učinki
rudarjenja v Idriji daleč preko meja mesta Idrije in idrijske
občine. Zal pa ostaja velika nevarnost, da bodo negativne
posledice rudarjenja (rudnik je fazi zapiranja) ostale na
plečih samega mesta oziroma občine.
Kot je projekt zapiran|a rudnika, ki leži pod samim mestom
(zato predstavila velik strokovni in tehnološki izziv) podprla
država, je tudi sevanje kot posledica rudarjenja de|stvo, ki
jo je nujno potrebno obvarovati v okviru zapiranja rudnika.
Sanacije - tako starega rudarskega stanovanjskega bloka,
ki je postavljen na področju nekdanje rudniške žgalnice in
otroški vrtec, ki je bil prav tako zgrajen na žgalniškem
nasutju, bodo predstavljale veliko finančno breme. Občina
Idrija ga ne bo zmogla. Zato upravičeno pričakujem takojšnje ukrepe pristojnih vladnih resorjev (saj gre v prvi vrsti za
zaščito zdrav|a prebivalcev).«
Odgovor Vlade Republike Slovenije:
Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega
srebra Idrija (Ur. I. RS, št. 37/87), kateremu je bila podlaga
študija: »Možnosti za nadaljnji razvoj Rudnika živega srebra
Idrija«, kot tudi študija »Novelacija dolgoročnega programa
preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra
Idrija za leto 1992 do 2006«, izdelana konec leta 1991, niso
zaznale in obravnavale posledic radioaktivnega sevanja. Program zapiranja Rudnika živega srebra Idrija se omejuje le na
zapiranje rudnika in na odpravo posledic rudarske škode
predvsem na infrastrukturnih objektih in v manjši meri na
stavbah.
Z izsledki študije: »Radioaktivnost v Idriji in izpostavljenost
prebivalstva sevanju kot posledica rudarjenja živosrebrove
rude«, ki jo je na zahtevo IS SO Idrija izdelal Institut Jožef
Štefan v Ljubljani, so bila pristojna ministrstva seznanjena na
tiskovni konferenci, ki jo je sklical IS SO Idrija 15. 5. 1993.
Rezultati študije kažejo, da je kritično sevanje radona in to
v otroškem vrtcu in stari rudarski stanovanjski zgradbi ter da
je potrebno nadaljevati z meritvami na vseh področjih, kjer se
nahajajo odlagališča jalovine iz rudnika. Stroški sanacije najbolj ogroženih objektov pa že sedaj presegajo možnosti proračuna IS SO Idrija.
Minister za zdravstvo je po svojem obisku v Idriji 17. 6. 1993
informiral Vlado Republike Slovenije o stanju povečane radioaktivnosti zemljišč v Idriji in predlaganimi ukrepi za kratkoročno sanacijo stanja.
V zvezi s sanacijo otroškega vrtca, pri kateri sodelujejo tudi
Inštitut Jožef Štefan, ZRMK Ljubljana in Inštitut za varovanje
poročevalec

zdravja, je IS SO Idrija obvestil Vlado RS, da poteka sanacija
v skladu z načrti ter da so rešitve, ki so jih predlagale te
institucije, učinkovite. Vendar pa v občinskem proračunu ni
mogoče zagotoviti sredstev za sanacijo, zato je IS So idrija
zaprosil Vlado SR, da s sredstvi iz republiškega proračuna
pomaga sanirati vrtec. Ministrstva, pristojna za reševanje tega
problema, bodo v septembru pripravila predlog rešitve za
zagotovitev sredstev in ga predložila Vladi Republike Slovenije.
Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 32/93) z dne 17. 6.1993 pa
v svojem 36. členu določa, da pristojen minister odredi pripravo in izdelavo sanacijskega programa, ko se ugotovi čezmerna obremenitev okolja. S tem sanacijskim programom je
nosilcu izvajanja, v tem primeru je to izvajalec programa
zapiranja Rudnika živega srebra v Idriji, določena vrsta, obseg
in rok sanacije. Pred začetkom izvajanja sanacije morajo, kot
predvideva 64. člen zakona o varstvu okolja, dati svoje mnenje
tudi vsa pristojna ministrstva. V danem primeru je jasno
razpoznavna subsidiarna obveznost Republike Slovenije pri
financiranju del za odpravo virov in posledic obremenitve
okolja.
Vlada Republike Slovenije je seznanjena s problemom radioaktivnega sevanja, ki je nastal z prenehanjem rudarjenja
v Idriji in je že začela preko svojih organov ukrepati. Za
dolgoročno sanacijo okolja pa bo izdelan sanacijski program
v skladu z zakonom o varstvu okolja.

