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državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 1994
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1994 na 21. seji, dne
6. 5. 1994, na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEPE
1. slovenski narodni skupnosti v Italiji se
pomaga zagotoviti 100mio SIT sredstev za poravnavo dolgov, ki so nastali
v letu 1993 v institucijah, ki so za obstoj slovenske narodnostne skupnosti
najpomembnejše (Narodna in študijska knjižnica, Glasbena matica in
glasbena šola E. Komel, Slovenski raziskovalni inštitut, Zavod za slovensko
izobraževanje v Špetru).
2. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da
v okviru Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve (2611) - na postavki 7029 422 Javna dela, prouči možnost, da se del sredstev v okviru javnih
del nameni zbiranju mleka v odročnih
gorskih predelih.
3. Koriščenje sredstev iz proračunske
postavke Ministrstva za kmetijstvo in
gozdarstvo 2629 453 »Pomoč pri pri-

pravi blaga za zunanji trg«, ki je namenjena tudi za pomoč izvozu vina, je
možna le ob predhodnem sprejetju
strategije izvoza slovenskega vina.
4. Vlada Republike Slovenije naj ob morebitnem rebalansu državnega proračuna za leto 1994, kot najožjo prioriteto pri predvidenih spremembah nameni sredstva za investicijo dokončanja Biološkega središča.
5. Vlada naj dosledno obračunava prelevmane v skladu v zakonom o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil. V kolikor bi se v letu
1994 pobralo s prelevmani več sredstev kot je skupno predvidenih sredstev na postavki 1486 »Izravnava stroškov pridelave, podpora gorsko-višinskim območjem« in na postavki 2629
»Pomoč pri pripravi blaga za zunanji
trg« Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, naj Vlada zq ta dodatna sredstva poveča prej omenjeni postavki.
Ta sredstva se koristijo v skladu
s sprejeto strategijo izvoza slovenskih
kmetijskih pridelkov oz. izdelkov.
6. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da ob morebitnem rebalansu državnega proračuna za leto 1994,
kot prioriteto pri predvidenih spremembah zagotovi sredstva za nemo-

teno delo Družbenega PraVg,oVeni|
samoupravljanja Republike s ^ ^
v skladu z izvajanjem zakon®
ninskem preoblikovanju r . )rstvu>7. Državni zbor zadolžuje Minjnz^
obrambo - Republiško upra eSet)
čito in reševanje, da do konca
maja dostavi vsem izvršnim a
skupščin občin izdelana merila
terije za sofinanciranje svar
stra
za področje požarnega 19a
®L f
čite ter reševanja za leto
nCjra(i|
Merila in kriterije za sofina' s|#
poklicnih gasilskih zavodov o ^
gasilskih zvez in prostovoljk ^
skih društev je izdelala Fiep
uprava za zaščito in reševanj® .|
strstvu za obrambo za s0' na|og,
teh področij pri izvajanju
izhajajo iz to zadevne skrlV
P.re!^]g
nodaje, vezanih na P° ?gg4
stev iz javne porabe v letu .
8. Državni zbor Republike Slovenj.^
^
blašča Ministrstvo za f'nann _zaK°Ca
slance državnega zbora Ja
ča, Staneta Frima in Al°iai® ^najij
da v skladu s sprejetimi arn?jLjit8»
sprejetim predlogom za usK ^
žavnega proračuna, izvede)
redakcijo proračuna.

SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto.
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1994 na 21. seji, dne 5. 5. 1994, na
podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da mu do septembra 1994 predloži predpise,,s katerimi bo uredila proble-

matiko pokojnin in prejemkov
o družbenem varstvu duševno ^
prizadetih oseb ter tudi način
nja teh prejemkov.
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Predlog zakona o IZVAJANJU DOGOVORA O POLITIKI PLAČ
^GOSPODARSTVU ZA LETO 1994 - EPA 661 - HITRI POSTOPEK
voljo vseh socialnih partnerjev, da se izvajanje dogovora
podpre z ustreznim instrumentarijem, ki ga lahko zagotovi
le zakon.

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 12. maja 1994
Močila besedilo:
DOGOVORA
OPnnr■'DLOGA
O IZVAJANJU
Kl PLAČ ZAKONA
V GOSPODARSTVU
ZA LLETO 1994,

Vlada Republike Slovenije meni, da v tem primeru gre za
izredno potrebo države, saj z zakonom uresničujemo izvajanje politike plač, ki neposredno vpliva na konkurenčnost
slovenskega gospodarstva.

201 ?i 3 Pobijamo
v obravnavo in sprejem na podlagi
poslovnik
„jje Doh
a Državnega zbora Republike Slovenavap?
postopku s predlogom, da se zakon obravb
n prve točke
dnevnega reda 20. seje Državnega
*zhnr,
°ra Republike
Slovenije.

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 bodo kot njene predstavnice na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovale:

Re
Publike Slovenije predlaga Državnemu zboru
hitrom
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po
Vo a® 0 Postopku zaradi uresničitve že sklenjenega dogoPolitiki plač v gospodarstvu za leto 1994, ki izraža

- Jožica PUHAR ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,

zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994
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s področja gospodarstva, za katere velja splošna kolektivna
pogodba za gospodarstvo.
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Zato
so
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dogovor
?J
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d°lijli
letu 1994 in v njem Vlado Republike Slovenije
J0rn bo ?a *a9°tovi njegovo izvajanje. S predlaganim zakot0V en0, 0,3 bodo
, Podarsw ° ''
Pfavne osebe s področja
0 1 in v
P ače z aćeva e v
d 6" ra Prim rU'
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zbr ^Plačil v proračun vplačevale ustrezen
ianje nr«-,
ana sredstva se bodo uporabljala za
f °9ramov zaposlovanja.

Ne glede na prejšnji odstavek, so zavezanci za izplačilo plač
po tem zakonu tudi delodajalci s področja negospodarskih
dejavnosti (področja 12 - 14 enotne klasifikacije dejavnosti),
ki niso vključeni v sistem izplačevanja plač po Zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94).
3. člen
Delodajalci iz prejšnjega člena izplačujejo plače za leto 1994
v skladu s 1. in 2. točko sklenjene tarifne priloge k splošni
kolektivni pogodbi za gospodarstvo za leto 1994 (Uradni list
RS, št. 23/94) in dogovorom o politiki plač v gospodarstvu za
leto 1994.
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Delodajalci, ki izplačujejo plače nad ravnijo določeno
v skladu z 2., 3. in 5. točko dogovora, razen pravnih oseb iz 6.
točke dogovora, vplačajo v proračun Republike Slovenije
sredstva, določena z dogovorom o politiki plač in sicer:
- do 5% preseganja 25% presežka,
- nad 5 do 10% preseganja 50% presežka,
- nad 10% preseganja 100% presežka.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo za izvajanje
programov na področju zaposlovanja.

6ES6d

'lo členov
4. člen

1-člen
^vgoks°nom se določa način izvajanja dogovora o politiki

Plače poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili, ki se določajo z individualnimi pogodbami o zaposlitvi,
se izplačujejo v višini, določeni v skladu z drugim odstavkom
8. točke dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994.

za let0 1994 Uradni list RS št 23/94 ki
*dr9a Skleniiarss-Vu
<
' >'
nc a
'luknje
dol
,
'
lik
ti, Gospodarska zbornica Slovenije,
ad
alcev
a R»n l, i
Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije
"»Publike Slovenije.

Ob izplačilu plače poslovodnemu delavcu oziroma delavcu
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi nad zneskom, določenim v skladu s prejšnjim odstavkom, je delodajalec zavezan
za vplačilo sredstev v proračun Republike Slovenije v višini,
ugotovljeni v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega zakona.

2 Člen
Sanc
'
r0,na cfei^Plaćevanie P|ač P°tem zakonu so organizacije
odajalci (v nadaljnjem besedilu: delodajalci)
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4 {top
delodajalec, če ne oblikuje sredstev v skladu s 3. m ^
jih
ne
nakaže
proračunu
Republike
a
tega zakona in
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje> odgo"«"
oseba pri delodajalcu, če stori prekršek iz prejsnj s
stavka.

5. člen
Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom pristojnim
za finance, predpiše način ugotavljanja razlike in vplačil najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona.
6. člen

8. člen

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja Služba družbenega knjigovodstva.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v 1
Republike Slovenije ter preneha veljati s potekon
dogovora o politiki plač v gospodarstvu v letu 1»B
list RS, št. 23/94).

7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se za prekršek kaznuje

OBRAZLOŽITEV
ter opredeljuje sankcije za njegovo kršitev.

Socialni partnerji - Vlada Republike Slovenije, Gospodarska
zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Obrtna
zbornica Slovenije in sindikati so s podpisanim dogovorom
o politiki plač za leto 1994 (Uradni list RS,..) določili način
izplačevanja plač za leto 1994. S tem dogovorom so pooblastili vlado, da predlaga način s katerim se zagotavlja izvajanje
določil tega dogovora.
V skladu s tem Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru sprejem zakona o izvajanju navedenega dogovora.

ki
Zakon zavezuje organizacije oziroma delodajalce #
velja splošna kolektivna pogodba za gospodarstv fJfl
organizacije oziroma delodajalce s področjar 9oSPnje(:
katerih narava dela in poslovanja oziroma P '" dar$ttf
hodka se razlikuje od pretežnega dela negospoo ^ ^
zato niso bile vključene v zakon o razmerjih P]~
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
Zaradi narave svojega dela so se številne 'zrneo0d3'
doslej ravnale po načelih, ki veljajo za področje go»P

Zakon prevzema določila dogovora, opredeljuje obveznost
ministrov za delo in za finance za pripravo podzakonskega
akta, ki bo omogočil spremljanje in izvajanje tega dogovora

Časovna veljavnost tega zakona je vezana na ^as°^n &
nost dogovora o politiki plač v gospodarstvu v
(Uradni list RS, št. 23/94).

1
- prvi stavek prvega odstavka glasi:
kj jij
Program priprave prostorskih izvedbenih načrtov, njje ^
v skladu s srednjeročnim družbenim planom SR => -p $10.;
obdobje 1986-1990 sprejel Izvršni svet Skupščine 5^
nije (UR. list SRS št. 19/86, 3/88, Ur. list RS št.
(F
med drugim določa izdelavo lokacijskega načrta
avtoceste Karteljevo-Bregana.
— prvi stavek petega odstavka glasi:
Osnutek lokacijskega načrta je izdelan v skladu z gfPj|t
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur18/84, 37/85, 29/86, Ur. list RS št 26/90, 18/93, 47/93 I"q ^
Navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag "15
prostorskih izvedbenih aktov (Ur. list SRS št. 14/8 ''

POPRAVEK
V Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije štev. 16,
dne 21. 4.1994, je bila na straneh 75 in 76 objavljena Obrazložitev variant oziroma različnih možnih rešitev v osnutku
lokacijskega načrta za odsek avtoceste Kronovo-Smednik-Krška vas in predlog sprememb in dopolnitev sestavnin
planskih aktov občin Novo mesto, Sevnica, Krško in Brežice.
Ker pa je bila v gradivu napaka, objavljamo krajši popravek.
Pravilno besedilo je:

poročevalec, št. 19
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edlog zakona o OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV
154 - TRETJA OBRAVNAVA

3
licu
f'®PL|blike Slovenije je na 81. seji, dne 28. aprila
IS
H določila besedilo:

maje k predlogu zakona o omejevanju uporabe tobačnih
izdelkov.

LOGA
TORAIR,
ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE
'°bačnih izdelkov.

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:

igV^ 9® Pošiljamo
v tretjo obravnavo na podlagi sklepa
1994 i'nio avne9a zbora Republike Slovenije, z dne 8/3Sloven'
^'ena Poslovnika Državnega zbora Republike

- doc. dr. Božidar VOLJČ, dr. med., minister za zdravstvo,
- prim. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka v Ministrstvu za zdravstvo.

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem tudi amand-

Predi
g9 zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
'SpLOŠNE

določbe

- predlaga ukrepe za omejevanje škodljive razvade uporabe
tobačnih izdelkov;

1. člen

- obravnava predpise v zvezi z izdelavo in prometom tobačnih
izdelkov;

0 3 ut<re e
i^elkovIn^Mil
^
P za omejevanje uporabe tobačnih
na
zdravjePe 23 PrePročevanje njihovih škodljivih vpli-

- opravlja druge naloge s področja omejevanja uporabe
tobačnih izdelkov, ki zahtevajo medpodročno reševanje ali
mednarodno sodelovaje.

2. člen
. °9čnj
ba ini j7H IK,em
tOh
L
'
1
0
za
P° J '" zakonu s"
so uiyareiB,
cigarete, cigaruosi,
cigarilosi, cigare,
cigare.
nl^ak
lu * Za zviia ,e—c .' are
hanje.
'9 t in za pipe, tobak za žvečenje in za

II. STANDARDI ŠKODLJIVIH SESTAVIN
6. člen

,

3. člen
flj r\
11
0 tem zakonu
v! ' tiroma',? avnos,irn na so prostori, namenjeni skupni
Področju zdravstva, otroškega
s>, vzaoi ■
Va
'športa J6 'l1 izobraževanja, prometa, trgovine, gostinre
Javn
kreacije ter kulture.

Katran po tem zakonu je suh, nerazredčen, breznikotinski
kondenzat dima, ki nastaja pri kajenju.
Od 31. 12. 1995 je prepovedana izdelava in prodaja cigaret, ki
vsebujejo več kot 15 mg katrana na cigareto.

2 pre n e a
tok6,aže
^odvri'rane
'^ ) 9 odstavka so zlasti čakalnice, sejne
va|nj
.' 9'edaliSča, zdravstveni, vzgojnovarstveni,
0 116
Soc a n
fe ^Ce dvora6 .'avna
' i zavodi, gostinski prostori in trgovine,
Drm- Sv' javna .'r ' 1IŠČaPrin°metna
dvigala, kabinske
drugi sredstva,
r
oji voliiJ' ilahko
if/ izpostavljeni
Pcigaretnemu
°stori, kjer dimu.
so nekadilci

Od 31. 12. 1997 dalje je prepovedana izdelava in prodaja
cigaret, ki vsebujejo več kot 12 mg katrana na cigareto.

7. člen
Vsebnost katrana v cigaretah se ugotavlja po metodi, ki
ustreza standardom ISO 4387 in 3400, metoda vzorčevanja po
standardu ISO 8243.

4. člen
ovni
r
,em
> °K^P°
zakonu je vsak zaprt prostor, ki je pod
oaajalca in kjer se zanj opravljajo dela ali stoe|

Ures

.

III. UKREPI ZA ZMANJŠANJE UPORABE TOBAČNIH
IZDELKOV

5

- Člen

8. člen

$VMIVa|ce\fVQl2|® celovite družbene skrbi za varstvo zdravja
Pod,*0{a u^clra\/iQ Pnškodljivimi
vplivi tobačnih izdelkov skrbi
' zlasti na Vladi RePublike Slovenije, ki ima na tem
v
Spr
slednje naloge:
°Zirom'iV ^P^ke tobačnih izdelkov za zdravje prebiDri„Pr
skupin ljudi in predlaga ustrezne ukrepe;
V
avija
9 ra le
kC* gieJjo°5 L '! izobraževanja oziroma osveščanja prenja;
Škodljivosti kajenja ter programe odvajanja od

Prepovedana je izdelava in prodaja cigaret, ki na škatlici
oziroma drugi embalaži nimajo na vidnem mestu natisnjenega podatka o tem, koliko miligramov katrana vsebuje posamezna cigareta.

s

5

Podatek iz prejšnjega odstavka in opozorilo iz 9. člena tega
zakona morata biti natisnjena v barvi, ki se razlikuje od podlage, v črkah, ki so velike najmanj 3 mm, tisk pa mora biti širok
najmanj 0,3 mm.
poročevalec, št. 19

Prostori, namenjeni kadilcem, ne smejo presega'' ^
skupne površine posameznega javnega prostora, ksfg
lastnik javnega prostora, upravljalec oz. najemnik zag
najkasneje s 1. 1. 1995.

9. člen
Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, ki na
embalaži nimajo v slovenskem jeziku natisnjenega opozorila
z naslednjo vsebino: »Minister za zdravstvo opozarja: Kajenje
je zdravju škodljivo«.
Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, ki na
embalaži poleg opozorila iz prejšnjega odstavka nimajo v slovenskem jeziku natisnjenega še enega od naslednjih opozoril:

Lastnik javnega prostora, upravljalec oz. najemnik
poved kajenja ter označbo prostorov za nekadilce odi
vidnem mestu.
18. člen

Minister za zdravstvo opozarja:
- Kajenje ubija.
- Kajenje povzroča raka na pljučih.
- Kajenje v nosečnosti škoduje razvoju otroka.
- Kajanje je najpogostejši vzrok srčnih smrti.
- Kajenje povzroča bolezni srca.
- Kajenje skrajšuje življenje.