pobude kot stari poslovnik in se s tem približal optimalnemu
času, v katerem je na poslanska vprašanja in pobude mogoče
odgovoriti. Tudi poslanka sama ugotavlja, da je bilo na vprašanja odgovorjeno približno v tridesetih dneh.
Tehnologija dela vlade in število postavljenih vprašanj in
pobud poslancev sta vplivala na to, da Vlada Republike Slovenije ni mogla nanje odgovarjati drugače, kot da je večino
odgovorov pripravila do prvega naslednjega zasedanja Državnega zbora Republike Slovenije, to je približno v 30 dneh. Na
nekatera vprašanja in pobude, ki so bile celovitejše in so
zahtevale več medresorskega usklajevanja in zahtevnejše
analize, pa je vlada odgovorila v najkrajšem možnem času.
Poslanka Danica Simšič navaja kot primer poslanskega vprašanja, na katero vlada ni odgovorila, poslansko vprašanje
poslanca Lojzeta Ppeterleta o razveljavljenem sklepu prejšnje
vlade glede tujih vlaganj v naftno gospodarstvo in v bistvu
pravilno ugotavlja, kaj je razlog, da na navedeno vprašanje
vlada ni odgovorila. Vladne službe so na omenjeno vprašanje
pravočasno opozorile ministra za zunanje zadeve g. Lojzeta
Peterleta in pričakujemo njegovo mnenje o nadaljnjih postopkih v zvezi s tem vprašanjem.
Obenem poslanka Danica Simšič sprašuje Vlado Republike
Slovenije, kako poslovnik vlade sankcionira nespoštovanje
rokov pri odgovarjanju na poslanska vprašanja in pobude.

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 13/93 z dne
12. 3.1993) v posebnem podpoglavju ureja razmerja vlade do
državnega zbora (členi od 64 do 79).

Zakaj poslanska vprašanja tako dolgo ne dobijo
odgovora?

Konkretno za poslanska vprašanja in pobude pa poslovnik
vlade nalaga ministrom, da morajo biti navzoči pri točki dnevnega reda Državnega zbora, kjer se obravnavajo vprašanja in
pobude poslancev in morajo nanje odgovoriti. Če to ni
mogoče, pa pojasniti, zakaj.

DANICA SIMŠIČ, poslanka Demokratske stranke, je med
drugim vprašala:
Na 11. seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 28. 7.
1993, je poslanka Danica Simšič podala naslednjo poslansko pobudo:
»Vlado Republike Slovenije in posamezna ministrstva prosim za pojasnilo o razlogih oz. okoliščinah, ki pogojujejo
dolgotrajno pripravo odgovora in mnenje stališč k našim
poslanskim vprašanjem In pobudam.
Naj vprašanje utemeljim s kratko, rekla bi kar amatersko
statistično ponazoritvijo, ki jo upiram na pregled poslanskih
vprašanj in pobud ter odgovorov nanje, pripravljen 21. junija
1993 In poslancem razdeljen na prejšnji seji Državnega
zbora. Ta seveda nI ažuriran in pričakujem tako, kot je
obljubil gospod predsednik Državnega zbora, da bomo ažuriran pregled dobili še na tej seji Državnega zbora.
Različnim naslovnikom je bilo v času trajan|a mandata
zastavljenih 221 vprašanj In pobud. Odgovorov je bilo 136 ali
60%, na 40% vprašanj in pobud do tega trenutka ni odgovorov.
Pregled rokov, v katerih so bili poslancem in poslankam
posredovani odgovori in stališča, nam pokaže, da je celoten
Postopek povprečno trajal dobrih 30 dni ali še enkrat toliko,
kot je določeno s starim poslovnikom.
Iz urada predsednika vlade Republike Slovenije je prejela
naslednji odgovor:
Poslanka Danica Simšič sprašuje vlado oz. ministrstva o vzrokih za dolgotrajno pripravo odgovorov na poslanska vprašanja in pobude. Del odgovora na to vprašanje vsebuje že novi
Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije, ki je obravnavo poslanskih vprašanj in pobud rešil drugače kot poslovnik Skupščine Republike Slovenije, ki ga je začasno uporab'ial
Državni zbor. Novi poslovnik je določil bistveno daljše
r
oke za pripravo odgovorov na poslanska vprašanja in
poročevalec