V gostinskih objektih, kjer se gostom streže predv:,im,(gostišča in restavracije), je potrebno določiti prosto'
^
dilce. Velikost prostora za nekadilce določi las,nlprOStof!i
Prostor se jasno označi kot prostor za nekadilce,s,rr
nekadilce je potrebno določiti ne glede na ^storei'
težave. V kolikor je to mogoče, je potrebno ločiti p'°
kadilce in za nekadilce.
resta«"
Prepovedano je kajenje v slaščičarnah in mlečnih
cijah.

Opozorilo iz prvega odstavka tega člena mora biti natisnjeno
na prednji ali na zadnji strani embalaže, opozorilo iz drugega
odstavka tega člena pa je lahko natiskano tudi na bočni strani
embalaže. Opozorili morata biti natiskani s tiskanimi črkami,
ki se razločno barvno razlikujejo od podlage. Površina opozorila ne sme biti manjša od 10% površine stranice embalaže,
kjer je opozorilo natisnjeno, pri čemer opozorilo ne sme biti
natisnjeno na delu embalaže, ki se odpira ali na delu, ki se pri
odpiranju uniči.

19. člen
ki i'
!
V delovnih prostorih je kajenje dovoljeno le v prositorif
določi delodajalec.

10. člen

Prepovedano je kajenje v prostorih državnih organ°v'
namenjeni stikom s strankami.

Prepovedano je vsako reklamiranje tobaka, tobačnih izdelkov, zaščitene blagovne znamke ali logotipa.

20. člen

Za reklamiranje po prejšnjem odstavku se ne šteje objavljanje
podatkov o kakovosti in drugih lastnostih tobaka in tobačnih
izdelkov v strokovnih knjigah ter v revijah in publikacijah, ki
so namenjene obveščanju izdelovalcev in prodajalcev teh
izdelkov.

Vsak zaposleni ima pravico zahtevati od delodajalca^^
omogoči opravljati delo v prostorih, kjer zrak m o
s tobačnim dimom.
ne ^
Če delodajalec v primeru iz prejšnjega odstavka ^ p:
ugoditi zahtevi zaposlenega s prerazporeditvi)® s|ene?
delovni prostor, je dolžan v delovnem prostoru zap
prepovedati kajenje.

11. člen
ČRTAN
12. člen

IV. SREDSTVA

ČRTAN

21. člen

13. člen

Sredstva za uresničevanje nalog iz 5. člena tega
zagotavljajo v državnem proračunu.

ČRTAN

-aiko"
| a

14. člen
V. NADZOR

ČRTAN

22. člen

15. člen

1
Nadzor nad izvrševanjem tega zakona opravlja ^gna'
,
zdravstvo, nadzor nad izvrševanjem 8., 9., 10. izvrS
in r_vanj0rTI'
zakona opravlja tržna inšpekcija, nadzor nad
® 19. f'
in 18. člena sanitarna inšpekcija, nad izvrševanje"1
člena pa inšpekcija dela.

ČRTAN
16. člen
Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim
od 18 let.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov iz avtomatskih
naprav.

23. člen
6
. /
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje 'zaf'
pravna oseba
ba ali posameznik, ki stori prekršek v V
stojnim opravljanjem dejavnosti:
ii/
1. če po 31. 12. 1995 izdeluje ali prodaja cigarete. g jie,!
več kot 15 mg katrana na cigareto (drugi odstave

Prepovedana je prodaja posameznih cigaret oziroma drugih
tobačnih izdelkov izven izvirne embalaže proizvajalca.
17. člen
Prepovedano je kajenje v javnih prostorih, razen v delih, ki so
posebej označeni in ločeni od prosttfrov, namenjenih nekadilcem.
poročevalec, št. 19

2. če po 31. 12. 1997 izdeluje ali prodaja cigarete, W $
več kot 12 mg katrana na cigareto (tretji odstavek
6

#.
f3
it' 3. (Jg .»j i
embaiaj ,e al! Pr°daja cigarete, ki na škatlici oziroma drugi
°terT| l ||P,mai0 na vidnem mestu natisnjenega podatka
(■ (Drvi „j°' ° miligramov katrana vsebuje posamezna cigareta
is
odstavek 8. člena);

15. če v javnih prostorih ne objavi prepovedi kajenja ter
označbe prostorov za nekadilce na vidnem mestu (tretji
odstavek 17. člena);
16. ČRTANA

a
« ee^peluie
'' Prodaja tobačne izdelke, na katerih podatek
,e a
niso na)"sa )eniv
9. zakona in opozorila iz 9. točke tega zakona
ki So J "
barvi, ki se razlikuje od podlage ter v črkah,
(druni . nairT|anj 3 mm, tisk pa ni širok najmanj 0,3 mm
1
avek 8
5 ie
-člena):
2
U 31 roda a
j ' Prveaa' 'h ,avl<a
'P
i tobačne izdelke, na katerih opozorilo
P'ednji a|
člena tega zakona ni natisnjeno na
2adn
Ostavka
g Tu na ,ei' astrani embalaže, opozorilo iz drugega
s,rani
emh 3 | - e 9 zakona
pa na prednji, zadnji ali bočni
'rtami ki SS
'
°Pozoril' nis,a natiskani s tiskanimi
razl
Površina n
°čno barvno razlikujejo od podlage; če je
r a man ša od 10%
t °P°zorilo
n°r°
''
j
stranice embalaže, kjer je
ern
balaže kn
'eno ali če je opozorilo natisnjeno na delu
(tretij1 odst
nrtoL fe odPira ali na delu, ki se pri odpiranju uniči
avek 9. člena);
6
d lu e ali

■

iimajo'v ^ '
zdravit
stavet( 9 \\

2a
0(|

17. ČRTANA
Za prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 14. točke prejšnejga
odstavka se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep
obveznega odvzema tobačnih izdelkov, ki so predmet prekrška, za prekršek iz 13. točke pa tudi odvzem avtomatskih
naprav.
24. člen
Z denarno kaznijo 5000 SIT, ki se izterja takoj na kraju prekrška, se kaznuje posameznik;
1. če kadi v javnem prostoru, kjer je kajenje prepovednao (17.
člen);

Proda
ia tobačne izdelke, ki na
ez ku
' ' natisnjenega opozorila
op zar a:
°

i

embalaži
»Minister
Kajenje je zdravju škodljivo« (prvi

2. če kadi v slaščičarnah in mlečnih restavracijah (drugi
odstavek 19. člena);
3. če kadi v delovnih prostorih, kjer to ni dovoljeno (prvi
odstavek 18. člena);
4. če kadi v prostorih državnih organov, ki so namenjeni
stikom s strankami (drugi odstavek 19. člena).

ali roda a
' v8 sPrven^ni6,aV
P
i tobačne izdelke, ki poleg opozorila
lovensk
'<a č|ena tega zakona nimajo na embalaži
°P°zori|jeziku natisnjenega še enega od naslednjih
:

Kaien'e Ubi'a"
" ^jenie ^ovzr°ča raka na poljučih.
' ~ ^ajenie 16 nosečnosti
škoduje razvoju otroka.
" KaienL naJPogostejši vzrok srčnih smrti.
vzr
~ NeniB i° °ča bolezni srca.
' 8 Če rekla rajšu'e življenje. (drugi odstavek 9. člena)
,obak
i *na">ko 'ogotip
. tobačne
izdelke,
zaščiteno blagovno
(prvi
odstavek
10. člena).
črtana

Denarno kazen iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka izterja
sanitarni inšpektor, denarno kazen iz 3. in 4. točke prejšnejga
odstavka pa inšpektor dela.

1

10

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Natis podatkov iz 8. člena in opozorilo iz 9. člena tega zakona
morajo izdelovalci in uvozniki tobačnih izdelkov zagotoviti
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

^Tana

11 Crt

ANa
12. te D
'pfvi odstau aja ,obačne izdelke osebam, mlajšim od 18 let
Vče r
' Č!.ena>:
3
^'avek^c
lb '? 'obačne izdelke iz avtomatskih naprav (drugi
- člena);
H.č
e
na|
ci
ne enibaf'»
aze 9arete in druge tobačne izdelke izven origiproizajalca (tretji odstavek 16. člena);

26. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 45. člen
zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80 in
25/86).
27. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
^lMiPav° P r Ih ina 18 se'' dne 9- 3- 1994 zaključil drugo
%rl n v h iartn ffl3 zak°na o omejevanju uporabe tobačnih
a\fo.
Vlado, da pripravi predlog zakona za tretjo

3. v 23. členu je v 7. točki prvega odstavka za besedo »embalaži« dodano besedilo »v slovenskem jeziku«, dodana pa je
nova 1. alinea: »Kajenje ubija«, kar pomeni uskladitev s sprejetima amandmajema k 9. členu:

o/frec"og z
a so
io^avi in -°"Cerk9
vključeni vsi amandmaji, sprejeti v drugi
t3 ln - 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,
Pri ^
- 24. členu.

V 23. členu je v skladu s sprejetim amandmajem k 10. členu
spremenjeno besedilo 8. točke prvega odstavka, ki se glasi:
-Če reklamira tobak, tobačne izdelke, zaščiteno blagovno
znamko ali logotip«;

isle

serf a
4nje roi^
'' predloga zakona je predlagatelj vnesel
aa
I. v
*cijske popravke:
ai Sn

* <lrnaji S°rf:r>ane štev'lke

4. 9., 10., 11., 16. in 17. točka prvega odstavka 23. člena so
črtane zaradi sprejetih amandmajev k 12., 13., 15. in 18. členu;

13 m ,5 sa so bili ćleni

-

-

i

''

5. številka 15 v 12. točki prvega odstavka 23. člena je glede na
sprejet amandma k 16. členu nadomeščena s število 18;

"*
beS(L v to6k
' Prve9a odstavka za besedo »nimajo
s "P^jetim
c„
"v amandmajem
slovenskem jeziku«,
kar predstavlj,
k 9. členu;

6. beseda »kadilce« v 15. točki prvega odstavka 23. člena je
glede na sprejet amandma k 17. členu nadomeščena z besedo
»nekadilce«.
7
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škodljive posledice. Z absolutno prepovedjo ob*e ^
potrošnikov o izboljšanih tobačnih izdelkih bo ta cill' Jj(
težko uresničljiv, zato Vlada predlaga k besedilu
tretjo obravnavo svoje amandmaje (priloga).

Vlada ocenjuje, da so sprejeti amandmaji v precejšnji meri
spremenili enega temeljnih ciljev zakona, da bi kadilce oziroma vse uporabnike tobačnih izdelkov odvrnili od te škodljive razvade oziroma vsaj v čimvečji meri preprečili njene

Amandmaji Vlade Republike Slovenije

- na priboru za kajenje,
(
- na poslovnih prostorih izdelovalca ali trgovca na
s tobačnimi izdelki.«

1. k 10. členu

Obrazložitev:

b) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

lira«?
Vlada meni, da tudi ob absolutni prepovedi rek
t„,
r
tobačnih izdelkov ni mogoče od izdelovalcevSV0)
in ' 9 |0Vnit
debelo s tobačnimi izdelki zahtevati, da s —i-;
'::2V
vj
prostorov odstranijo logotipe, ki so lahko celo v nji ^anNamen teh logotipov je vendarle predvsem °
o sedežu določene gospodarske družbe, manj P«
ranje.

»Prepovedano je reklamiranje izdelkov, označenih z logotipi,
znaki ali znamkami, ki se uporabljajo tudi za označevanje
tobaka in tobačnih izdelkov, če takšni izdelki s svojim videzom ali namenom uporabe neposredno vzpodbujajo uporabo
tobaka ali tobačnih izdelkov.«

Prepoved reklamiranja na priboru za kajenje (peP^^ai1'
vžigalniki) ni smiselna, saj jo bo v praksi izrednotez« jkepa"
njen vpliv na kadilce oziroma morebitne nove potro
zanemarljiv.

Obrazložitev:

3. k 12. členu

Vlada je že ob drugi obravnavi predloga zakona o omejevanju
uporabe tobačnih izdelkov opozarjala, da bi razširitev prepovedi uporabe logotipov in znamk tobaka in tobačnih izdelkov
tudi na druge - netobačne izdelke (pri tem gre zlasti za
tekstilne izdelke in kozmetiko) lahko predstavljala kršitev
Pariške konvencije o zaščiti industrijske lastnine, h kateri je
pristopila tudi Slovenija. Omejevanje uporabe znamk pa je
v nasprotju tudi z zakonom o industrijski lastnini (Ur. I. RS, št.
13/92 in 27/93), ki celo izrecno zahteva, da imetniki znamke
tudi uporabljajo.

Doda se naslednje besedilo:

c) Prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Prepovedano je vsako reklamiranje tobaka in tobačnih izdelkov.«

j 7Vž*J"
»Ne glede na določbe 10. člena tega zakona lahl*01.Prj
in trgovci na debelo s tobačnimi izdelki z enkrain
\i\v
v javnih občilih obveščajo potrošnike o novih t0~>||jVjhse5
kih, ki z manjšo vsebnostjo katrana ali drugih škoa 1
vin dokazujejo manjšo škodljivost za zdravje
Obvestila proizvajalcev in trgovcev iz prejšnjega' °
smejo vsebovati elementov, ki bi se nanašali na mi
kakorkoli vzpodbujali k uporabi tobačnih izdelko

Na prošnjo Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske
lastnine je inštitut Max Planck za inozemsko in mednarodno
patentno in konkurenčno pravo iz Miinchna izdelal strokovno
mnenje o usklajenosti 10. in 11. člena predlaganega zakona
s Pariško konvencijo in s predpisi Evropske unije. Inštitut
meni, da člena 10 in 11, ki ju je predlagala v drugi obravnavi
predloga zakona Vlada, nista v nasprotju s Pariško konvencijo
in z direktivami Evropske unije, predlaga pa, da se 10. člen
zakona uskladi s priporočili Evropske komisije, ki jih je oblikovala v zvezi s pripravo direktive o oglaševanju tobačnih
izdelkov. Ureditev, ki naj bi jo uveljavil 10. člen, je namreč
veliko bolj stroga od vseh drugih ureditev v državah Evropske
unije, tudi od ureditve v Franciji, ki velja za najbolj omejevalno.

Šteje se, da obvestila iz prvega odstavka tega člen
jajo mladino k uporabi tobačnih izdelkov, zlasti c

- prikazujejo mlade oziroma mlajše ljudi;
- prikazujejo ljudi, ki so zaradi svojega dela aH 0 (i p#
področju športa, glasbe, umetnosti, gospodarstva
vzor mladim;
. itl
- prikazujejo vzročno zvezo med uporabo tobaci 0
in uspehom v življenju;
. = več f
- prikazujejo več kot polovico kadilcev v skupim
tjudi;
. u oli cvetih
- so obvestila na panojih, tablah, nalepnican a
napisih, ki so od vrtcev, šol in športnih površin oao
kot 200 m.«

Inštitut Max Planck v svojem mnenju predlaga, da zakon
prepove oglaševanje znamk izdelkov, ki so po svojem videzu
povezani s tobačnimi izdelki. S takšno rešitvijo bi bila naša
zakonodaja usklajena s priporočili Evropske unije in tudi ne bi
posegla v pravice imetnikov znamk na tržišču.

Obrazložitev:

trO0
Vlada meni, da absolutna prepoved obveščanja
P
o novih izboljšanih tobačnih izdelkih ni sPre10.,%j na''
dejansko ustvarja na trgu neenakopraven p° j s tr9 ^
edinega proizvajalca tobačnih izdelkov v primerja
na debelo, ki prodajajo tobačne izdelke iz uvoZuV®e|javlie>l
namreč potrošnikom že dobro poznani se
pod ,pjKi^,
blagovnimi znamkami, z novimi izdelki pa .P° tolitA
seznanijo tudi preko tujih časopisov, revij sin rsa ot) t1 .
programov. Rešitve, ki jih je Državni zbor P ®'0a3 p'" .,
obravnavi zakona bodo najbolj prizadele domač
9
j
jalca, ki praktično ne bo mogel obvestiti PotroSn'kai ¥Tj
in izboljšanih tobačnih izdelkih niti v trafikah,
druge načine, ki so v razvitih evropskih državan
^ .
vendar pa strogo določeni. Zato Vlada Predla®naj
enkratnih akcij obveščanja potrošnikov, man
ki pa
omejene le na nove tobačne izdelke, ki z
' ^ani y
škodljivih sestavin izkazujejo, da so tudi zdravjuz ati/
Ijivi. Na ta način bo nemogoče določbe zakona '
janjem novih blagovnih znamk, temveč se boCio0
novi tobačni izdelki izkazati z manjšo škodljivost)

Vlada zato predlaga amandma, ki naj bi zagotovil prepoved
oglaševanja tobaka in tobačnih izdelkov, dopustil pa bi oglaševanje drugih izdelkov z enako znamko, vendar le pod pogojem, da se s tem ne bi vzpodbujala uporaba tobačnih izdelkov.
Na ta način bo na primer onemogočeno reklamirati živilske
izdelke v obliki tobačnih izdelkov (žvečilni gumi v obliki cigaret in podobno), medtem ko reklamiranje tekstilnih, kozmetičnih in drugih izdelkov z enako znamko ali logotipom ne bo
omejeno (razen v primeru, da bi se na takšen način vzpodbujala prodaja tobačnih izdelkov).
2. k 11. členu
Doda se naslednje besedilo:
»Ne glede na določbe prejšnjega člena je reklamiranje tobačnih izdelkov dovoljeno v obliki in podobi zaščitene blagovne
znamke ali logotipa
poročevalec, št. 19
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Obrazložitev:

Cev
o novih » z5l<on
nihPosebej določil, da obvestila proizvajalk njihovi un ^^zat0
izdelkih
ne smejo spodbujali mladine
tuci
"lente ki iih '
' Primeroma našteva nekatere eleelementi sn no'3eno obvestilo ne bi smelo vsebovati. Ti
drugih dr7a p?vze'' P° ureditvah, ki so v veljavi v nekaterih
^avah ta Ur Jonska,
Švica, Poljska), s tem da je v teh
tobačne inri|ustrije
f ''evin pristojnega
Prepuščena organa
prostovoljnemu
dogovoru
za zdravstvo.
Jk«. členu
a Se
naslednje besedilo:
"Akcj
,ra
V čan a
ia nen?ot
' Potrošnikov iz prejšnjega člena lahko
pre r^
»goma največ 20 dni.

Predlagani amandma pod a) pomeni le redakcijsko dopolnitev prej predlaganih amandmajev, saj mora biti v primeru
njihovega sprejema zagotovljen tudi ustrezen nadzor nad
temi določbami zakona.
b) Za prvim odstavkom se doda novih pet odstavkov, ki se
glasijo:
»Nadzor nad izvrševanjem 8. in 9. člena tega zakona pri uvozu
tobačnih izdelkov opravlja Carinska uprava Republike Slovenije.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se tobačni izdelki
izdelujejo in prodajajo v nasprotju z 8. in 9. členom tega
zakona, z odločbo prepove izdelavo in prodajo tobačnih izdelkov.

ko akc
^nega'dnv!fr
|j° obveščanja
izvede na podlagi prednertl
Postopku
'Zda m'n's,er 23 zdravstvo v upravVloga za n h
t,0v mora J,' °bitev
dovoljenja
za akcijo obveščanja potrošniVati
ških sp=t Vm
P°da,ke. ki izkazujejo manjšo vsebnost
p
v vsakem
°datke o VcJh
tobačnem izdelku, ter osnovne
ob iki
^,reć|2nosti nioH0' 'n elemente
' akcije,dru9e9a
ki omogočajo
njene
in ,re, eoceno
ena tega zakon
) 9a odstavka

Če pristojni inšekcijski organ ugotovi, da se reklamirajo
tobačni izdelki v nasprotju z 10., 14. ali 15. členom tega
zakona, z odločbo prepove reklamiranje tobačnih izdelkov.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

bra

° »ložitev:

Za izvršitev odločbe iz drugega odstavka tega člena lahko
pristojni inšpekcijski organ odredi takojšnjo odstranitev
reklamnega materiala na stroške pravne osebe oziroma posameznika, ki stori prekršek v zvezi z 10., 14. ali 15. členom tega
zakona.«

r
n°'
°5nikov i»a51nantl.ma določa dolžino akcije obveščanja
Pr'dobitev dnu f endna' 'n določene obvezne sestavine vloge za
J^ortino jn° ' ' V tej vlogi bo moral organizator akcije
u!SeaniJo škoriiii.S0ststrok
ovno preverjenimi podatki izkazati
bnost
' ,IVltl
r nov
i^ tobačnih izdelkov oziroma manjšo
ave
ses,avi
sti osnnur.
n. Poleg tega bo v vlogi moral
rt'na'strstvo 7a ® Podatke
o vsebini akcije, saj bo na ta način
VS V0 labko
k u tudi Drpn^Ve janih
'
preverilo, ali akcija ne predviPorabi toh^A ?
elementov, ki bi vzpodbujali mladino
i°bačnih izdelkov

Obrazložitev:
Amandma, predlagan pod točko b), zagotavlja učinkovito
uresničevanje predlaganega zakona, saj inšpekcijski organi
lahko izdajajo ustrezne odločbe le na neposredni materialnopravni podlagi. Če zakon ne bo korektno opredelil vseh ukrepov, ki jih lahko izvršijo inšpekcijski organi, ne bo mogoče
zagotoviti ustreznega nadzora, saj inšpektorji ne bodo mogli
reagirati na kršitve zakona takoj na mestu prekrška in preprečiti nadaljnje kršitve. Zahteva po učinkovitem uresničevanju
nadaljnje kršitve. Zahteva po učinkovitem uresničevanju
zakona izhaja iz razprav večine poslancev, pa tudi iz stališč
Odbora Državnega zbora za zdravstvo, delo, družino in socialno varstvo.

h'1*""
^inist„.naslednie besedilo:
°bve
avs,v
>ei0n^anja (■ na o ne izda dovoljenja za izvedbo akcije
iaSveta
»veta
7a
.Podlagi
3■ podatkov iz
■«- vloge
"uyv/ Uiyaiiitaiwija
organizatorja III
in
Kov "i v ri.i. 7. a zdravje
akciia obveščanja
obveščania potrošninotrnšni■" skladi Z 12aviečlenom
oceni, da akcija
a
i>rte|! namen r,r a '
tega zakona, oziroma da ima
^ kov.
P °P girati uporabo že obstoječih tobačnih
Po,r

Č b 0 zav
oSniko°
mitvi
uvv n °

"i pritožbe.«

Najbolj učinkovito bo nadzor nad uvozom tobačnih izdelkov
lahko ugotavljala na državni meji carina, kjer bodo tobačni
izdelki še v večji embalaži, sam nadzor po tem zakonu pa ne
bo bistveno povečal obsega dela carinikov. Nadzor prometa
na drobno bo izvajala tržna inšpekcija, vendar bo vsekakor
učinkovitejši nadzor izdelave in uvoza tobačnih izdelkov, še
preden se pojavijo v maloprodaji v trgovinah, gostilniških
lokalih in podobno.

dovoljenja za akcijo obveščanja

^!?,ru Za^H^™3 dopolnjuje amandma k 13. členu in daje
ne>akciipIavstV0 možnost, da ne izda dovoljenja za
■•i. "Ves*,aQ- . obveščanja
da drvuijd
akcija
«• .j« potrošnikov,
uoi iirvuv, če ugotovi,
uy uiuvi, ucj
'^aja ri k ' man
i škodljivih tobačnih izdelkih ali če iz
ak
Salii rnian
cija vsebovala
ml adino
*• k«^^ija
vacuuvdid
ciememt;,
i bi lahko
uporabi
tobačnihelemente,
izdelkov. ki
Ms, tle nu

8. k 23. členu
V prvem odstavku se dodajo nove 9., 10., 11. in 16. točka, ki se
glasijo:
»9. če izvajajo akcijo obveščanja potrošnikov nepretrgoma
več kot 20 dni (prvi odstavek 13. člena),

as

lednje besedilo:

"eria ln°bv6ščam 0,r oglasi oziroma obvestila v okviru
10v p VrOpozorif Plz 9ošnikov
morajo vsebovati podatek iz 8.
č|
' ° šine n„°
ena tega zakona v obsegu najmanj
Ok,.
9iasa oziroma obvestila.«

10. če izvaja akcijo obveščanja potrošnikov brez predhodnega dovoljenja ministra za zdravstvo (drugi odstavek 13.
člena)
11. če v akcijah obveščanja potrošnikov na pisanih in natiskanih oglasih oziroma obvestilih ne zagotovi natisa podatka iz 8.
člena in opozorila iz 9. člena tega zakona v obsegu najmanj
10% površine oglasa oziroma obvestila (15. člen).
16. Če se ne ravna po odločbi iz 22. člena tega zakona.

n
a a
l)
13 £d
°bvpjT
, zago',av
vi|a,
aa bodo
dooo na vseh pisanih ali
°klanja
VeS/ni"'1 oalasik
ogl'asih'!
'i . da
n
(zlasti9°
v časopisih
in na plakatih) v akcijah
D .
in
Sn kov
eno r,H opoz
' r "atiskani
tudi
podatki o vsebnosti
S&&5
"lani« a ' Pri čem er
o ''. k' so določena v 9. členu predloga
do ino, ce Površina tega opozorila ne bo smela biti
1,|(j.
° 'otne površine oglasa.

-a Št,ev

ilko

Obrazložitev:
Predlagana dopolnitev kazenske določbe izhaja iz prej predlaganih amandmajev in ustrezno inkriminira dejanja v zvezi
z akcijami obveščanja potrošnikov ter nespoštovanje odločb
inšpekcijskih organov.

1

°" se dodata številki: »11., 15.«
9
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Predlog zakona o ODLIKOVANJIH REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 306
- DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 82. seji dne 5. maja 1994
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena pošlo*"
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in ' .
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovemj
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Drza
nega zbora in delovnih telesih sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O ODLIKOVANJIH REPUBLIKE
SLOVENIJE,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč
in sklepov 12. seje Državnega zbora Republike Slovenije
z dne 27M0-1993 in 187. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije.

- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za Pra
sodje.

Predlog zakona o odlikovanjih Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Red za izredne zasluge

|ilf
ReDub
Red za izredne zasluge se podeljuje državljanomavn
nr ^
Slovenije ter izjemoma skupinam državljanov, p<"
bam ter drugim organizacijam.
. civilne1"
2) Za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo na ^
diplomatsko mednarodnem in vojaškem področju
ljuje

1. člen
Odlikovanja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: odlikovanja) so najvišja priznanja države za izjemne zasluge in
dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije.
2. člen

Zlati red za zasluge

Odlikovani so lahko državljani Republike Slovenije.
Odlikovani so lahko tudi tuji državljani.
Odlikovanje se lahko podeli tudi posmrtno.
Izjemoma so lahko odlikovane tudi skupine državljanov,
pravne osebe in druge organizacije ter tuje in mednarodne
organizacije.

Zlati red za zasluge se podeljuje državljanom RePuubliK«;
"'ujjiiii
venije, tujim državljanom ter izjemoma domačim,
mednarodnim organizacijam.
1i'
3) Za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi
Republike Slovenije ter za mednarodno sodelovanj
področjih se podeljuje

3. člen
Predsedniku republike pripadajo od izvolitve dalje najvišja
odlikovanja.

Srebrni red za zasluge

pePj10
Srebrni red za zasluge se podeljuje državljanom ^ijif
Slovenije in tujim državljanom ter izjemoma skupin
Ijanov, pravnim osebam in drugim organizacijam- ^
4) Za zasluge, dosežene za Republiko Slovenijo na
področjih, se podeljuje

4. člen
Državljan Republike Slovenije sme sprejeti tuje državno odlikovanje samo s soglasjem predsednika republike po predhodnem mnenju Vlade Republike Slovenije.

Red za zasluge
II. ODLIKOVANJA

Red za zasluge se podeljuje državljanom nepuu
skupinam državljanov, pravnim osebam ter drugim^°
cijam kot tudi tujim državljanom in tujim ter med"
organizacijam.

5. člen
Odlikovanja po tem zakonu so redi in medalje
Redi so:

5) Za posebno uspešne dosežke in rezultate na
pomenijo pomemben prispevek k razvoju in
Republike Slovenije se podeljuje

Red za izredne zasluge
Zlati red za zasluge
Srebrni red za zasluge in Red za zasluge.

Medalja za zasluge

Medalje so:

Medalja za zasluge se podeljuje državljanom
venije, tujim državljanom, skupinam državljanov ter
in tujim organizacijam.
.
6) Za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reše^an'u
ških življenj in materialnih dobrin se podeljuje

Medalja za zasluge
Medalja za hrabrost
in Medalja za častno dejanje.
6. člen

Medalja za hrabrost

Odlikovanja se podeljujejo za zasluge dosežene na: - civilnem področju, - diplomatsko mednarodnem področju in
- vojaškem področju.

Medalja za hrabrost se podeljuje državljanom
venije.
7) Za izjemna dejanja vredna posebne časti, se P01

7. člen
1) Za izjemno delo in zasluge pri uresničevanju suverenosti,
blaginje, ugleda in napredka Slovenije na kulturnem, gospodarskem, znanstvenem, socialnem in političnem področju, se
podeljuje
poročevalec, št. 19

Medalja za častno dejanje

meit"/
Medalja za častno dejanje se podeljuje samo P° 0nni.
državljanom Republike Slovenije in tujim državljan
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V. ZBIRKA PODATKOV O PREDLAGANIH ZA ODLIKOVANJA

8. člen
an e ses,avl a
list!n»°I
' ,
) jo znak, nadomestni znak (zastavica) in
s na
" o Podelitvi
odlikovanja.
inao

17. člen
Zbirko podatkov o predlaganih za odlikovanja vodi Urad predsednika republike.

P°delitvi je javna listina.

ubUke S?o ^0vanih

oseb vodi

Zbirka vsebuje ime in priimek predlaganega za odlikovanje ter
priimek ob rojstvu, enotno matično številko občana, podatek
o državljanstvu in naslov stalnega prebivališča oziroma ime in
sedež predlagane organizacije, utemeljitve, vrsto podeljenega
odlikovanja, številko in datum ukaza o podelitvi odlikovanja
ter datum vročitve odlikovanja.

Kadrovska služba Vlade

9. člen
^e0°adlkP,Van
i' način nošenja ter druge značilnosti posaovan
tiilom.
ja določi Vlada Republike Slovenije s sta-

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo
samo v postopkih podeljevanja odlikovanj.
VI. KAZENSKE DOLOČBE

lil. PRISTOJNOST
.

10.člen
i Podeljuje predsednik republike z ukazom.

18. člen

Van a

Or

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če nepooblaščeno izdeluje ali če daje v promet
znake ali druge predmete, ki imajo obliko ali videz odlikovanja
(13. člen)

^OdiIriea^n, r®Publike lahko podeli odlikovanje tudi brez predP ealoga po lastni odločitvi.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

p

11.člen

9ann0laaipodelitev
odlikovanja lahko dajo državni organi,
klikes Slovenije.
RiJ/. ..6 samouprave, organizacije in državljani Repu-

12. člen

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.

ir

^nec OH?Č °ma nadomestni znak sme nositi samo odli^
■ ""kovanec odlikovanja ne sme odtujiti.

19. člen

ez
*0raCTL^l
in primeren način nošenja sta čast in
a odlikovancev.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik če nosi odlikovanje, s katerim ni bil
odlikovan ali če odlikovanje sramoti (12. člen).

13. člen

'idie|ovani
1 no en
ae
ali viVi"
^ je znakov promet
ter drugih
predmetov,
ki imajo
z odlikovanja,in
z njimi,
ni dovoljeno.
.

dlik
°vani PosrTlr
ancu

20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odlikovanec, ki odtuji odlikovanje (12. člen).

14. člen

5
ni |?|.
Jno odlikovanega ali odlikovanje, ki odlikoeno v
ro®ansklrn J? vro
^
času življenja, se vroči njegovim
po vrstn
lii brPosvoinc 0rT1
em redu: zakonec, potomci ozin n
atje rv>'
'
iihovi
potomci, starši oziroma posvojiteuz|
roma sestre.
\
IV. ODVZEM ODLIKOVANJA

VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije, ustanovljeno z zakonom o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92), se podeljuje še
naprej kot najvišje odlikovanje Republike Slovenije za zasluge
pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike
Slovenije.

o.
15. člen
kr^ednik
n
Put)l
,ap r ®c s Q vnorn
'ke lahko
odvzame odlikovanje, če je odlif ° a za k
°čno sodbo sodišča obsojen na kazen
6 Z(
Ur"6<li
'- ev>pera2n
'V0 de)anie zoper človekove pravice in svoboš' ter 7Varnost Republike Slovenije in njeno ustavno
^
zoper človečnost in mednarodno pravo.

22.člen
Državljani Republike Slovenije, ki so bili odlikovani po prejšnjih predpisih o odlikovanjih ohranijo pravico do nošenja teh
odlikovanj.
Določbe 12., 13., in 15. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za odlikovance, ki so bili odlikovani na podlagi
predpisa iz prejšnjega odstavka tega člena.

"6c °bsoiInra Z pravnomočni sodbi s katero je bil odlikova' °Dvestiti predsednika republike.

23.člen

,6
SN«, .
'""
8 s ravn
' P
omočno sodbo sodišča obsojen na
ni ^apora^'
1 ne
sme nositi odlikovanja med prestajanjem

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

OBRAZLOŽITEV
%
av
u
je sprejel, ter naložil proučitev in pripravo določb, ki bi urejale
6/iL. s" Prvo ^P
blike Slovenije je na 12. seji dne 27.10.1993
področje priznavanja pravic prejemnikom odlikovanj, ki so
isk 'oveni raJnavo Podloga zakona o odlikovanjih Repuna
6
r avni
jim bila dodeljena na podlagi predpisov, ki so veljali na ozem°
dr
zbor
je
predlagatelju
naložil
pripravo
u ^ ^
lju Republike Slovenije do uveljavitve tega zakona. Prav tako
9° obravnavo v skladu s stališči in sklepi, ki jih
11
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je bilo predlagatelju naloženo, da pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči predlog, da se kot osnovni
simbol odlikovanj določi simbol trojstva iz ketlaške kulture,
upodbbljen na nakitu, izkopanem v Kranju kot tudi, da predlagatelj predlog zakona za drugo obravnavo predloži Državnemu zboru, ko bo znana celostna podoba odlikovanj.