Če na poslansko vprašanje ni mogoče odgovoriti na seji
Državnega zbora ali pa je bila pobuda oziroma vprašanje
vloženo pisno, pošlje generalni sekretar pobudo oziroma
vprašanje pristojnemu ministru in mu določi rok za pripravo
odgovora.
Če pristojno ministrstvo v roku ne more pravočasno pripraviti
odgovora, mora pisno pojasniti razloge in sporočiti rok,
v katerem bo na pobudo oziroma vprašanje odgovorilo.
Generalni sekretar vlade pri določanju rokov upošteva roke,
kot jih določa poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije predlaga poslankam in poslancem,
da izkoristijo prisotnost ministrov pri točki dnevnega reda
.pobude in vprašanja poslancev' in omogočijo ministrom, da
na čim več vprašanj odgovorijo neposredno ob tej točki
dnevnega reda in s tem dobijo odgovor v najkrajšem možnem
času, obenem pa takšno odgovarjanje na pobude in vprašanja
poslancev omogoča takojšen odgovor na morebitno dodatno
vprašanje.
Vlada Republike Slovenije priporoča vodjem poslanskih skupin, da ne glede na določbe poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije in pravico poslancev, da postavljajo vprašanja in pobude, obravnavajo poslanska vprašanja in pobude
v poslanskih skupinah in izberejo poslanska vprašanja oziroma pobude, na katere bi poslanska skupina želela prejeti
čimprejšnje odgovore in s tem pripomorejo, da se število
vprašanj zmanjša ter omogoči čimprejšnja obravnava najaktualnejših vprašanj in odgovorov.
Odgovor je pripravil Urad predsednika Vlade Republike Slovenije.
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Koliko je zdravstvenih zavarovancev?
IVAN VERZOLAK, poslanec Slovenska nacionalne stranke,
je vpraial, kako Je mogoče prezreti de|stvo, da Je od 30.699
Izdanih delovnih dovoljen) dobilo pravice za obvezno zdravstveno zavarovanje še dodatno 257.214 zavarovancev. To
pomeni, da vsak zaposleni tujec omogoča zavarovanje
v povprečju le sedmim družinskih članom. Zato spraluje ali
so pristojne službe pri preverjanju itevlla družinskih članov
In njihovih sorodstvenih vezi z zavarovanci, ki so v delovnem razmerju v RS, na podlagi delovnih dovoljenj rea opravilo svoje delo?
Prejel Je odgovor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije In sicer:
Prejeli smo vprašanje poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke - SNS v zvezi s Številom zavarovancev. V svojem vprašanju navajajo, da Je Atevilo prebivalcev nižje od
števila oseb, ki Imajo status zavarovane osebe v naši državi.
Zakon o zdravstvenem varstvu In zdravstvenem zavarovanju,
ki je pričel veljati v lanskem letu Je drugače uredil status
zavarovanih oseb in zaostril pogoje za njegovo pridobitev.
Prejšnji zakon Je namreč uveljavil nacionalno zdravstveno
varstvo, ker je pomenilo, da Ima status zavarovanca vsakdo, ki
je Imel vsaj stalno prebivališče v R Sloveniji. Po novem pa
zakon pozna 21 podlag za zavarovanje, pri čemer je prvenstveno opravljanje dela v Sloveniji (torej aktivni zavarovanci),
zdravstveno zavarovanje pa si lahko uredijo tudi prejemniki
določenih nadomestil, pokojnine, denarnih pomoči, če te
denarne prejemke prejemajo na podlagi naših predpisov.
Zavarovanec, ki Ima urejeno zdravstveno zavarovanje na eni
Izmed prej navednlh podlag, lahko uredi zdravstveno zavarovanje za svoje ožje in nekatere širše družinske člape, če so
Izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon za to zavarovcnje. Za
družinske člane je v zadnjem odstavku 20. člena kot pogoj
določeno tudi stalno prebivališče v R Sloveniji. Izjemno od
tega načela predstavljajo le morebitne določbe mednarodnih
pogodb. Po 109. členu zakona se štejejo za zavarovane osebe
vse osebe, ki so Imele pravico do zdravstvenega varstva po
predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona in sicer
toliko časa, dokler se s pravnomočno odločbo ne ugotovi, da
te lastnosti nimajo. Za ožje družinske člane zavarovancev, ki
imajo stalno prebivališče na območju drugih republik pa je
zakon določil, da imajo ta status do sklenitve mednarodnih
pogodb oziroma najdalj do 31. 12. 1993.
Ob tem je potrebno poudariti, da status zavarovane osebe ni
vezan na stalno prebivališče v naši državi. Tako lahko status
zavarovanca uveljavijo osebe, ki so v delovnem razmerju
v R Sloveniji, poslane na delo ali na strokovno Izpopolnjevanje v tujino, osebe, ki na območju R Slovenije samostojno
opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali
glavni poklic, osebe, ki so lastniki zasebnih podjetij v R Sloveniji, brezposelne osebe, ki prejemajo pri Zavodu za zaposlovanje nadomestilo oziroma denarno pomoč ter tujci, ki se izobražujejo ali Izpolnjujejo v Sloveniji. Vse te skupine oseb so
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lahko zavarovanci po zdravstveni zakonodaji In nekatere od
njih ne potrebujejo delovnih dovoljenj po predpisih o zaposlovanju tujcev v naši državi. Iz podatkov Republiškega zavoda
za zaposlovanje Je bilo lani Izdanih skoraj 37.000 delovnih
dovoljenj.
Kot je navedeno v poslanski pobudi, prihaja ob primerjavi
podatkov o prebivalcih in podatkov o zavarovancih do razlik.
Nekaj razlogov smo že navedli. Poleg tega pa je potrebno
upoštevati, da podatki o družinskih članih niso dejanski
podatki, saj se le-tl preračunavajo na podlagi ključa, ki je bil
določen v letu 1976, njegova sprememba oziroma sprememba
metodologije za ta Izračun pa ni v naši pristojnosti. Po informacijah na Inštitutu za varovanje zdravja so bili ključi za
izračun družinskih članov aktivnih zavarovancev in družinskih
članov upokojencev izračunam! na podlagi štetja zavarovancev In upokojencev ter štetja družinskih članov zavarovancev
v tistih letih. Zato ti podatki niso primerljivi, saj vemo, da je
število družinskih članov naših družin z leti padalo in da je
zato podatek o zavarovanih osebah večji od dejanskega.
Prezreti ne moremo tudi dejstva, da Imajo status zavarovane
osebe še družinski člani naših delavcev iz Bosne in tudi iz
drugih držav bivše Jugoslavije, ki so imeli ta status pred
agresijo na Slovenijo. Ker ne poteka plačilni promet med temi
državami, z Izjemo Hrvaške, Slovenija tudi na plačuje zdravstvenih storitev za te zavarovance oziroma še ne razpolagamo
s podatki, kdo je še naš zavarovanec.
Ker se v Zavodu zavedamo, da je potrebno ugotoviti točne
podatke, ker Jih potrebujemo za več namenov, smo v sredini
lanskega leta pričeli s popisom zavarovanih oseb. Ta naloga
pa zaradi obsežnosti In objektivnih razlogov še ni končana in
predvidevamo, da bomo popis v vseh območnih enotah zaključili v jesenskih dneh. S tem bo tudi formirana baza podatkov zavarovanih oseb kot osnova podatkovna struktura
sistema zdravstvenega zavarovanja.
Glede vprašanja o preverjanju družinskih članov in njihovih
sorodstvenih vezi pa poudarjamo, da se stgrogo držimo
določb zakona o tem, kdo lahko pridobi status zavarovane
osebe kot družinski član. Za delavce, ki delajo v naši državi na
podlagi delovnih dovoljenj In njihove družinske člane veljajo
v sistemu zdravstvenega zavarovanja enaki pogoji kot za
državljane naše države. Menimo, da položaj ne more biti ne
boljši in tudi ne slabši, saj vsi delavci in delodajalci plačujejo
prispevke od zakonsko določenih osnov in vsi po isti pri*
spevni stopnji.
Na podlagi vsega navedenega lahko ugotovimo, da se statistični podatki med seboj razlikujejo, odvisno od načina m
časa zajemanja. Zato tudi ta hip nI mogoče sprejeti oziroma
ovreči trditve, da zaposleni tujec omogoča zdravstveno zavarovanje poprečno sedmim družinskim članom. Čim bomo
razpolagali z natančnejšimi podatki, vas bomo obvestili
o dejanskem stanju.
Lep pozdrav!
direktor
Franc Košir dipl. lur.

poročevalec

POSLANSKE POBUDE

ODGOVOR
Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za
promet in zveze na vprašanje in pobudo ŽARA
PREGLJA, poslanca SLS, za izčrpno poročilo
o prometni varnosti v RS s posebnim poudarkom na analizi vzrokov in o varnosti pri transportu nevarnih snovi
Ministrstvo za notranje zadeve mu odgovarja:
Proučili smo poslansko vprašanje, ki ga je poslanec Žare
Pregelj predložil na 11. seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 26. do 30. julija 1993. Poslansko vprašanje vsebuje
zahtevo za pripravo izčrpnega poročila o stanju prometne
varnosti.

Ministrstvo za promet in zveze pa je pripravilo naslednji odgovor:
Podatki o številu prometnih nezgod v katerih so bila udeležena vozila za prevoz nevarnih snovi (cisterne) za obdobje od
leta 1988 do leta 1992 kažejo na relativno majhno število
nesreč, ne glede na to, da vsaka taka nesreča predstavlja
veliko nevarnost tako za ostale udeležence v prometu kakor
tudi za okolje.
Glede na to, da so tovrstne prometne nesreče razpršene
predvsem na magistralni cestni mreži in ne prihaja do koncentracij nesreč na določenih cestnih odsekih, menimo, da na
Republiški upravi za ceste ni možno zagotoviti ukrepe za
zmanjšanje števila nesreč. Aktivnosti so usmerjene na preprečevanje negativnih vplivov nesreč na okolje s tem, da so na
vodovarstvenih območjih postavljene posebne obvestilne
table, ki opozarjajo voznike na vodozbirna območja in omogočajo hitro obveščanje pristojnih služb o nastali nesreči.

Na to zahtevo je Oddelek za varnost prometa v Upravi policije
Ministrstva za notranje zadeve pripravil poročilo, ki ga prilagamo temu odgovoru. Poslansko vprašanje vsebuje zahtevo
po razčlenitvi vzrokov prometnih nezgod. V našem poročilu
smo prikazali neprilagojeno hitrost in psihofizično stanje
(alkohol) kot subjektivna vzroka prometnih nezgod. Utrujenosti kot vzroka prometnih nezgod v Ministrstvu za notranje
zadeve ne obdelujemo posebej. Utrujenost je možno dokazovati s pomočjo tahografov, ki pa so vgrajeni le v manjše število
vozil. Menimo, da je utrujenost pogost vzrok prometnih nezgod, vendar jo je težko dokazati.

Zmanjšanje števila tovrstnih prometnih nesreč je mogoče
doseči s poostreno kontrolo nad prevozi s strani policije in
pristojnih inšpekcijskih služb.

Nepazljivosti kot vzroka prometnih nezgod prav tako ne obdelujemo posebej, ker se odraža v drugih vzrokih (izsiljevanje
prednosti, vožnja preblizu roba vozišča...).

V prvem polletju leta 1993 se je stanje prometne varnosti
v primerjavi z enakim obdobjem leta 1992 poslabšalo. V letu
1993 se je pripetilo 2851 prometnih nezgod s smrtnim izidom
in telesno poškodovanimi ali 13% več kot v enakem obdobju
leto prej (2524). Predvsem se je povečalo število prometnih
nezgod in poškodovanih v prometnih nezgodah, naraslo pa je
tudi število mrtvih.

Kot objektivne vzroke prometnih nezgod smo v poročilu prikazali tiste, ki jih obdelujemo (tehnično stanje vozila, tovor na
vozilu, slabo stanje vozišča, drugi objektivni faktorji). Po statističnih podatkih je od 2851 prometnih nezgod le 35 takšnih
nezgod, katerih vzrok je objektivni faktor.
V poročilu smo prikazali povečanje prometa na cestah.
Za osnovo smo vzeli meritve prometa februarja 1993 v primerjavi s februarjem 1992, prestope potnikov in vozil na mejnih
prehodih in povečano število registriranih motornih vozil.
Število prevozov nevarnih snovi, zlasti naftnih derivatov, se po
opažanjih v operativi MNZ povečuje. V analiziranem šestmesečnem obdobju 1993 nismo beležili hujših nezgod, v katerih
bi bili udeleženi vozniki, ki prevažajo nevarne snovi.
V navedenem obdobju smo poostrili nadzor nad vozniki in
prevoznimi sredstvi ter zaradi kršitev določb Zakona o prevozih nevarnih snovi podali 1.069 predlog za uvedbo postopka
o prekršku ali za 17,9% več.
Poslansko vprašanje vsebuje tudi pobudo Vladi RS, da
z ustreznim odlokom omeji prevoz naftnih derivatov po
cestah med turistično sezono.
Po Odredbi o omejitvi prometa na cestah v RS (U. I. 26/93) za
ta prevoz ne velja omejitev (6. t. 7. čl. odredbe).