Predlagatelj v predloženem gradivu v celoti upošteva spW
sklepe. Tako je v 5. členu sedaj določeno, da so odliko" .
Republike Slovenije redi (Red za izredne zasluge, Zlati <&>
zasluge. Srebrni red za zasluge in Red za zasluge) in ^ '
(Medalja za zasluge, Medalja za hrabrost in Medalja za «
dejanje). V skladu s tem je dopolnjen tudi 7. člen zako"

V predloženem gradivu je predlagatelj upošteval vse redakcijske pripombe in predloge, s katerimi se izboljšuje besedilo
zakona, kot tudi stališča Državnega zbora glede posameznih
alternativnih predlogov, ki so bili zajeti v gradivu za prvo
obravnavo. Tako sta dopolnjena in preoblikovana 13. člen in
17. člen, v 4. členu je v skladu s sklepi Državnega zbora
določeno, da sme državljan Republike Slovenije sprejeti tuje
odlikovanje samo s soglasjem predsednika države po predhodnem mnenju Vlade Republike Slovenije, v 15. členu pa je
v skladu s sklepi Državnega zbora črtano določilo, po katerem
bi predsednik države lahko odvzel odlikovanje tudi v primeru,
če bi bil odlikovanec s pravnomočno sodbo sodišča obsojen
za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora za več kot pet
let in gre za kaznivo dejanje, ki ni zajeto v prvem odstavku
istega člena.

Predlagatelju je bilo nadalje naloženo, da prouči in PrW*
ustrezne določbe glede priznavanja pravic prejemnikom
kovanj po prejšnjih predpisih. Poudarjamo, da PreC' t
zakon določa le vrste odlikovanj ter opredeljuje
katere je posamezna odlikovanja možno podeljevati,»'
,
nem primeru pa ni stvar tega zakona urejanje w° 0m
pravic odiikovancev. Pravice, ki gredo posameznic
vancem, ki so odlikovanja dobili po prejšnjih Pr ,eW
fLew'
urejene v drugih predpisih (na primer: zakonero
o 3
pravicah odiikovancev z redom narodnega h l 'n.Lt
o temeljnih pravicah odiikovancev z redom Karadp
zvezde z mečema, redom Belega orla z mečema
"' ^
Obiličevo medaljo, Zakon o temeljnih pravicah n0S 5fIs,w'
zanske spomenice, Zakon o invalidskem in pokol"
zavarovanju itd.) in jih po mnenju predlagatelja v Pre,0jCi/
zakon ni možno vključiti. Kljub temu je predlagatelj v
nem delu sledil stališču Državnega zbora ter v zakon ,
novi 22. člen, po katerem gre odlikovancem po P Lpredpisih pravica do nošenja teh odlikovanj, P" C1Sr $n
določeno, da tudi zanje veljajo določbe 12., 13. in . ^ri
zakona, po katerih so za kršitve v teh členih P' ^tf
sankcije oziroma je pod določenimi pogoji možen ^
odlikovanja. Predlagatelj ocenjuje, da je tudi za °" n,, ttfi
ki so bili odlikovani na podlagi prejšnjih predpis?e ^
upoštevati določilo 15. člena, na podlagi kateregaJ Zffl
odvzem odlikovanja, če je odlikovanec s pravnomocj}uli:
sodišča obsojen na kaznivo dejanje zoper varnost He"
Slovenije in njeno ustavno ureditev, zoper človečnost j
narodno pravo ali za kaznivo dejanje zoper človekove r
in svoboščine.

I/ skladu s stališčem Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve je v prvem odstavku 17. člena določeno, da zbirko
podatkov o predlaganih za odlikovanja vodi Urad predsednika
republike, v predlog zakona pa je vključena tudi nova določba
(21. člen), ki opredeljuje nadaljnjo veljavnost Zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije. Na nujnost
takšne določbe iz sistemskih razlogov opozarja že Sekretariat
za zakonodajo in pravne zadeve, s predlagano določbo pa je
jasno poudarjeno, da omenjeni zakon ostaja v veljavi še
naprej, odlikovanja po tem zakonu pa se podeljujejo za
zasluge, ki so pomembne za svobodo in suverenost države
Slovenije. Predloženi zakon tako v bistvu le razširja možnost
in opredeljuje nova področja, za katera je odlikovanja možno
podeljevati. Oba zakona skupaj, po mnenju predlagatelja tvorita sistem državnih odlikovanj, stvar politike podeljevana
odlikovanj pa je, katero odlikovanje bo posamezniku podeljeno. Takšna rešitev po mnenju predlagatelja ni v nikakršnem
nasprotju z zakonodajno sistemskega vidika, prav tako pa
takšna praksa obstaja tudi v drugih državah. Tudi Ustava
Republike Slovenije ne omejuje števila zakonov, ki bi urejali
področje odlikovanj. Po drugi strani pa navedena določba
onemogoča dvom, ki se lahko pojavi v praksi glede veljavnosti
oziroma neveljavnosti Zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije.

Predlagatelj je v skladu s stališči Državnega zbora
predlog, da se kot osnovni simbol odlikovanj d°lo
trojstva iz ketlaške kulture. Predlagatelj sicer ni na hsj$IO,'
posebih razlogov vsebinske narave, iz katerih bi i?r' i ^
predlagani simbol ni primer, vendar pa
potrebno, da bi zakon določal osnovni simbol odlik

Predlagatelju je bilo s sklepi Državnega zbora naloženo, da
pri pripravi zakona za drugo obravnavo kot odlikovanje Republike Slovenije določi rede in medalje.

Predlagatelj k predlogu zakona prilaga tudi celostno ^ £
odlikovanj in z delovnimi besedili statutov posame2'
kovanj.

OBRAZLOŽITEV UPORABLJENEGA SIMBOLA

Po svojem razvoju se deli ketlaška kultura na dven
Starejše je trajalo od okoli 770 do 850, mlajše pa ®
850 do leta 1050. Nakit, ki so ga našli v grobovih, i1*1 pt*
upodobitve, ki izpričujejo krščansko simboliko ' . s?
antike. Tudi za osnovo odlikovanj uporabljeni s. 1 .(]$.■
v isti simbolni okvir, v katerem se prepozna dedišč" gf
ki se je vrasla v domače okolje in nam priča o
duhovnem življenju v zgodnjem krščanstvu Karanta*11
j 1$
Izkopani nakit, upodobljen v povečavi na sliki 1.z""Ijl#
simbolni pomen, saj od zunanjega vijugavega J n^i
predstavlja božje vseobčestvo (lahko tudi sonce) V
navznoter h krogu, v katerem je zajeto vse duhovno
krog, ki se ga dotikajo trije listi prepletenega vzorca
P je
Ija naše bitje, ki v svojih najvišjih dosežkih ns0.to|j$
področje duhovnega, obenem pa kot vrhunec (
čeni del nakita) nosi v simbol trojstva prepleten lis'

Kot osnovni simbol na državnih odlikovanjih Republike Slovenije je uporabljen oblikovno dodelan trikotno dvojno prepleteni listni vzorec, ki je bil kot simbol trojstva upodobljen na
nakitu, izkopanem v Kranju. Nakit izvira iz ketlaške kulture.
Ketlaška kultura je značilna domača karantanska kultura, ki
se je izoblikovala na območju Karantanije po pokristjanjevanju v 8. do 10. stoletju. Ime nosi po najdišču Koettlach (Kotle)
pod Semmeringom.
Svoj vrh je dosegla ketlaška kultura v času Velike Karantanije,
to je ob koncu 10. stoletja, razširila pa se je tudi na sosednje
države, v Panonijo in Moravsko, Bavarsko, še več na Frankovsko in zlasti v Furlanijo.
Po svojem bistvu je to cerkvena in grajska kultura, oziroma
kultura gradišč z značilno gradiško keramiko. Cerkvene
stavbe iz te kulture se niso ohranile, saj so bile lesene, ostali
pa so njihovi temelji in kamniti deli.

Iz tudi matematično genijalnega spleta samega
dodelavo in kot uporabno simbolno obliko izvza 0 f
trolistni vzorec, prikazan na sliki 2, ki pa še ve« #
sporočilni naboj. Gre za prikaz neskončnega vsep' vr>
principa, ki ga je lažje opaziti ko se po liniji spletant(#
številke, ki ponazarjajo tok gibanja - na sliki 3- Evl /

Največja najdišča te kulture so v krajih Oglej, Batuje, Kranj,
Beljak, Ptuj, Gradec, Kotle, Krungl.
poročevalec, št. 19
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gibanf Za. dvo
in' Preplel brez prekinitve in da se v bistvu
giban o lz■ za''uči tam kjer se je začelo. Najenostavnejši primer
gre '
6etka v začetek je krog, pri opisanem simbolu pa
globok3
Primer, le da se v njem zrcali genijalnost in
vzorer edinstven,
J °*s'<aoziroma
domišljenost
naših
prednikov, saj je tak
kar edini
nasploh.
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999 9 3Z??5!1
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5
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()

?avna'aV''en' V20rec' viden na sliki 4, je tudi osnova za
oblika , Ou''^ovania Republike Slovenije. Trikotna trolisna
trdnost t"t°''Z'ra V SV0'' kompoziciji točnost, preciznost in
•imboli? rane a povezano z eleganco naravnega trojstva,
sko Troj
9 v triperesni deteljici, ki skupaj tvorijo krščanstično n,ziroma
°' kakor
tudi naravnotežje.
kvantni mehaniki temelječe holitaoistično
sl

a za državna
°°enskS'm'30
odlikovanja, izpeljanega iz starona'
stih no
kita, je popolnoma upravičena in temelji na
ne|
zpodbitnih dejstvih:
ni )0 e

' ' ' slovenski iz zgodnjega obdobja pokristjanjevanja

Ve

'tisočleti S'ar na ®'ovenskem okoli tisočletje, nasploh pa
3. _simbola
miu
i u
9 ne
ru
KakVZ'
P°rablja nobena država kot svoje državno ali
9o obeležje
^ °' je estetsko in smiselno dovršen
5.• sis mboi e
l pomensko izredno močan.

RED ZA IZREDNE ZASLUGE
STATUT
Podelitev odlikovanja:
Red za izredne zasluge je odlikovanje, ki se podeljuje samo
slovenskim dražavljanom izjemoma pa tudi skupinam državljanov, pravnim osebam ter drugim organizacijam, za delo in
zasluge na civilnem področju.
Izdelava reda:
Red za izredne zasluge je izdelan iz 12-karatnega zlata v obliki
enakostraničnega trikotnika, na katerem leži vleknjen šesterokotnik. Dolžina stranice zunanjega enakostraničnega trikotnika je 48 mm.
Luksirano zlato je vidno na osnovnem znaku, osrednji ploskvi,
izstopajočih delih trikotnika ter obročku za obešanje, vmes pa
so prostori zapolnjeni z belim in okoli s svetlo modrim emajlom. Na osrednji ploskvi je vdelan dragi kamen rdeče barve
- rubin, brušen v obliko pendeloque s tem, da je vdelan
z ošiljenim koncem navzdol. Na zadnji strani reda je
v modrem emajlu napisano:

s

Uk. !

V Kranja Izkopani ketlaikl nakit s simbolom
trojatvai približno 3 x povečano

RED ZA IZREDNE ZASLUGE REPUBLIKE SLOVENIJE,
na luksiranem zlatu pa se vgravira ime in priimek odlikovanca
ter datum podelitve reda. V zlatu je odtisnjena registrska
številka reda.
Red za izredne zasluge visi na 40 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo zlatorumene barve, ki ima po sredini
pokončno rdečo progo, široko 4 mm. Trak je zložen in zašit
v trikotno obliko dolžine 54 mm.
Obroček je integralni del odlikovanja v obliki obrnjenega
enakostraničnega trikotnika s stranico 4 mm in debelino
1 mm.

S

Uka 2 .
troUacnl dvojno prepleteni vzorec z nakita

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen zlatorumeni trak iz
moarirane svile, tako da je v sredini pokončna rdeča proga
širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm
x 8 mm.
13
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SREBRNI RED ZA ZASLUGE

Nošenje in oznaka reda:
Red za izredne zasluge se nosi na levi strani prsi. V uporabi je
lahko uradna oznaka za red za izredne zasluge, to je RIZ.

STATUT
Podelitev odlikovanja:
pou.
Srebrni red za zasluge je odlikovanje, ki se Pray''° a Lil
ljuje državljanom Republike Slovenije in tujim držaw ^
zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti Republike Slo

Evidenca reda:
Podatki reda za izredne zasluge se vpišejo v evidenco odlikovanj Republike Slovenije skupaj z osebnimi podatki nosilca in
opisom dejanja.

Kadar je srebrni red za zasluge podeljen za zasluge naC
nem področju ima v sredini prazno ploskev iz
srebra.
Kadar je srebrni red za zasluge podeljen za zasluge nna f
matsko mednarodnem področju ima v sredini krog v
rom 6 mm iz luksiranega 12-karatnega zlata, ki je
ploskve iz luksiranega srebra.
na voR
Kadar je srebrni red za zasluge podeljen za zasluge
škem področju ima v sredini krog s premerom 6 mrT1 sre
modrega emajla, ki je v sredini ploskve iz luksiranega

ZLATI RED ZA ZASLUGE
STATUT
Podelitev odlikovanja:
Zlati red za zasluge je odlikovanje, ki se podeljuje državljanom Republike Slovenije, tujim državljanom, domačim, tujim
in mednarodnim organizacijam za zasluge na civilnem, diplomatsko mednarodnem in vojaškem področju.

Izdelava reda:
^slti
Srebrni red za zasluge je izdelan iz srebra v obliki erj,
ničnega trikotnika, na katerem leži vleknjen šeste!r
4
Dolžina stranice zunanjega enakostraničnega trikotnoSfed
mm. Luksirano srebro je vidno na osnovnem znaKLi- jan|(
ploskvi, izstopajočih delih trikotnika ter obročku za o ^
vmes pa so prostori zapolnjeni z belim in oko' eni!!modrim emajlom. Na zadnji strani reda je v modre^
napisano:

Kadar je zlati red za zasluge podeljen za zasluge na civilnem
področju ima v sredini prazno ploskev iz luksiranega 12karatnega zlata.
Kadar je zlati red za zasluge podeljen za zasluge na diplomatsko mednarodnem področju ima v sredini krog s premerom
6 mm iz luksiranega srebra, ki je v sredini ploskve iz luksiranega 12-karatnega zlata.
Kadar je zlati red za zasluge podeljen za zasluge na vojaškem
področju, ima v sredini krog s premerom 6 mm iz svetlo
modrega emajla, ki je v sredini ploskve iz luksiranega 12karatnega zlata.
Izdelava reda:
Zlati red za zasluge je izdelan iz 12 karatnega zlata v obliki
enakostraničnega trikotnika, na katerem leži vleknjen šesterokotnik. Dolžina stranice zunanjega enakostraničnega trikotnika je 48 mm.
Luksirano zlato je vidno na osnovnem znaku, osrednji ploskvi,
izstopajočih delih trikotnika ter obročku za obešanje, vmes pa
so prostori zapolnjeni z belim in okoli s svetlo modrim emajlom. Na zadnji strani reda je v modrem emajlu napisano:

SREBRNI RED ZA ZASLUGE REPUBLIKE
na luksiranem srebru pa se vgravira ime in Pr,irn .fl
vanca ter datum podelitve reda. V srebru je odtisnjen
ska številka reda.
0t
Srebrni red za zasluge visi na 40 mm širokem traku
<
rane svile svetlo modre barve (enake barve kot emaj >■
zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm.
brnienObroček je integralni del odlikovanja v obliki ?n
enakostraničnega trikotnika s stranico 4 mm i
1 mm.
|ra
/
*
Hri
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen rn0~M|
moarirane svile. Zastavica je pravokotne oblike
mm x 8 mm.

ZLATI RED ZA ZASLUGE REPUBLIKE SLOVENIJE,
na luksiranem zlatu pa se vgravira ime in priimek odlikovanca
ter datum podelitve reda. V zlatu je odtisnjena registrska
številka reda.

Nošenje in oznaka reda:
o0tiV\
Srebrni red za zasluge se nosi na levi strani prsi- »
lahko uradna oznaka, to je SRZ, SRZD, kadar je 11
podeljeno za zasluge na diplomatsko med
, „„o-'
področju, oziroma SRZV, če je odlikovanje p0'
zasluge na vojaškem področju.

Zlati red za zasluge visi na 40 mm širokem traku iz moarirane
svile svetlo zlatorumene barve. Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm.

Evidenca reda:
Podatki srebrnega reda za zasluge se vpišejo v .<
^ '
odlikovanj Republike Slovenije skupaj z osebni"1
nosilca in opisom dejanja.

Obroček je integralni del odlikovanja v obliki obrnjenega
enakostraničnega trikotnika s stranico 4 mm in debelino
1 mm.
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen zlatorumeni trak iz
moarirane svile. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40
mm x 8 mm.

RED ZA ZASLUGE
STATUT

Nošenje in oznaka reda:
Zlati red za zasluge se nosi na levi strani prsi. V uporabi je
lahko uradna oznaka, to je ZRZ, ZHZD, kadar je. odlikovanje
podeljeno za zasluge na diplomatsko mednarodnem
področju, oziroma ZRZV, če je odlikovanje podeljeno za
zasluge na vojaškem področju.

im*
Podelitev odlikovanja:
po(
Red za zasluge se podeljuje za zasluge na
pomembnih za Republiko Slovenijo.
<4
Kadar je red za zasluge podeljen za zasluge
področju ima v sredini prazno ploskev iz luksiran y ^

Evidenca reda:
Podatki zlatega reda za zasluge se vpišejo v evidenco odlikovanj Republike Slovenije skupaj z osebnimi podatki nosilca in
opisom dejanja.

Kadar je red za zasluge podeljen za zasluge na
mednarodnem področju ima v sredini krog s prem
iz luksiranega 12-karatnega zlata, ki je v sredini
luksiranega srebra.

poročevalec, št. 19
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Medalja za zasluge visi na 40 mm širokem traku iz moarirane
svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl) s tremi
prečnimi zlatorumenimi progami, vsaka širine 4 mm z medsebojnim razmikom po 4 mm. Trak je zložen in zašit v trikotno
obliko dolžine 54 mm, tako da je gornji rob prečne proge
oddaljen od vrha 10 mm.

za zaslu e
Podm"'6 red
9 podeljen za zasluge na vojaškem
modroe9a emajla,
'ma v sredini
krog sploskve
premerom
6 mm iz srebra.
svetlo
ki je v sredini
iz luksiranega

j^jiava reda:
'okohvČaslu9e iee na
izdelan
iz srebra v obliki vleknjenega šeste40mm
i '
' srebro
ivečiajerazdalja
nasprotnima
njj .r*' ^uksirano
vidno named
osnovnem
znaku,ogloma
osredter obr
zaDoln ' z
očku za obešanje, vmes pa so prostori
strarii
belim in okoli s svetlo modrim emajlom. Na zadnji
reda je v modrem emajlu napisano:

Obroček je integralni del medalje v obliki obrnjenega enakostraničnega trikotnika s stranico 4 mm in debelino 1 mm.
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da so
v sredini tri pokončne zlatorumene proge širine 4 mm z medsebojnim razmikom po 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike
velikosti 40 mm x 8 mm.

na y"£ USLUGE REPUBLIKE SLOVENIJE,
vancat anem
srebru pa se vgravira ime in priimek odlikoska številkatU'J podeli,ve reda' V srebru ie odtisnjena registrRed ?a i a
svetlo m odre
hL

Nošenje in oznaka medalje:
Medalja za zasluge se nosi na levi strani prsi. V uporabi je
lahko uradna oznaka za medaljo, to je MZ, MZD, kadar je
medalja podeljena za zasluge na diplomatsko mednarodnem
področju, oziroma MZV, če je odlikovanje podeljeno za
zasluge na vojaškem področju.

01 na

v si na 40 mm irokem traku
""" siruiusm
i
'
^
iz moarirane svile
barve (enake kot emajl).
Tfak
ie zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm.
Obroček iQ ■Inte
enaknc. rani n gralni del odlikovanja v obliki obrnjenega
1 mm
^ ega trikotnika s stranico 4 mm in debelino

Evidenca medalje:
Podatki medalje za zasluge se vpišejo v evidenco odlikovanj
Republike Slovenije skupaj z osebnimi podatki nosilca in
opisom dejanja.

^Stavjra
i« na varn
v
sredini kon
°stno zaponko pritrjen trak tako, da je
P'avoknltne
P°oblike
čnavelikosti
srebrna40proga
mm xširine
8 mm.4 mm. Zastavica je

MEDALJA ZA ČASTNO DEJANJE
reda:
Sftvi"''.oznaka
—~
Ur
adna q u9e se
nosi
naRZ0,
levi kadar
strani eprsi. V uporabi je lahko
to e
zasiun
'
i odlikovanje podeljeno
RZV, jg ee na diplomatsko mednarodnem področju, oziroma
Pod;očjl/ odlikovanje podeljeno za zasluge na vojaškem

STATUT
Podelitev medalje:
Medalja za častno dejanje se dodeli civilnim osebam, ki so
s svojimi dejanji častno in tvorno izvršili dejanje vredno
posebne časti.

Po'đat^3 reda:
^ePublikIe<la za zasluge se vpišejo v evidenco odlikovanj
^Pisom ha . ovenije skupaj z osebnimi podatki nosilca in
®|anja.

Kadar je medalja podeljena za zasluge na civilnem področju
ima v sredini prazno ploskev iz svetlomodrega emajla.
Kadar je medalja podeljena za zasluge na diplomatsko mednarodnem področju ima v sredini krog s premerom 6 mm iz
luksiranega srebra, ki je v sredini ploskve iz svetlo modrega
emajla.

MEDALJA ZA ZASLUGE

Kadar je medalja za častno dejanje podeljena za zasluge na
vojaškem področju ima v sredini krog s premerom 6 mm iz 12
karatnega zlata, ki je v sredini ploskve iz svetlo modrega
emajla.

STATUT
fodi
iedal e:
'"»dalja ,r
i
U9e se
ier,iie'artuiirrfriS-Žav,
Podeljuje državljanom Republike Slo9 i'zacijam.
iizariiI 'anom' domačim in tui'm pravnim osebam
s
da a
"»a v 'srecT
z|
Qlni '^ Podeljena za zasluge na civilnem področju
ata
prazno ploskev iz luksiranega 12 karatnega

Izdelava medalje:
Medalja za častno dejanje je izdelana iz srebra v obliki šesterokotnika, kjer je največja razdalja med nasprotnima ogloma
40 mm. Luksirano srebro je vidno na osnovnem znaku ter
obročku za obešanje, vmes pa so prostori zapolnjeni s svetlo
modrim oziroma belim emajlom. Na zadnji strani medalje je
v modrem emajlu napisano:

Kadar ■
1 3 3
IJ^Odner^
^ droč
'' Podeljena
ks
u ima v za zasluge na diplomatsko medsredini krog s premerom 6 mm iz
k iraneQa srel:)rai
batnega 2|
' 'e v sredini ploskve iz luksiranega 12

MEDALJA ZA ČASTNO DEJANJE REPUBLIKE SLOVENIJE,
na luksiranem srebru pa se vgravira ime in priimek odlikovanca ter datum podelitve medalje. V srebru je odtisnjena
registrska številka medalje.

kT?levv
wlia pode|jena za zasluge na vojaškem področju
Uln ■ °9 s premerom 6 mm v svetlo modrem emajlu,
srpH?'
'
DlOSkv/O
iT luksiranega
li il/oironnm 12
1 O karatnega
l/nntnona Tzlata.
lata
,
ploskve iz
de
■i >a medal
da|ja z
Slla,
ie:
a Zaslu
asiu e e
e
t»"m.a' Kier
i^
izdelana iz srebra
obliki šesterokot^•te
9 -i ra
a več
ILuk
. , j) [Jnaivečia
n,cn,vn<n;mo
i? r=,-,^olio
zdalja med nasprotnima
ogloma 40
S ra ' v,uw
°bn
>| a, ^r\U 70 i
iw jc: viuiiu na uoiiuvncni t.\ iarvu iui

Medalja za častno dejanje visi na 40 mm širokem traku iz
moarirane svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl)
s prečno zlatorumeno progo širine 4 mm. Trak je zložen in
zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm, tako da je gornji rob
prečne proge oddaljen od vrha 10 mm.
Obroček je integralni del medalje v obliki obrnjenega enakostraničnega trikotnika s stranico 4 mm in debelino 1 mm.

rn!, 1 vties n° S ros,or
'e' osrednja ploskev je iz 12 karatnega
e^irn
em i ° P
i zapolnjeni z belim in okoli s svetloa
)'u nani^
^a zadnji strani medalje je v modrem

Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da je
v sredini pokončna zlatorumena proga širine 4 mm. Zastavica
je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm.

^ALja 7& ,
Van 9ksirantm sre LUGE
REPUBLIKE SLOVENIJE,
rJ/s,r ter dat m ^ru Pa se vgravira ime in priimek odlikoska «» ev . Podelitve medalje. V srebru je odtisnjena
'lka medalje.
na

Nošenje in oznaka medalje:
Medalja za častno dejanje se nosi na levi strani prsi. V uporabi
15
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je lahko uradna oznaka, to je MCD, MČDD, kadar je odlikovanje podeljeno za zasluge na diplomatsko mednarodnem
področju, oziroma MČDV, če je odlikovanje podeljeno za
zasluge na vojaškem področju.

njeni z belim in okoli s svetlo modrim emajlom Na z
strani medalje je v modrem emajlu napisano:
MEDALJA ZA HRABROST REPUBLIKE SLOVENIJE,
na luksiranem srebru pa se vgravira ime in priimek o
vanca ter datum podelitve medalje. V srebru je o^'
registrska številka medalje.

Evidenca medalje:
Podatki medalje za častno dejanje se vpišejo v evidenco
odlikovanj Republike Slovenije skupaj z osebnimi podatki
nosilca in opisom dejanja.

Medalja za hrabrost visi na 40 mm širokem traku iz m°ai:
svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl) 1 ^
prečnima zlatorumenima progama, vsaka šririne 4 mnj )|£
sebojnim razmikom 4 mm. Trak je zložen in zašit v ^
obliko dolžine 54 mm, tako da je gornji rob prečne V
oddaljen od vrha 10 mm.

MEDALJA ZA HRABROST
STATUT

Obroček je integralni del medalje v obliki obrnjenega
straničnega trikotnika s stranico 4 mm in debelino 1 <"

Podelitev medalje:
Medalja za hrabrost se podeljuje državljanom Republike Slovenije za izjemno hrabra dejanja in požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in materialnih dobrin.

•g
Zastavica je na varnostno zaporiko pritrjen trak ,ak°'z(tiž'
v sredini dve pokončni zlatorumeni progi širine 4 mm ^
sebojnim razmikom 4 mm. Zastavica je pravokotne
velikosti 40 mm x 8mm.

Kadar je medalja podeljena za zasluge na civilnem področju
ima v sredini prazno ploskev iz luksiranega srebra.
Kadar je medalja za hrabrost podeljena za zasluge na vojaškem področju ima v sredini krog s premerom 6 mm v svetlo
modrem emajlu, ki je v sredini ploskve iz luksiranega srebra.

Nošenje in oznaka medalje:
l}[M
Medalja za hrabrost se nosi na levi strani prsi. V u^0 d|j|<ov?
lahko uradna oznaka, to je MH, oziroma MHV, če je
nje podeljeno za zasluge na vojaškem področju.

Izdelava medalje:
Medalja za hrabrost je izdelana iz srebra v obliki šesterokotnika, kjer je največja razdalja med nasprotnima ogloma 40
mm. Luksirano srebro je vidno na osnovnem znaku, osrednji
ploskvi ter obročku za obešanje, vmes pa so prostori zaDol-

Evidenca medalje:
Podatki medalje za hrabrost se vpišejo v evidenco oo
Republike Slovenije skupaj z osebnimi podatki nO
opisom dejanja.

poročevalec, št. 19
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edlog zakona o DOPOLNITVI ZAKONA O DOHODNINI - EPA 658

^L?VA OBRAVNAVA
9 74 n
Cn'L
'
člena Poslovnika Državnega zbora
M DIIKe '!
Slovenije predlagam

Prosim, da je predlog zakona uvrščen na dnevni red
naslednje seje državnega zbora.
Janez KOPAČ, I. r.

0RnoM?S ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA
"SEST
- prva obravnava, ki vam ga pošiljam
in sprejem.

29 zakona o dopolnitvi zakona o dohodnini

2

^CENA STaNJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

BESEDILO ČLENOV

e

? P°blikp<qihocfn.i.ni <Ur '• RS, št. 71/93) je Državni zbor
1 1
en e
994 7 2a
'i sprejel konec leta 1993, veljati pa je začel
ot3ra
čuna
in
^onorn
je med drugim določen tudi način
a
P
H P°dlaai
h i vne
'i'a dav
ka od plač, doseženih z delom v tujini
šir
a
l Ve anih ~f, avcev
9 razmerja, sklenjenega v državi (plače
*nost
)- Ob tem pa z zakonom ni določena
!
3čne uredi,ve v
"^dnarorin0
primeru, če je tako določeno
d

1. člen
V zakou o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93) se v drugi alinei
prvega odstavka 16. člena podpičje nadomesti z vejico in
doda besedilo:
»razen če ni z mednarodno pogodbo, ki jo je ratificirala
Republika Slovenija, drugače določeno;«

^larocjnjh P°9° bo. Zato z namenom izvajanja določb
^laaam« P°9odb o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
ustrezno dopolnitev zakona.

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

OBRAZLOŽITEV
Upoj,
rl
3v( J 'riecr^n3rodne pogodbe o izogibanju dvojnemu
đe e gn
'(j, ki
P edlagamo dopolnitev zakona o dohodnini
Podeljuje osnovo za davek od plače detaširanih

delavcev, in sicer tako, da se le-ta ugotavlja na opredeljen
način le v primeru, če ni z mednarodno pogodbo, ki jo je
ratificirala Republika Slovenija, drugače določeno.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH STANOVANJSKEGA ZAKONA
- EPA 651 - PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS št.
48/92) ter prvega odstavka 174. v povezavi s 183. členom
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni
list 40/93) podpisana poslanca vlagava v prvo obravnavo

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika ^
sporočava, da bova oba sodelovala pri delu delovnih tei
in Državnega zbora Republike Slovenije.
Tone PERŠAK, j-r
Danica SIMŠIČ, I- '•

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH STANOVANJSKEGA ZAKONA,
ki ga pošiljava na podlagi tretjega odstavka 174. člena
poslovnika.

Predlog zakona o spremembah stanovanjskega zakona
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Besedilo osnovnega šestega člena stanovanjskega ^
»Ukrepom, ki jih odredi upravnik, lahko lastnk s
V tem primeru mora lastnik sklicati najkasneje v
preostale lastnike, ki dokončno odločijo o sporu.«

V veljavi je stanovanjski zakon iz leta 1991 in zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona iz leta 1994.
Glede na trajanje tega zakona lahko vidimo kako na splošno
deluje v praksi. Poleg dobrih strani je v zakonu kar nekaj
pomanjkljivosti, ki pa niso bile niti s spremembami odpravljene. Neživljenjskost zakona se še vedno kaže v nekaterih
bistvenih točkah in sicer, da lastniki v praksi delujejo mimo
določil zakona, in sicer samo zato, da bi delovali v korist
večine lastnikov in tako preprečili škodo na stanovanjskih
objektih, se pravi zaščititi lastnino pred neodgovornimi posamezniki. Zakon namreč predvideva idealne odnose med lastniki (oziroma sosedi), kar pa je v praksi žal nedosegljivo
(100% udeležbe na zborih lastnikov, 100% soglasje pri zadevah, ki presegajo upravljanje itd.).

Prvotni tretji odstavek 31. člen stanovanjskega
glasi:
»Za odločitve, ki presegajo upravljanje (odtujitve,
namembnosti, ustanovitev hipoteke, ustanovitev $
služnosti, prenova, izboljšave in podobno), je "
soglasje vseh lastnikov.«
BESEDILO ČLENOV

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA

t.člen

Cilj predloga zakona o spremembah stanovanjskega zakona
je predvsem vzpostaviti takšen način odločanja, ki bo omogočil, da se opravijo določena dela na stanovanjskih objektih, da
bi se zaščitila lastnina. Sedaj mora upravnik, ki se ga določi
s pogodbo o upravljanju, sklicati zbor lastnikov, ki pa se ga
udeležuje le majhno število lastnikov, pa še to so ponavadi eni
in isti ljudje. Torej bi morali poleg odločanja na zborih lastnikov omogočiti odločanje s pisnim izrekanjem - s podpisom.
Način odločanja bi se moral v celoti prepustiti ureditvi
pogodbe o upravljanju. Tudi 100% soglasja za dela, ki presegajo upravljanje, niso mogoča predvsem pri večjem številu
solastnikov. Zato bi bilo pri odločitvah, ki presegajo upravljanje, potrebno soglasje vsaj dveh tretjin lastnikov, glede na
njihov solastniški delež.

Besedilo tretjega ostavka 28. člena Stanovanjskeg ^
(Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) se spremeni
glasi:
»Upravnik mora v primerih, ko so zaradi izrednih
jih ni bilo mogoče predvideti, potrebna neodložljiva P.
brez odlašanja predlagati ukrepe v skladu z določbai ,.„«i
čanju, predvidenimi za take primere v pogodbi o up'
2. člen
Besedilo šestega odstavka 28 člena se spremeni taK0,
glasi:

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
Zakon o spremembah stanovanjskega zakona ne bo imel
nikakršnih finančnih posledic na proračun Republike Slovenije.