PROMETNA VARNOST V ŠESTMESEČNEM
OBDOBJU 1993 V PRIMERJAVI Z LETOM 1992
I.UVOD

leto
1989
1990
1991
1992
1993

PN skupaj
2.665
2.364
2.278
2.524
2.851

mrtvi
240
260
216
206
214

HTP
1.250
1.298
1.120
1.127
1.254

LTP
1.746
1.824
1.810
2.068
2.304

Policisti so obravnavali tudi več prometnih nezgod z materialno škodo (1993: 16679/1992: 13340 ali 20% več).
Glavne značilnosti prometne varnosti v prvem polletju tega
leta so:
- mesečno nihanje števila in posledic prometnih nezgod;
- poslabščanje prometnovarnostnih razmer na območju
devetih UNZ;
- porast števila na štiripasovnih kot tudi na dvopasovnih;
- spremembe v strukturi udeležbe povzročiteljev prometnih
nezgod, predvsem povečanje števila in deleža voznikov osebnih avtomobilov, tovornih vozil, traktorjev in kolesarjev;
- spremembe v razmerju med številom, posledicami in težo
prometnih nezgod v in izven naselja, predvsem se je bistveno
povečalo število mrtvih v prometnih nezgodah izven naselij;
- porast izrečenih denarnih kazni in podanih predlogov za
uvedbo postopka o prekršku.

Poslansko pobudo podpiramo in menimo, da bi bilo potrebno
tovrstne prevoze omejiti zlasti ob petkih, sobotah in nedeljah.
Ob vikendih bi lahko izjemoma dovolili prevoz naftnih derivatov v nočnem času, podnevi pa bi ta prevoz prepovedali.

II. PROMETNA VARNOST PO OBMOČJIH UNZ

Če bosta Vlada RS in Državni zbor podprla takšno pobudo,
bomo to upoštevali pri pripravi Odredbe o omejitvi tovornega
prometa v letu 1994.

Prometna varnost se je v prvem polletju zaradi povečanega
števila prometnih nezgod in njihovih posledic najbolj poslab-

poročevalec

69

šala na območjih UNZ Kranj, UNZ Slovenj Gradec in UNZ
Celje.

Za obravnavano obdobje je značilno povečanje števila in
posledic prometnih nezgod izven naselja.

LEGENDA: PN = prometna nesreća, HTP = huda telesna poškodba,
. LTP = lahka telesna poškodba

IV. POVZROČITELJI PROMETNIH NEZGOD

KR
SG
CE
KK
PO
GO
KP
LJ
MB
MS
NM

PN skupaj
190
1993
179
1992
6,1
+/-%
129
1993
106
1992
21,6
+/-%
448
1993
351
1992
27,6
+/-%
90
1993
79
1992
14,0
+/-%
66
1993
67
1992
-1,4
+/%
214
1993
1992
181
18,2
+/-%
175
1993
139
1992
25.9
+/-%
745
1993
665
1992
12,0
+/-%
483
1993
1992
511
-5,5
+/-%
175
1993
145
1992
20,7
+/-%
136
1993
118
1992
15,2
+/-%

mrtvi
21
11
90
9
5
80,0
25
24
4,1
7
15
-53,0
3
7
-57,0
13
10
30,0
20
19
5,3
50
52
-3,8
36
44
-18,1
17
11
54,5
13
8
62,8

HTP
106
79
34,1
59
46
28,3
196
164
19,5
47
48
-2,0
21
27
-14,8
71
64
10,9
93
83
12,0
323
263
22,8
205
234
-12,3
54
59
-8,4
69
60
15,0

LTP
111
139
-25,2
103
87
18,3
377
265
42,2
58
48
20,8
48
54
-11.1
188
179
5,0
154
99
55,5
619
599
3,3
394
388
1,5
139
111
25,2
113
99
14,1