3. člen
Tretji odstavek 31. člena se spremeni taW>, da se

glasi:

4
»Za odločitve, ki presegajo upravljanje (odtujitve.-. stv^,
namembnosti, ustanovitev hipoteke, ustanovite .rjt
služnosti, prenova, izboljšave in podobno) Je
soglasje vsaj dveh tretjin vseh solastnikov.«

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
Osnovno besedilo tretjega odstavka 28. člena stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91):
»Upravnik mora brez odlašanja sklicati lastnike in ukrepati
skladno z njihovimi navodili v primerih, ko so zaradi izrednih
dogodkov, ki jih ni bilo mogoče predvideti, potrebna neodložljiva popravila, za katera so potrebna znatna sredstva.«

poročevalec, št. 19

d

»Ukrepom, ki jih odredi upravnik, lahko lastni'
V takem primeru mora lastnik ravnati skladno 1 ,
predvidenimi za tak primer v pogodbi o upravljani

4. člen
1,01

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v U rad
Republike Slovenije.

18

OBRAZLOŽITEV
K

tvam večine lastnikov. Zaradi tega se npr. v stolpnici ne more
oddajti praznih skupnih prostorov, saj bi lahko z njihovo
oddajo v najem lastniki krili več kot polovico stroškov tekočega vzdrževanja. Nekdo nasprotuje uvedbi kabelske televizije že kar apriori, nekdo drug ker ne mara televizije, tretji, ker
ne zna tujih jezikov itd... V vseh primerih je ogromna večina
stanovalcev prikrajšana zaradi muhavosti in samovolje ali
celo brezbrižnosti posameznikov. Večinski solastniški delež
je tako neuporaben ali pa se dela na njem nepopravljiva
škoda. Zato se predlaga, da je za odločitve, ki presegajo
upravljanje, potrebno soglasje vsaj dveh tretjin lastnikov,
glede na njihov solastniški delež. Lastnik, ki se z odločitvijo
ne strinja, lahko pri sodišču zahteva, da se odločitev razveljavi, če so prizadeti njegovi življenjski interesi.

'■ "> 2. členu

ud»tV kaže
'0na
' se zbora lastnikov (prej zbora stanovalcev)
eni /n ■ ■ pe,
'
aH četrtina lastnikov, pa še to so ponavadi
Botrah ' 'iuclie- Velikokrat pa so zaradi izrednih dogodkov
ianje tUd' neoc"ož//'Va popravila, ki zahtevajo hitro odločlenu
upravi"0 otež
l<očeno je 100% soglasje za dela, ki presegajo
8 reclvs0
osebn h^zamer
'P
m pri večjem številu solastnikov. Zaradi
fosam"letnikov se
' alivedno
zaradi
takšnih
ali kidrugačnih
najde
nekdo,
nasprotujeinteresov
odloči-
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Predlog zakona o PODZEMNIH JAMAH - EPA 650 - PRVA
OBRAVNAVA
obsega oceno stanja, razloge za sprejem zakona, cilje in
načela zakona, oceno finančnih sredstev iz državnega
proračuna in druge posledice, ki jih bo imel spr0!01"
zakona.

Zmago Jelinčič, poslanec
Slovenske nacionalne stranke
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS. št. 40/
93) pošiljam v prvo obravnavo

Predlog zakona sem pripravil v sodelovanju s predstavnik'
Jamarske zveze Slovenije ter zlasti s predstavniki Minis'fj
stva za okolje in prostor, katerih pripombe sem v celo
, upošteval, saj sem prvi delovni osnutek predloga zakon
pripravil 11.3. 1994, zaradi upoštevanja pripomb min|Sir'
stva pa še 1. 4. in nato še 20. 4. 1994.

PREDLOG ZAKONA O PODZEMNIH JAMAH
Predlog zakona v skladu s 175. členom poslovnika vsebuje
vse potrebne elemente, to je naslov zakona, uvod, besedilo členov in obrazložitev. Uvod predloga zakona pa

Zmago JELIINČIČ, l.r.

Predlog zakona o podzemnih jamah
I. OCENA STANJA

V. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM Z**0"'

Gledano iz geografskega vidika obsega kraško ozemlje približno dve tretjini celotne površine Slovenije. Kras in kraške
jame so ena izmed naravnih dobrin ter najbolj značilnih kategorij površja Slovenije in zato potrebne državnega varstva.
Naše jame so raziskovali tujci, ker so imeli dovolj sredstev, da
so si to lahko privoščili (na to kažejo tudi imena dvoran
v naših jamah). Slovenci smo bili zgolj delovna sila in drugorazredni jamarji. Tudi sedaj bi tuji jamarji radi pri nas postavljali rekorde.

Predvidevamo, da bo zakon imel za posledico °re^pH'
merja na področju varstva in zaščite jam med državo. ^
Ijalci jam, poklicnimi institucijami in jamarskimi org
jami ter zagotovljeno financiranje za raziskovanje
podatkov o spremembah stanja v podzemnih jama"Naloge reševanja v jamah določa zakon o varstvu Pr0cl n
nimi in drugimi hudimi nesrečami.

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

BESEDILO ČLENOV

Takšno občutljivo področje, kot so jame, ne more biti prepuščeno stihijskemu nadzoru in izkoriščanju, še zlasti ne zato,
ker so jame naravno bogastvo in naravno javno dobro.
Celotno problematiko v zvezi z podzemnimi jamami je zato
potrebno urediti z zakonom in drugimi podzakonskimi predpisi, ki naj določajo celovito zaščito ter tudi pogoje in načine
možnega gospodarskega izkoriščanja.

I. TEMEUNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)

... mjnokollL
Ta zakon opredeljuje pravni status podzemnih Jam
.' ^
nanje vplivajo (v nadaljevanju: okolja), določa re*"ll
splošne pogoje rabe (izkoriščanja) ter kategorije jan ■

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA

2. člen
(definicije)

Cilj Slovencev je, da se končno sami začnemo zavedati tega
našega naravnega bogastva, s tem zakonom pa se ustvarjajo
pogoji za sistematično proučevanje krasa, s katerim se ukvarjajo ljubitelji jam in strokovnjaki.

0
Podzemne jame (v nadaljevanju: jame) so vse narav"
razpoke in brezna ter stalno zaliti podzemni ro'e\jo\ ;
človeku prehodni del je daljši ali globlji od deset
glede na to ali je vhod naraven ali človekovo delo. gioD^;
so to tudi opuščene rudniške jame in jame, daljs®u
od petih metrov, ki jih poblaščena organizacija k')
dimenzijam ovrednoti za pomembne.
j

S tem zakonom se zlasti želi:
- urediti razmerja na področju varstva in zaščite jam;
- poskrbeti za povezavo med poklicnimi institucijami in
upravljalci kraških objektov ter ostalimi raziskovalci;
- urediti zbiranje podatkov o spremembah stanja v podzemnih jamah na krasu (stanje onesnaženosti jam, preprečitev
nekontroliranega obiska jam, vzgoja za ohranitev krasa)
- vzpostavitev vede na področju obiska in zaščite jam;
- omogočiti nadaljnje slovenska raziskave podzemnih jam.

0,
Okolje jame je tisti del narave nad jamo in okoli ja^
3
seže ali bo lahko segel vpliv človekovega delovanj '
ao€
Pooblaščena organizacija po tem zakonu je nevlau
^
n
zacija, katere člani se ukvarjajo z jamarstvom, .' |VK 0<j6l<5
delovnajem zagotavlja izobraževanje, kontrolo in
našanja.

IV. OCENA FINANČNIH SREDSTEV

3. člen
(Javno dobro)

Upravljalci jam so bili do sedaj premalo zainteresirani za
vlaganja v nadaljnja raziskovanja jam na Slovenskem, čeprav
so pridobili velika finančna sredstva, zato niso potrebna
posebna finančna sredstva.
poročevalec, št. 19

Vse jame so državno naravno javno dobro in naravf1
20

4»
4. člen
(cilji varstva jam)

•Obisk je možen samo v dokumentacijske ali raziskovalne
namene na podlagi dovoljenja pristojnega ministrstva
- V posameznih primerih, ki jih določi na podlagi strokovnih
ocen pristojno ministrstvo, velja najstrožji zaščitni režim tudi
na ustreznem območju okolij.

dslovan')a 'n varstva
jamnainnjihove
okolij jesestavine
preprečevanje
škodljivega
vplivanja
in procese.
^tvajam so:
Vat n
~ 2aua°ovati
- '. obraniti vrednostne lastnosti jam,
stvo v amah
in ohraniti vodo, avtohtono rastlinstvo in žival- trJ varovan
- Paleontološke
in arheološke objekte,
- odnrava
ie jam,
ciki,iE s Poškodb jam ter ponovna vzpostavitev regenera- 2a P°sobnosti,
naravnn I,1' takžno
rabo iam. da bo č'm mani prizadeto
v
°k0|ici
jami in kraško podzemlje v neposredni
ukrenfr Pr®ižnenle9a
ii j ^ 'u°°|°' imi

10. člen
(jame s strogim varstvenim režimom)
Jame s strogim varstvenim režimom so jame ali deli jam, ki
niso opredeljene kot zaprte, vendar pa je obisk v njih zaradi
posebnosti in iz okoljevarstvenih razlogov dovoljen samo
skupinam registriranih obiskovalcev. Režim obiska določa
pooblaščena organizacija.
11. člen
(turistične jame)

odstavka se uresničujejo z varstvenimi
s prepovedmi in omejitvami v tem zakonu

Turistične jame so jame, ki so gospodarsko izkoristljive jame
ali deli jam, ki so opremljene za splošni obisk in imajo urejeno
vodniško službo.

5. člen
(urejanje varstva jam)

Turistična jama mora imeti zaprt in nadzorovan vzhod, ki
onemogoča nekontroliran obisk in preprečuje klimatske in
druge spremembe v jami, ima urejene in varne turistične poti
ter razsvetljavo s svetili, ki ne sajijo. Električna razsvetljava je
urejena sektorsko, kar omogoča najkrajši možni čas razsvetljevanja.

Ureij vars,va
Dr2aJ?
jam in njihovih okolij je v pristojnosti države.
z
P0|renesp 0 samezne
zakonom ali odlokom pristojnega ministrstva
<oiii1 na
no ? .
pristojnosti s področja varstva jam in
lokalne skupnosti.
6. člen
(obseg varstva jam)

V turistični jami je organizirana stalna vodniška služba.

Vai",rStVo ia
'abo, |(| T1 ot>sega ohranjanje jam in okolij ter skrb za takšno
man
irskih n ostorov
' Prizadene naravno okolje v jami, obliko,
živalski ;n ast 1s <,svet
sedimente in mineralne tvorbe, jamski
^Iturno 0Plasti
i !'tin 'drug
'
. paleontološke
inventar
v jami. ostanke oz. najdbe ter

Var;Stvo

Pristojno ministrstvo podeli ali ukine status turističnim jamam
ter izdaja dovoljenja za vsak poseg pri izdelavi njihove infrastrukture s soglasjem pristojnega upravnega organa in z mnenjem pooblaščene organizacije.
Upravijalec turistične jame je dolžan 1% dobička od letnega
prometa vplačati v Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije in 1% namensko za razvoj jamarske dejavnosti.

7. člen
(zagotavljanje varstva jam in okolij)

12. člen
(odprtje jame)

'arT1 'n okolij zagotavljajo v okviru svojih pristojnosti:
' ? *av;'a in n ene
, ' r strokovne institucije;
Ure'okaln© sku
jania i Varstva
P >osti v okviru svojih pristojnosti na področju
Pod e,ia 9 s dar
prostora;
eni[
< *ii Dr|', ? P° ske družbe, zavodi in institucije, s podena odroč u
h 00r9anizaacile
••nostmi
P
j varstva okolja;
in
kymP„(
posamezniki, ki se ukvarjajo z odkrivanjem,
)am ,er
'
'tel|, onesnažen
onesnaženosti jam in okolij.
Dri,^9 K
fs,em var«ne
'n dru9e lokalne skupnosti zagotavljajo celovit
'°Vanj6lT1 |®'ya iam in okolij s sprejemanjem predpisov, načrin ^: dru
drl!^ia^em ukrepov, nadzorom, politiko financira9imi ukrepi.
li
a S,Va am n
'a5iitoe|am
/ preprečevati
' ' okolij
morajo preventivno
upoštevati
" ter
onesnaženja
jam in okolij.
r

Odprte jame so jame ali deli jam, katerih okolje je klimatsko
stabilno, kjer ni občutljivih drobnih skalnih ali kapniških oblik,
živali ali rastlin, in ki prenesejo veliko število obiskovalcev.
V odprtih jamah ni možno vzpostavljati infrastrukture za turistične oglede brez soglasja pristojnega upravnega organa in
mnenja pooblaščena organizacije.
Za odprte jame velja splošni režim za varstvo jam.
II. REŽIM VARSTVA JAM
13. člen
(splošni varstveni režim)
Prepovedano je:
- odnašanje, onesnaževanje, uničevanje, odstranjevanje in
poškodovanje vseh naravnih tvorb (siga, kamen, voda,...)

8. člen
(kategorije jam)
L 6^6 na «
9orije

obiskovanja so jame razvrščene v naslednje

- odlaganje in skladiščenje raznih materialov;
- vrtanje in miniranje, razen za potrebe raziskovanja, reševanja in odkrivanja posameznih jam;

fes"r 8-.m
i 'uriš,.Cnel °9i varstvenim režimom,
4
odupr
lame,
D~'te
)ame.

1

- uporabljati neprimerno razsvetljavo;
- izgrajevati infrastrukturo, razen v jamah, za katere je pristojni organ izdal dovoljenje;

9. člen
(zaprte jame)

- prodajati ali ponuditi v prodajo ali kakorkoli spravljati
v promet živali, rastline in jamske tvorbe iz jam;

'em
obii°.nu .so 2aPrte jame vse jame ali deli jam ter vsi
™?tske faL : ki zaradi občutljivosti vsebine in sestave jame,
naistrr.v1'n "°re, mikroklime ter podzemnih voda zahtevi nadzor in popolno zaščito.

- uporabljati zamljišče nad jamo, tako da se poškoduje, uniči
ali onesnaži inventar jame;
21
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III. DOVOLJENJA

- voziti se z neustreznimi prometnimi sredstvi v jami;

19. člen
(izjeme od prepovedi)

- prekopavati sedimente, kulturne (arheološke) plasti in
odnašati ali poškodovati paleonotološko in arheološko gradivo;

Ne glede na prepovedi iz prejšnjega poglavja lahkosver - ^
ministrstvo (za okolje) dovoli, po predhodnem P°
s pristojnimi strokovnimi ustanovami, izjeme od PreP°rll
v skladu s predpisi izda dovoljenje za znanstveno
valne namene v jami.
j |^t?
Dovoljenje mora vsebovati tudi natančne pogoje, P°
rimi je dovoljeno raziskovanje jame.

- spreminjati, poškodovati, odnašati ali uničiti, kulturno in
tehnično dediščino v jamah.
14. člen
(podzemna favna In flora)
S tem zakonom je pod splošnim režimom varstva jam zaščitena vsa podzemna favna in flora.

20. člen
,|,|
(obisk tujih raziskovalnih skupin In jamarjev v |«

Prepovedano je;

Tuji državljani smejo obiskovati jame le pod vodstvo"1
nih jamskih vodnikov, razen odprtih jam.

- loviti, ubijati, umetno naseljevati, preparirati, prenašati,
zastrupljati, zadrževati v ujetništvu in namerno vznemirjati
živali, ki živijo v jamah ali se v njih občasno zadržujejo;

Za obisk jame mora biti državljan tuje države obvezno
van za primere nesreče in reševanja iz jame pri za"
v Sloveniji.

- uničevati, poškodovati, zbirati, in prenašati gnezda, legla in
jajca podzemnih živali;

Način in pogoje obiska jam, razen turističnih ini °<Jjj
predpiše pristojni minister v soglasju s pooblaščen
zacijo.
^

- poškodovati ali uničiti podzemno rastlinstvo;
- prodajati ali ponuditi v prodajo ali kakorkoli spravljati
v promet živali in rastline iz jame ali kakršenkoli drug inventar
jame;

Pooblaščena organizacija vodi evidenco o obisku tuj"1
Ijanov v jamah, razen v turističnih in odprtih jaman-

- izvažati živali in rastline iz jame ali kakršenkoli drug inventar jame;

21. člen
(preklic dovoljenja)

- imeti v posesti živali in rastline iz jame ali drug jamski
inventar.

Če se ugotovijo kršitve pogojev, ki jih dovoljeni®.^
minister, pristojen za okolje, dovoljenje takoj pr®KI

Za zavarovane se štejejo vse žive in mrtve živali.

22. člen
(razglasitev za naravno znamenitost)

2. Varstvo posameznih kategorij jam

V skladu z zakonom se jame, ki so posebej drag
vredne, razglasijo za naravno znamenitost.

15. člen
(varstvo zaprtih jam)

IV. VODENJE PO JAMAH iN KATASTER JAM

Obisk zaprtih jam je prepovedan, razen z dovoljenjem pooblaščene organizacije.

1. Vodenje po jamah
23. člen
(vodenje po jamah)

16. člen
(varstvojam s strogim varstvenim režimom)

Po jamah lahko vodijo le za to usposobljeni vod"0, ^
pridobili licenco jamskega vodnika ustrezne stopfJ
lagi pooblastila, po opravljenem strokovnem izpitu- ^

Velja splošni varstveni režim, vstop v te jame je dovoljen
registriranim jamarjem v športno rekreativne namene, in raziskovalnim ustanovam.

Pogoje za pridobitev licence jamskega vodnika
stopnje predpiše minister, pristojen za varstvo Prl
podlagi mnenja pooblaščene organizacije.

17. člen
(varstvo turističnih jam)

24. člen
(register vodnikov)

Velja splošni varstveni režim, obisk v jami je dovoljen le pod
vodstvom za to usposobljenega vodnika, ki ga je dolžan
priskrbeti koncesionar. Podrobnejši opis varstva je opredeljen v koncesijski pogodbi.

Pooblaščena organizacija vodi register vodnikov P°jsic
S seznamom vodnikov je potrebno letno obvešča'1 r
ministrstvo in pooblaščene strokovne ustanove.

Obisk v turističnih jamah za alternativni turistični obisk
- pogoji obiska morajo biti podrobneje urejeni v koncesijski
pogodbi. Dovoljen je obisk pod vodstvom za to usposobljenega vodnika, alternativni jamski turizem, jamarske šole in
jamarske reševalne vaje.

2. Kataster jam
25. člen
(kataster jam)

18. člen
(varstvo odprtih jam)

Pooblaščena organizacija v sodelovanju s pristojni"1
stvom zagotavlja evidentiranje in dokumentiran)
vodenje katastra jam. Kataster jam se vodi v dve1n n .|
poimensko in po številu jam vsebuje jame v Slov0
Ijene v kategorije iz 8. člena tega zakona.

Velja splošni varstveni režim, obisk je prost za vse. Nadzor
nad spoštovanjem splošnega varstvenega režima opravlja
pooblaščena organizacija.
poročevalec, št. 19
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VII. REŠEVANJE IN ZAVAROVANJE

26. člen
(baza podatkov)

33. člen
(reševalna služba)

ac
Dnriau.kov
'^'
sistem katastra
za posamezne
jame:jam zagotavlja naslednjo bazo

Pooblaščene organizacije so po tem zakonu dolžne organizirati Jamarsko reševalno službo (v nadaljnjem besedilu: JRS)
kot javno službo.
Vsebina, obseg in način opravljanja nalog JRS je določena
v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

obtekt?k»a Stevilka
jame, podatki o ekskurziji, ime jamskega
dostnn' I? jamske
9a objekta po klasifikaciji, lega jame, opis
a z vr
dolžina'rovov n 'sano lego, koordinator lege, kota vhoda,

loionii
' poligona ter globina, podatki o sifonih, mor«ate h? tor
'ek,at ' nastanek objekta, podatki o izdelovalcu
9rafski' ® 'a ' potrebna oprema, geološki podatki, hidrooio§ki P^atki, meteorološki podatki, biološki podatki, arhenačrt jaa,k'' gospodarski podatki, slovstvo in priložen

34. člen
(obvezno zavarovanje)
Organizacije in posamezniki, ki izvajajo vodenje v jame,
morajo obiskovalce jam obvezno zavarovati pri slovenski
zavarovalnici za primer povračila stroškov morebitnega reševanja, kakor tudi za odgovornosti za morebitno povzročeno
škodo.

27. člen
(poročilo o stanju jam)
°plašče
stanju jam

or anizac a

9

'i je dolžna letno poročati ministru

VIII. OPROSTITEV PLAČILA DAJATEV
28. člen
(dolžnost obveščanja)

35. člen
Davki, razen prometnega davka, carine, prispevki in druge
dajatve, se ne plačujejo od jamarske reševalne opreme.
M
Pristojno ministrstvo in tehnična komisija pooblaščene organizacije podrobneje določijo reševalno opremo iz prejšnjega
odstavka.

dkri e
P°oblak<L°eno
' iamo ali njen del, je dolžan o tem obvestiti
organizacijo.

idkrij^jtif vp'.s ninenrazvrstitev v Kataster jam lahko da vsak, ki
"i", kot
i„
i novi del, hkrati mora pustiti jamo v sta*0,i® bila ob odkritju.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

29. člen
(monitoring stanja jam)

V

S|,
[ing). kar JJ is potrebno stalno spremljati stanje jam (monitoVs
eh o«
r upodatkov
'e sPrem'janje
števila odkritih
stalih
iz podzemnih
jam. jam v Sloveniji

36. člen
(prekrški)
Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek fizična oseba, če:

Vk

' °ncesijE

- v nasprotju s tem zakonom neutemeljeno omejuje javno
rabo jame;

..
30. člen
(koncesija za upravljanje in rabo jam)

- je vodič, pa kakorkoli krši ali dopusti, da kdo iz skupine, ki
jo vodi, krši varstveni režim v jamah;

0n
s, r°esija
P edpisi
s,0

k uP.ravlianje ali rabo jam se podeli v skladu
ure a
i i° splošne
pogoje rabe naravnih dobrin in
^ Pek a podelitev
koncesije.

- skladišči in odlaga kakršenkoli material ali odpadke v jamo;
- onesnažuje stene, strop in tla ter vode, ki tečejo skozi jamo;

em aktu se
0rr,
' a'Ca ozfrifil
določijo
a uporabnika
jame. pravice in obveznosti uprav-

- med obiskom ali raziskovanjem osvetljuje jamo s svetili, ki
sajijo;

n Pr'a Pravna ali
av|jan:10 . 'izična oseba ne more pridobiti koncesije za
m uporabo jam.

- nadeluje poti in osvetljuje jamo s stalno električno razsvetljavo, razen če je to v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo v jamah, za katere je pristojni organ izdal lokacijsko
dovoljenje za turistično ureditev;

Vi.
ene organizacije

- odkrije jamo, pa o tem ne obvesti strokovne ustanove;

31. člen
(naloge)

- vodi obiskovalce v jamo brez strokovnega izpita za vodnike
po jamah.

ja branja
Z °r9anizacije
opravljajo
naloge odkrivanja, evimentiran
nl1' reževan
ia iam' varstva jam. upravljanja
d
aioge
nja ob nesrečah v jamah ter druge storitve in

Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek upravljalec jame ali druga pravna oseba, če:
- v nasprotju s tem zakonom neutemeljeno omejujejo javno
rabo jame;

32. člen
(pravila jamarske službe)
S?4Se' vUrsJli °r9ani2aci
j3 v soglasju s pristojnim ministrom
edi^ st!atutu tudi Pravi|a jamarske službe, s kate-

- ne skrbi za ohranjanje jame kot dober gospodar;

~-str9an^irann9»°VOrnosti'
ciai n k°Vno?us služb in njihova pristojnost,
osti.
P°sabljanje članov in - nazive jamarskih spe-

- skladišči in odlaga kakršenkoli material ali odpadke v jamo;

- onesnažuje stene, strop in tla ter vode, ki tečejo skozi jame

- med obiskom ali raziskovanjem osvetljuje jamo s svetili, ki
sajijo;
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39. člen
(dogovor o znesku odškodnine)

- nadeluje poti in osvetljuje jamo s stalno električno razsvetljavo, razen če je to v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo v jamah, za katere je pristojni organ izdal lokacijsko
dovoljenje za turistično ureditev;

Glede zneska odškodnine se dogovorita
lastnik zemljišča. Če upravljalec jame in lastnik zemi| ^
moreta doseči soglasja, določi znesek odškodnine s
v nepravdnem postopku.

- odkrije jamo, pa o tem ne obvesti strokovne ustanove.

40. člen
(prenos lastninske pravice)

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(omejitev lastninske pravice)

.• |astfii*
Z dnem uveljavitve tega zakona postane Slovenija y
funkcionalnega zemljišča jame, infrastrukturnih o^
naprav oziroma omrežja v jami ter mobilnih in drugi" ® e u
v družbeni lasti. V skladu s 1. členom tega &*0
lastnina javno dobro, ki je namenjena redni rabi jam

Lastninska pravica na zemljiščih, preko katerih je omogočen
dostop do jame, se zaradi zagotavjanja javne rabe jam omeji,
tako da so:

41. člen
(nadzorni organ za področje varstva)
• «r»ekcijs'lS
Nadzorni organ za področje varstva jam je insp
služba, pristojna za varstvo okolja.
a za
Inšpektorji za varstvo okolja in imetniki dovoljenja
jame, imajo prost vstop ob vsakem času in v vse jam

- lastniki zemljišč, na katerih so vhodi v jame, dostopa ne
smejo preprečiti;
- upravljalci jam in lastniki zemljišč dolžni urediti pravico do
neškodljivega prehoda zemljišča, če je dostop do jame omogočen po zemljišču, ki je v zasebni lasti;
- uporabniki zemljišč, pod katerimi se nahaja jama, so dolžni
uporabljati zemljišča tako, da jama ni kakorkoli prizadeta.

V okviru svojih pristojnosti izvajajo nadzro tudi:

38. člen
(odškodnina za rabo zemljišča)

-

Lastniki zemljišč, na katerih so vhodi v jame, so upravičeni do
odškodnine za rabo zemljišča, če se dotlej izvajana uporaba
prepove in to povzroči občutno povečanje stroškov lastniku.

policija,
gozdarska javna služba,
gasilska javna služba in
vodarska javna služba in
pooblaščena organizacija v smislu tega zakona.

Kmetovalci so upravičeni do odškodnine, če jim prepovedi ali
omejitve povzročajo stroške, tako, da se občutno zmanjša
njihov dobiček.

42. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradn®"1
Republike Slovenije.

Odškodnina se odmeri v višini razlike med prejšnjo in zmanjšano vrednostjo zemljišča.

OBRAZLOŽITEV
2. V drugem poglavju zakon določa režim varstva Pnodt i
favne in flore in sicer najprej splošni varstveni ^
velja (prepovedi) za vse jame ter nato še dodatno P
varstvo posameznih kategorij.
j,dsK
3. Zakon nato v naslednjih poglavjih določa naCIv0Jjgiifl"
dovoljenj za raziskovanje in obisk v jamah, o
jamah in o vodenju katastra jam.

Zakon o podzemnih jamah naj bi vse naravne podzemne jame
ter izjemoma tudi opuščene rudniške jame zaščitil kot
naravno javno dobro in naravno bogastvo, določil kategorije
jam in režim njihovega varstva, kakor tudi pogoje in načine
možnega gospodarskega izkoriščanja.
Zakon obenem tudi določa osnove za delovanje pooblaščenih
organizacij jamarske službe. Naši svetovno priznani strokovnjaki s področja krasoslovja (Pretnar, Habe, Sket, Germ,
Konovar) izhajajo iz ljubezni do ohranitve naše narave, zato je
treba dati pomen tudi tej raziskovalni dejavnosti. Podatki, ki
se zbirajo, so pomembni za ohranitev stanja jam in kvalitete
podzemnih voda, torej tudi za obstoj Slovencev (jamarji so
prvi odkrili onesnaženje Krupe s PCB).

4. Posebno poglavje je namenjeno dodeljevanju k°n
upravljanje in rabo jam.

M,
J
5. Zakon vsebuje tudi posebno poglavje o nalog^j^i
11
vornostih pooblaščenih organizacij ter o pravili 1
službe.
6. V predlogu zakona je predviden tudi način
zavarovanja treh oprostitve plačila dajatev.

1. Zakon v temeljnih določbah razglaša vse jame za državno
naravno javno dobro in naravno bogastvo, določa cilje
varstva jam in način zagotavljanja varstva jam in okolij ter
kategorije jam. Zakon razvršča jame v: zaprte jame, jame
s strogim varstvenim režimom, turistične jame in odprte
jame.
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7. Poleg kazenskih določb ima predlog zakona last
v Pre[i°si(lPj
končnih določbah tudi določilo o omejitvi
,.stflifi
vice o odškodnini za rabo zemljišča o prenosu 'g jI
pravice ter o nadzornem organu za področje
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f^og zakona o FILMSKI TAKSI - EPA 654 - PRVA OBRAVNAVA
V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bodo
pri delu delovnih teles, kot predstavniki predlagateljev
sodelovali podpisani poslanci. Predlagamo, da na sejah
delovnih teles sodeluje tudi g. Marcel Buh, soavtor zakonskega predloga in predsednik Društva slovenskih filmskih
delavcev.

7m,W Kopač' Poslanec LDS
t__9°
Jolinčifi,
poslanec
one Peršak,
poslanec
DSSNS
L

jubljana, 03/05-1994

174 n
Rorf°kl!?3'
- ' 175.
člena Poslovnika Državnega zbora
Publike Slovenije
predlagamo

Prosimo, da predlog zakona uvrstite na dnevni red naslednje seje Državnega Zbora.

PREDLOG ZAKONA o FILMSKI TAKSI - prva obravnava,

Janez KOPAČ, l.r.
Zmago JELINČIČ, l.r.
Tone PERŠAK, I. r.

M vam 9a pošiljam v obravnavo in sprejem.

zakona o filmski taksi
Be

SEDILO členov

4. člen
Taksa od snemanja, predvajanja, posredovanja, distribucije in
založništva tujih reklamnih filmskih in TV sporočil znaša:

1. člen
§n atem 0nom se
i fiimcL
uvaja obveznost obračunavanja in plačevain Tv 6Lj takse. Takso se plačuje od snemanja tujih filmskih
na ol)m
Posrednu n a tu očju Republike Slovenije, od predvajanja in
videotek t ' od i'^ filmov v kinematografih, TV postajah in
m°v t6r u V0Za
' in
založniške videodejavnosti in uvoza tujih filsporotii KlL
predvajanja tujih filmskih in TV reklamnih
• niso posneti v Republiki Sloveniji.
Tal«. 0 Se

Plačuje od:

- 100.000 tolarjev od snemalnega dneva tuje filmske ekipe, ki
snema film na območju Republike Slovenije
- 3.000 tolarjev od enega javnega predvajanja dolgometražnega tujega filma v kinematografski dvorani v mestih z več kot
35.000 prebivalci
- 1.000 tolarjev od enega javnega predvajanja tujega dolgometražnega filma v kinematografski dvorani v mestih z manj
kot 35.000 prebivalcev
- 40.000 tolarjev od enega predvajanja tujega dolgometražnega filma posnetega na filmsko tehnologijo na TV postajah,
katerih signal pokriva celotno območje države
- 20.000 tolarjev od enega predvajanja tujega dolgometražnega filma posnetega na filmsko tehnologijo na TV postajah,
katerih signal ne pokriva celotno območje države
- 20.000 tolajev od enega predvajanja tujega dolgometražnega filma posnetega na filmsko tehnologijo predvajanega na
kabelskih televizijah ali drugem javnem predvajanju kot so
letala in ladje
- 30 tolarjev od enkratne izposoje tujega dolgometražnega
filma posnetega na filmsko tehnologijo in za potrebe videotek
presnetega na video tehnologijo, če je matrica presneta in za
potrebe Slovenskega trga tehnološko obdelana v Republiki
Sloveniji
- 50 tolarjev od enkratne izposoje tujega dolgometražnega
filma posnetega na filmsko tehnologijo in za potrebe videotek
presnetega na video tehnologijo, če je matrica presneta in za
potrebe Slovenskega trga tehnološko obdelana v tujini
- 150 tolarjev od posamezne prodane kasete tujega dolgometražnega filma, katerega založnik je fizična ali pravna oseba
registrirana v Republiki Sloveniji
- 250 tolarjev od posamezne prodane kasete tujega dolgometražnega filma, katerega založnik je fizična ali pravna oseba,
ki ni registrirana v Republiki Sloveniji
- 300.000 tolarjev od prihodka tujega lastnika ali zakupnika
avtorskih in producentrskih pravic (Major), če je njegov prihodek nakazan v tujino in znaša od 1.000.000 do 1.500.000
tolarjev - 500.000 tolarjev od prihodka tujega lastnika ali
zakupnika avtorskih in producentskih pravic (Major), če je
njegov prihodek nakazan v tujino in znaša od 1.500.000 do
2.300.000 tolarjev
- 800.000 tolarjev od prihodka tujega lastnika ali zakupnika
avtorskih in producentskih pravic (major), če je njegov prihodek nakazan v tujino in znaša od 2.300.000 do 3.500.000
tolajev - 1.000.000 tolajev od prihodka tujega lastnika ali
zakupnika avtorskih in producentskih pravic (major), če je
njegov prihodek nakazan v tujino in znaša od 3.500.000 ali več
- 600.000 tolarjev od uvoza tujega filmskega ali TV reklam-