- Stanje se je najbolj poslabšalo na območju UNZ Kranj,
število mrtvih je naraslo za 90%, hudo telesno poškodovanih
pa za 34,1% več kot v enakem obdobju lani.
- Največji porast števila prometnih nezgod je bil na območju
UNZ Celje (+27,6%), sledijo območja UNZ Koper, Slovenj
Gradec in Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Krško
(republiško nadpovprečje).
- Število mrtvih v prometnih nezgodah se je procentualno
najbolj povečalo na območjih UNZ Kranj (+90%), UNZ Slovenj
Gradec (+80%) in UNZ Novo mesto (+62,5%).
III. PROMETNE NEZGODE V IN IZVEN NASELIJ
Že daljše obdobje evidentiramo več prometnih nezgod v naseljih kot izven njih. V prvem polletju tega leta so nezgode
v naseljih terjale nekoliko manjše število smrtnih žrtev, povečalo pa se je število prometnih nezgod in število telesno
poškodovanih.
LTP
PN skupaj
mrtvih
HTP
1.387
683
81
1.728
1993
V naselju
1.260
652
97
1.603
1992
10,1
4,7
-19,7
7,8
+/-%
917
571
133
1.123
1993
Izven
808
475
109
938
1992
naselja
13,5
20,2
22,0
19,7
+/-%
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Od 2.851 prometnih nesreč so jih povzročili vozniki osebnih
avtomobilov 2.093 ali + 73.4%. Veliko več prometnih nezgod
kot v letu 1992 so povzročili tudi vozniki tovornih vozil 107 (+
33,8%). V porastu so tudi prometne nezgode, ki so jih povzročili vozniki traktorjev in kolesarji, manj pa so jih povzročili
vozniki motornih koles (- 16,5%), koles z motorjem (- 15,4%)
in pešci (- 15,8%).
V. UDELEŽBA OTROK IN MLADOLETNIKOV V PROMETNIH
NEZGODAH
V 2851 (2541) nezgodah s telesnimi poškodbami ali smrtnim
izidom je umrlo 17 (15) in bilo poškodovanih 730 (688) otrok in
mladoletnikov, kar pomeni povečanje števila mrtvih za
+ 13,3% in poškodovanih za +6,0%.
V prometnih nezgodah, ki naj bi jih povzročili otroci in mladoletniki, je bilo telesno poškodovanih 207 otrok in mladoletnikov, kar je 7,3% manj kot v enakem obdobju lanskega leta,
umrl pa je 1 (3) otrok. Otroci in mladoletniki so bili v velikem
številu žrtve nezgod, pri katerih niso mogli vplivati na preprečitev nezgod in njihovih posledic.
Med tujci jih je umrlo 21, poškodovanih je bilo 265, kar je
precej več kot v enakem obdobju lanskega leta.
VI. VZROKI PROMETNIH NEZGOD IN POSLEDICE
Največ prometnih nezgod se je zgodilo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo - 1146 ali 40,2% vseh nezgod z mrtvimi in
poškodovanimi prometnimi udeleženci; umrlo je 100 ali
46,7%, poškodovanih je bilo 1396 oseb.
Na drugem mestu je med vzroki prometnih nezgod neupoštevanje pravil o prednosti (535 nezgod ali 18,8% vseh nezgod,
od tega 15 mrtvih ali 7%), na tretjem je nepravilna stran ali
smer vožnje (522 nezgod ali 18,3%, 54 mrtvih ali 25,2%).
zaradi ostalih vzrokov pa je umrlo 49 oseb.
Hitrost kot vzrok prometnih nezgod pomeni skoraj polovico
vseh vzrokov prometnih nezgod. Zaskrbljujoče je, da se je ta
delež v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta še
povečal za + 8,5%.

VZROKI
Skupaj
Hitrost
Prednosti
Stran/smer
Prehitevanje
Psihofiz.
Nepravil. pešca,
jezdeca, vodnika
Ostale neprav.
Vključevanje,
zavijanje,
obračanje
Izkušenost
Tehnično stanje
vozila
Srečanje
Ustavljanje in
parkiranje
Tovor na vozilu
Drugi objektivni
faktorji
Slabo stanje
vozišča
Cesta

1993
štev. delež %
2851 100,0
1146
40.2
535
18,8
522
18.3
171
6,0
5.0
143

1992
štev. delež % 92/93 %
2524 100,0
8,5
38.7
976
491
19,4 - 3,2
8,9
424
16.8
0,0
149
5,9
13,6
112
4,4

119
75

4.1
2,6

139
87

5,5
3,4

-25,4
-25,4

68
15

2,3
0,5

93
15

3,6
0,6

-36,0
0.0

14
13

0.3
0,4

15
5

0.5
0,1

0,3
0,2

11
6

0,4
0,2

0,2

11

0,4

0,1
0,03

5
0

0,1
0,0
poročevalec

Najbolj se je povečalo število mrtvih v nezgodah, katerih vzrok
je nepravilna stran ali smer vožnje (36,9%), sledijo nepravilnosti pešcev (23,5%), vožnja z neprilagojeno hitrostjo (10,7%).
Pri ostalih vzrokih število mrtvih upada ali pa je na ravni leta
1992. Najbolj je upadlo neupoštevanje pravil prednosti
(-44,4%).
MRTVI
1Q
VZROKI
19
92
štev. delež %
štev. delež % 92/93 %
Skupaj
214 100,0
206 100,0
10,7
Hitrost
100
46,7
87
42,2
Stran in smer
54
25,2
18,4
36,9
38
Prednost
15
7,0
26
12,6 -44,4
Prehitevanje
13
6,0
15
7,3 -17,8
Psihoflz.
12
5,6
9,7 -42,3
20
Neprav. pešca,
jezdeca, vodiča
9
4,2
3,4
23,5
Vključevanje v promet,
zavijanje, obrač.
3
1,4
1,4
Izkušenost
2
0,9
0,0
Ostale neprav.
2
0,9
0,9
Tovor na vozilu
2
0,9
0.4
Srečanje
1
0,4
0,0
Tehn. stanje vozila
1
0,4
2,4
Drugi objek.
faktorji
0
0,0
1
0,4
Neprilagojena hitrost in nepravilna stran ali smer vožnje sta
bili že v preteklosti najpogostejša vzroka prometnih nezgod
s smrtnim izidom, njun delež pa se je v strukturi vzrokov
prometnih nezgod v prvem polletju 12993 še povečal.
VII. PROMETNE NEZGODE PO MESECIH
Največji delež relativnega povečanja števila in posledic prometnih nezgod je posledica povečanega števila nezgod
v mesecu januarja In februarju. Januarja se je zgodilo kar
48,4% več prometnih nezgod in umrlo 44% več oseb kot
v enakem obdobju leta 1992. Po številu umrlih izstopa tudi
mesec februar, saj jih je umrlo kar 48% več. V marcu, aprilu in
maju se je v primerjavi z istimi meseci 1992 povečalo število
prometnih nezgod, vendar pa je umrlo manj oseb. V juniju
1993 so bile prometnovarnostne razmere ugodnejše.
JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ
639
526
349
446
462
1993
429
PN Skup.
542
577
445
1992
289
298
390
17,1
14,3
3,8 17,9 -8,3
+/-%
48,8
mrtvi
1993
36
40
32
30
39
37
1992
25
27
33
45
39
37
+/-%
44,0
46,0 -3,0 -33,4
0,0
0,0
VIII. PROMETNE NEZGODE PO DNEVIH
V letošnjem letu se je dogodilo največ prometnih nezgod ob
sobotah: 480 (433); 48 (41) je bilo mrtvih In 639 (597) poškodovanih.
število prometnih nezgod in poškodovanih se je povečalo
v vseh dnevih v tednu, razen v ponedeljkih. Največji porast
prometnih nezgod je zabeležen v sredah; 1993 - 337 / 1992
- 281 ali +19,9%; četrtkih (+26%) in sobotah (+10,9%).
PROMETNA NEZGODA
POSLEDICE
mrtvi poškod.
mrtvi
pošk.
DAN
skup.
442
24
354
28
Poned.
378
410
27
28
Torek
352
325
454
354
24
377
Sreda
23
495
377
30
Četrtek
405
28
607
26
25
Petek
478
453
41
48
639
480
Sobota
439
30
511
27
354
381
Nedelja
214
195
3.558
SKUPAJ
2.851
2.656
poročevalec

Prav tako se je povečalo število mrtvih v vseh dnevih v tednu,
razen v petkih (ko se je sicer zgodilo) veliko število prometnih
nezgod. V letošnjem letu je ob petkih umrlo 21,2% manj oseb
kot v primerjalnem obdobju (1993-26/1992-33).
IX. PROMETNE NEZGODE PO URAH
Dnevna konica prometnih nezgod in posledic je bila v letu
1993 med 18.00 in 19.00 uro, v letu 1992 je bila ta konica med
17.00 In 18.00 uro. Značilno je, da se v dnevnih konicah obeh
let ujemajmo največja števila prometnih nezgod, mrtvih, hudo
In lahko poškodovanih.
Širši časovni interval poslabšane prometne varnosti je za
število prometnih nezgod in poškodovanih med 12.00 in 21.00
uro, za število mrtvih pa med 18.00 In 21.000 uro. Po 21.00 uri
začne število prometnih nezgod in posledic strmo upadati
- vse do 4.00 ure, ko doseže najnižje število.
X. ZAPUSTITEV KRAJA PROMETNE NEZGODE
V prvem polletju letošnjega leta se je zgodilo 67 prometnih
nezgod (lani 73) s smrtnim izidom ali telesnimi poškodbami,
pri katerih so pozročitelji »pobegnili« s kraja prometne nezgode. Od teh je ostalo neraziskanih 38 nezgod (lani 34). Med
neraziskanimi sta tudi nezgodi s smrtnim izidom na območju
občin Ptuj in Pesnica.
XI. PROMETNE NEZGODE PO CESTAH
Največje število prometnih nezgod se je pripetilo na lokalnih
cestah in mestnih ulicah (1993 - 1.300/1992 - 1.163), sledijo
magistralne (1993 - 759 / 1992 - 701) In regionalne ceste
(1993 - 702/ 1992 - 623).
Na magistralnih cestah je umrlo največ oseb (1993 - 99/1992
- 88), sledijo lokalne ceste ter mestne ulice (1993 - 54 /1992
- 59) in regionalne ceste (1993 - 51 / 1992 - 55).
Na avtomobilskih cestah s štirimi prometnimi pasovi je zabeležen največji porast števila prometnih nezgod (1993 - 58
/ 1992 - 31 ali + 87,0%) mrtvih (1993 - 5 / 1992 - 0) in
poškodovanih (1993 - 85 / 1992 - 44 ali + 93,0%), sledijo
dvopasovne (polovične) avtomobilske ceste. Na ostalih
cestah je število prometnih nezgod in poškodovanih v dokaj
enakomernem porastu glede na primerjalno obdobje leta
1992 (med + 8% in + 13%).
XII. POVEČANJE GOSTOTE PROMETA
V prvem polletju 1993 je bil promet precej gostejši kot v enakem obdobju lanskega leta. Februarske meritve gostote prometa so pokazale za 25% večjo gostoto, kot je bila izmerjena
februarja 1992. Povečano gostoto potrjujejo tudi podatki
o potovanjih preko mejnih prehodov Republike Slovenije.
V prvem polletju je prestopilo državno mejo 78.256.251 potnikov (60.397.035), kar je za 29,6% več. Tujcev je prešlo čez
državno mejo 50.394.939 (38.526.350) ali 31% več. Število
motornih vozil, ki so vstopila v Slovenijo se je povečalo
z lanskih 20 milijonov na 26 milijonov ali 30%.
31/12-1992 je v R Sloveniji bilo evidentiranih 1.058.458 voznikov motornih vozil. Registriranih je bilo 665.674 motornih
vozil, kar je 48.106 več kot v prvem polletju leta 1992.
XIII. POLICIJSKI UKREPI
Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov je bilo podanih
82.951 (3.269 več) predlogov za uvedbo postopka za prekrške
ali 13,2% več kot v enakem lanskoletnem obdobju in izrečenih
bistveno več denarnih kazni (209.267 / 151.400 ali + 38,2%).
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Zoper kršitelje, ki so prekoračili največjo dovoljeno hitrost
vožnje, je bilo v prvem polletju 1993 izrečenih na kraju prekrška 103.482 (52.446) denarnih kazni, kar je za 97,3% več kot
v enakem obdobju leta 1992.

čenih na kraju prekrška, pa je zabeležen v UNZ Postojna in
UNZ Slovenj Gradec.
XIV. ZAKLJUČKI

Zoper kršitelje, ki med vožnjo niso uporabljali varnostnega
pasu, je bilo v prvem polletju 1993 na kraju prekrška izrečenih
26.851 (20.743) denarnih kazni, kar je za 29,4% več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Prometnovarnostne razmere na cestah so se v Republiki
Sloveniji glede na število prometnih nezgod in posledic
poslabšale. Veliko več je bilo obravnavanih tudi prometnih
nezgod, v katerih je nastala samo materialna škoda. V nezgodah je bilo udeleženih tudi več tujih državljanov.

Število plačanih denarnih kazni na kraju prekrška se je
v prvem polletju nekoliko izboljšalo v primerjavi z enakim
obdobjem lanskega leta. Tako se je število plačanih denarnih
kazni, izrečenih na kraju prekrška, letos zvišalo na 64% (61%),
kljub temu da je bilo izrečenih mnogo več denarnih kazni kot
v enakem obdobju 1992.

Prometne nezgode so bile v porastu na območjih vseh UNZ,
razen Postojne in Maribora. Najbolj pa izstopajo območja
UNZ Celje, Koper, Slovenj Gradec in Murska Sobota.

V letu 1993 je bilo zoper kršitelje največje dovoljene hitrosti
podanih 3.491 (1.191) predlogov za uvedbo postopka za prekrške, ali za 193% več.
Zoper kršitelje, ki so vozili pod vplivom alkohola, je bilo
podanih 13.649 (11.119) predlogov ali 22,7%. Zaradi vožnje
v času trajanja varstvenega ukrepa prepovedi vožnje določene kategorije vozil je bilo podanih 1.561 (1.141) predlogov
ali + 36,8%.
Odrejen preizkus alkoholiziranosti je odklonilo 7.761 (6.596)
voznikov ali + 17,7%.
Policisti so v prvi polovici leta 1993 zoper voznike, ki so kršili
določbe Zakona o prevozu nevarnih snovi, podali 1.069 (907)
predlogov za uvedbo postopka za prekrške, kar je za 162 več
kot leto prej ali + 17,9%.
Največji porast števila predlogov za uvedbo postopka o prekršku je bil zabeležen na območju UNZ Murska Sobota 4.271
(2935) ali + 45,5%), sledita UNZ Celje in UNZ Novo mesto,
odvzetih je bilo več vozniških in prometnih dovoljenj ter
napisanih več predlogov za uvedbo postopka za prekrške
zaradi prekoračitev največje dovoljenje hitrosti.
Največje procentualno povečanje števila izrečenih denarnih
kazni je bilo zabeleženo na območju UNZ Celje in UNZ Murska Sobota. Največji porast neplačanih denarnih kazni, izre-

Število prometnih nezgod, zlasti pa posledice, so se povečale
izven naseljenih krajev, kjer vozniki razvijajo višje hitrosti.
Med vzroki prometnih nezgod so najpogostejši: neprilagojena hitrost (40,2%) izsiljevanje prednosti (18,8%), nepravilna
stran in smer vožnje (18,3%) itd.
Med povzročitelji so v porastu vozniki osebnih in tovornih
vozil, traktorjev in kolesarji.
Največ prometnih nezgod se je zgodilo ob petkih in sobotah,
najmanj pa ob torkih. Največji porast je zabeležen ob sredah.
Število mrtvih se je povečalo v vseh dneh, razen obe petkih.
Največ prometnih nezgod se je zgodilo med 18. in 19. uro,
v letu 1992 pa med 17. in 18. uro. v širšem časovnem intervalu
se je zgodilo največ nezgod med 12. in 21. uro, največ mrtivh
pa je bilo med 18. in 21. uro.
Povečalo se je število predlogov za uvedbo postopka o prekršku in izrečenih denarnih kazni na kraju prekrška. Zelo visok
je odstotek izrečenih denarnih kazni zaradi prekoračitve največje dovoljene hitrosti, kar je posledica intenzivnejšega dela
na področju meritev hitrosti z radarjem.
Največje povečanje števila prekrškov, ki so najpogostejši
vzrok, za prometne nezgode, so policisti ugotovili na območjih UNZ Murska Sobota, Celje in Novo mesto. Največje povečanje izrečenih denarnih kazni pa je bilo na območjih UNZ
Celje in Murska Sobota.
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