2. člen

Fe

' PubN^'l,tu'''1 filmskih in TV ekip, ki snemajo na območju
- tujih kin 0Venije
a
Oltarnih
^
*°9rakifskih
in TV predvajani
celovečernih
igranihkinematoin doku9rafih
"Imov,
so javno
v javnih
ra
^•arni'h
fskih in TV celovečernih igranih in dokuPr
edvaiar.: lrnov
posnetih na filmsko tehnologijo, ki so javno
3
" tujih kin" ^ Postajah
?avit'eotphrTlato^ra's'<'h celovečernih filmov, ki so presneti
dejavn0'0^''0 P°sredovani gledalcem preko videotea
<>joft<*
tujega lastnika ali zakupnika avtorskih pravic
" UvoZa'| e Je njegov prihodek nakazan v tujino
,a
predva a
iah k- niso
i nja tujih filmskih in TV sporočil na TV
'
posneti in obdelani v Republiki Sloveniji.

s
®*anci1

3. člen
obračunavanje in plačevanje takse so:

sLn's,1 rstvL|Vne
'nu,luro
"z''ne
na osebe, ki so vpisane v razvid pri
r" SkiariZaRr,^publike
podlagi 19. člena zakona o Film^ SniaC ?
Slovenije
OrtielBvi
ziiskoaiSka podietia
- 8aev
iiiških Sl aruibe
in postaje, ki oddajajo program preko
v Re ub| k
k»k ' iziisk ^!emov
P i i Sloveniji
ružbe
J ®'skih
in postaje, ki oddajajo program preko
1 0
Kl ali
(inlu
!astnikf
aifVi
:? ' za videotekarsko
dejavnost
^ ®iorji)
zakupniki
avtorskih in producentskih
pravic
5p0r

očifa i?;0rT1aCa
družba, ki distribuira tuja filmska in TV
' n,so posneta in obdelana v Republiki Sloveniji.
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nega sporočila, ki ga distribuira tuja ali domača družba in ki ni
posnet in obdelan v Republiki Sloveniji
- 15.000 tolarjev od vsakega predvajanja tujega filmskega ali
TV reklamnega sporočila, ki ni posnet in obdelan v Republiki
Sloveniji.
Za prihodek tujega lastnika ali zakupnika avtorskih in producentskih pravic se šteje tudi prihodek njegovega posrednika,
ki je registriran v drugi državi.
5. člen

3. Zavezanec plačila takse se kaznuje za prekršek z
kaznijo najmanj 500.000 tolarjev, če ne obračuna, nep . IV|y
obračuna in ne vplača takse za snemanje tujih filmskili
ekip, ki snemajo na območju Republike Slovenije, izbr'!°,i
se ga tudi iz razvida pri Ministrstvu za kulturo najma i
dobo enega leta (3. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kazrVuf
prekršek tudi odgovorna oseba zavezanca plačila ta* ^
stori dejanje iz prvega, drugega in tretjega odstavsa
člena.
12. člen

Taksa od snemanja, predvajanja, posredovanja in distribucije
tujih filmov se ne plačuje:

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradne"1
Republike Slovenije.

- če tuj filmski producent pogodbeno sodeluje in snema
s Filmskim skladom Republike Slovenije, ko gre za nacionalni
filmski program
- če se tuji filmi predvajajo v dvorani slovenske kinoteke
- kadar gre za javne filmske manifestacije, na katerih se tuji
filmi predvajajo v interesu umetniških in kulturnih povezav
z nacionalnimi kinematografijami drugih držav,
- kadar tuj lastnik ali zakupnik avtorskih pravic (major)
dokaže, da je najmanj v znesku polovice prihodka prihodek
vložil v infrastrukturo kinematografske mreže v Republiki
Sloveniji, ali v proizvodnjo slovenskega filma v soglasju
s Filmskim Skladom Republike Slovenije.

ZAKON O FILMSKI TAKSI
I. OCENA STANJA
Slovenska produktivna kinematografija sodi med m®? ^
ske kinematografije in se v glavnem financira iz
proračuna. Zaradi tržne naravnanosti reproduktivne
tografije, v katero sodijo tudi TV postaje in videO'-:^,
njihov program v glavnem oblikuje z nakupom tuja11" ^
Največkrat gre za nakup ameriškega filma, s tem P
slovenski film nedobrodošel v kinodvoranah in na a )8f
Kot vsak drug je tudi ameriški film bolj ali manj
vprašanje je le, ali pasivno prevzeti njegovo prevlado i
kako postopati, da ostalo neameriško in nacionalno n j
s filmskega trga. Prikazovalcev slovenski film ne zanji
jim ameriški film zagotavlja dobro poslovanje. P00 ,. rtf
s TV postajami in z izredno razširjeno mrežo video'
panogi tudi jemljeta gledalca slovenskemu filmu z
ameriške komercialne proizvodnje.
. Ji5#"
Brez težav pa tudi niso slovenski kinematografi in
terji, saj se v glavnem prihodki od kino vstopni'j ((jjt
v sosednjo Republiko Hrvaško. Ljubljanski KineiTiat^
edino slovensko filmsko distributersko podjetje, K «-*(
neposredno pogodbo z ameriškim VVarner, zal
avtorskih in producentskih pravic (MAJORJEM), Yr~L<,ls.
distributerske hiše pa so podrejene različnim hrvašw
buterjem, ki imajo neposredne pogodbe z drugim'
avtorskih in producentskih pravic. Nekateri hrvaški ,y:
terji so v RS že ustanovili mešane družbe (družba enwjj1
da s ponudbo ameriških uspešnic in z izsiljevalskimMP J
razdelitev prihodkov od kino vstopnic na območju H v
Slovenije uspešno poslujejo v korist Republike H^a

O oprostitvi takse iz tretje alinee tega člena, strokovna tričlanska komisija, ki jo imenuje ministrstvo pristojno za kulturo,
izda mnenje o oprostitvi plačila takse.
6. člen
Filmska taksa je prihodek državnega proračuna.
Namenjena je zlasti obogatitvi nacionalnega filmskega programa.
7. člen
Zavezancu iz pete alinee 3. člena pristojni davčni organ za
vsako videokaseto izda banderolo na podlagi pogodbe
z založnikom ali računa založnika.
Videokasete brez pripadajoče banderole iz prvega odstavka
tega člena ne morejo biti posredovane posojemalcem.
Podrobnejše predpise o izvajanju odločb prvega in drugega
odstavka tega člena predpiše minister pristojen za finance
v soglasju z ministrom prostojnim za kulturo.

Republika Slovenija ima enega od najkvalitetnejši11. ki 1
laboratorijev za podnaslavljanje filmov. Laborat®1 Lir
v lasti RS tehnološko opremlja filme za Republiko M® ^0
Avstrijo in tudi neposredno za nekatere amerišK® pri'
Zaradi monopola Hrvaških distributerjev, pa ne
Ijati podnaslavljanja filmov za slovensko tržišče, a
tudi filmi podnaslavljajo v laboratorijih na Hrvaške"1'
so manj kvalitetni.

8. člen
Prikazovalci tujih in filmskih ter TV reklamnih sporočil, lahko
javno predvajajo tuja filmska dela le na podlagi predloženih
potrdil o plačani filmski taksi za uvoz tujega filmskega in TV
reklamnega sporočila.
9. člen
Podrobneješe predpise o načinu obračunavanja in plačevanja
filmske takse izda minister pristojen za finance najkasneje
v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.

Slovenija je ena redkih držav, ki za snemanje tujlj* ^
ekip nima na območju svoje države filmske tak®®'v fjT
takse se v glavnem namenjajo bogatitvam proračun
^
nih državnih ali regijskih fondacij s področja kinert1®
''j
Na slovenskih TV postajah je opaziti vedno več ti'"!*sKi"p#
reklamnih sporočil, ki so bili posneti v državi iz kat®,
artikel (Coca-Cola, Weisse Riese, Revlon, itd.)reklamnega sporočila, država ne dobi nobenega <
5% od cene za peredvajanje. V primeru, ko pa I® ^
sporočilo posneto v RS, se plačuje davek od vser"1
honorarjev, nakupov materialov, rekvizitov, kostu"

10. člen
Vlada Republike Slovenije usklajuje vrednost takse, določene
v 4. členu tega zakona, z gibanjem drobnoprodajnih cen
v Republiki na podlagi uradnih statističnih podatkov.
11. člen
1. Zavezanec plačila takse se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo najmanj 100.000 tolarjev, če ne obračuna, nepravilno
obračuna in ne vplača takse (3. člen).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

2. Zavezanec plačila takse se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo najmanj 150.000 tolarjev, če izdaja vidoekasete brez
pripadajoče banderole (3. člen).

Namen filmske takse je potreba po zagotovitvi
stev državnemu proračunu, ki je edini vir za z<
sredstev za izvajanje nacionalnega filmskega p
institucijo filmskega sklada Republike Slovenije
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- kinematografske dvorane v mestih z več kot 35.000 prebivalci 40.000.000

i predlagana taksa pomeni tudi približanje sistemu
film"Jv<"adnro
'a rama
'n sofinanciranja za izvajanje nacionalnega
n
vah<M
P
9
v drugihŠvedska,
evropskih
in neevropskih drža(N- pr. Avstrija, Danska,
Avstralija).

TV Slovenija je po podatkih iz leta 1991 uvozila 43 celovečernih filmov, za TV - Koper - Capodistria, ki prikazuje samo
tuje filme, ne glede na to, da so sinhronizirani v italijanski
jezik, ki je jezik manjšine, ni podatkov.

1c

'Ul IN NAČELA

TV postaje, katerih signal pokriva celotno območje države
7 filmov x 52 tednov x 40.000 tolarjev
14.560.000 SIT
TV postaje, katerih signal ne pokriva celotno območje države
13 filmov x 52 tednov x 20.000 tolarjev
13.520.000 SIT
V izračun niso zajeti predvideni prihodki novo ustanovljenih
TV jv gj EUR0 3 jv in MEGLIC TV.

pL2nk0nu.bodo morale takso obračunavati in plačevati vse
za ki u,n0"zna'^ne d|
osebe, ki so vpisane v razvid pri Ministrstvu
RbdiiKFl b,oven
P° agi
19- člena zakona o Filmskem Skladu
loveni
družb ■ 5
ie' kinematografska
kinematografska podjetja,
podjetja, televizijske
televizijske
družb«,
'ie,
sis
Sta
ki dda a
r ra
ek
u
D°
&
°
)
i°
P
°3
^
P;
°
oddajniških
l:K| temov
v
Republiki
Sloveniji,
televizijske
družbe
J .
OlUVCHMjl, lCIC¥liljgr\C ui ULUl. in
■■■ postaje.
jjloj„|?'.a'0 program preko kabelskih sistemov, videoteke,
re istrirani
"izak uPniki
9 avtorskihzainvideotekarsko
tuji lastniki
producentskihdejavnost,
pravic (majorji).

Kabelske televizije ne dajejo podatkov o predvajanju tujih
filmov, zato izračun za enkrat ni mogoč. Slovenski filmski
avtorji pa opažajo, da vedno več kabelskih televizij brez vsake
odškodnine na VHS tehnologiji predvaja tudi slovenske filme.

pr0(j. pa Potrebno plačevati filmske takse, če bo tuj filmski
dom r ntu p?9°dbeno sodeloval in snemal s Filmskim Sklagram ®P se
t>like Slovenije, ko gre za nacionalni filmski proKinotei, . b°do tuji filmi predvajali v dvorani slovenske
m kadar se
''Imskih rnan es ac a bodo tuji filmi prikazovali na javnih
kuiturn"h '' t ij h, ko bo šlo za interes umetniških in
držav
P°ve*av z nacionalnimi kinematografijami drugih
CTn'e dano
pooblastilo ministrstvu
dla
Posjmo®znih
?uP°
9i tričlanske
strokovne
primerih
o oprostitvi
davka.

Za enkrat videoteke izposojajo tuje dolgometražne filme posnete na filmsko tehnologijo in za potrebe videotek presnete
na video tehnologijo in za potrebe Slovenskega trga tehnološko obdelane v tujini.
600 videotek x 30 kaset x 340 dni x 50.000 tolarjev 360.000.000
SIT

pristojnemu za kulkomisije sklepa na

Izračun takse založnikov videokaset do uvedbe predlagane
banderole ni mogoč.

U 6 dano
izda doh
'
tudi pooblastilo ministrstvu za finance, da
vani1Jrobnejše predpise o načinu obračunavanja in plače'"roške takse.

Taksa od prihodka tujega lastnika ali zakupnika avtorskih in
producentskih pravic in prihodka posrednika.
2.500.000 gledalcev po povprečni ceni
karte 405 tolarjev znaša
60% prihodek kinematografov znaša
ostane

4,F|

NANČNE POSLEDICE

"s'đa "eure
iene zakonodaje na področju kinematografije, se
kolibo ^°streCi
s podatki, koliko tujih producentov oziroma
^Publiko3'"^ dni so tuji producenti snemali na območju
s,
sotuia Li?pe °venije
v zadnjih treh letih. Po približni oceni, pa
50 srL ® , v le,u 1993 (ORF, Škotska televizija), snemali cca
"'emalnih dni.
Ki
rr,8
d'?»nClFa,i v Sloveniji prikažejo po zadnjih podatkih letno
Pribli»nn^°00 "filmov, sicer pa kroži v distribuciji v Sloveniji
iesfcora-H 2ane
Odstotek slovenskih filmov v distribuciji
leta 1905i
marljiv (leta 1990 - 4 filmi, leta 1991 - 1 film,
~ 1 film, leta 1993 - 2 filma).
Videni iprihodki filmske takse od kinematografov:

1.012.500.000 SIT
607.500.000 SIT
405.000.000 SIT

20% prihodek distributerja in posrednika znaša80.100.000 SIT
80% prihodek majorja znaša
320.400.000 SIT
predviden prihodek od takse znaša cca
70.000.000 SIT
cca 20 filmov x 400.000
8.000.000 SIT
Taksa od uvoza tujega filmskega ali TV reklamnega sporočila,
ki ga distribuira tuja ali domača firma in ki ni posnet in
obdelan v Republiki Sloveniji:
cca 40 filmov x 800.000
32.000.000 SIT
Taksa od predvajanja tujega filmskega ali TV reklamnega
sporočila v kinematografih in vseh TV postajah, ki ni posnet in
obdelan v Republiki Sloveniji:
71.175.000 SIT
cca 13 sporočil x 365 dni x 15.000

Va| n

9ra ske
ci 4?nl»
' dvorane v mestih z manj kot 35.000 prebia
'°90.000

OBRAZLOŽITEV
S/o
"'overiški
i ne
r
Taksa bi se plačala le v primeru, ko gre za profitno kinemato*nja p "' 9 more v celoti ali v večjem delu pokriti financigrafsko dejavnost.
9'afije ^ ne kinematografije in reproduktivne kinemato- Tuje filmske in TV ekipe, ki snemajo na območju Republike
Slovenije, plačajo takso v primeru, ko gre za snemanje komer,llms
cialnega filma in ko ima tuj producent samo podjetniški
Oblika <*•oveni ki studio - Viba film in Filmski sklac
interes, največkrat zaradi pri nas nižjih cen najema tehnike,
"89a Drnn9rama
ie), katerih naloga je izvajanje nacional!
a
snemalnih objektov in honorarjev slovenskih filmskih ustvarX„
" področju kinematografije. Proračunska
^ "Cenjena
kinematografski
dejavnosti ne zadoščajo
jalcev, ki sodelujejo pri snemanjih.
zva
an
e
Ocn
narinnalnana programa,
nmnrama ki je
ie sicer Še
"^ °snutkn
.!izvajani
i io nacionalnega
še
- Kinematografska podjetja se v Republiki Sloveniji obnašajo
Ce/' *' Pa kljub temu predvideva realizacijo najmanj
kot gospodarske družbe (tržno). Tako je naravnana tudi nji6
n
iton0st
'h filmov, petnajst kratkih filmov in video
hova programska politika. Že nekaj let je za slovenski film
rornoc
težko najti domačega distributerja ali prosti termin v kinodvo*Se8v® ^ evr ^PSk
slovenskega filma in mednarodne povemi ijo
films
Posvečaa s'
kimi institucijami. V večini tujih držav
rani, saj ga kinematografska podjetja smatrajo za netržno
r n
? is. t0 P° ®bna pozornost tudi neodvisnim virom financiblago, ki prinaša predvajalcu izgubo. Zato bi se taksa, ki bi jo
S0
plačevali kinematografi za predvajanja tujih filmov, lahko
t°6enih
'■ '• namenski davki. To je posebna obdavčitev
!Ure, kj Pr°izvodov in dejavnosti iz sveta komercialne kulpreko Filmskega sklada Republike Slovenije vračala nazaj
v kinematografsko mrežo kot prispevek za pokrivanje izgub
lulturnih w Prelivajo v neposredno financiranje določenih
bi d
lavnosti v
ob predvajanju Slovenskega filma. Podoben sistem se upoopoin
- našem
gre zasredstev.
filmsko takso,
'Sevala finančne
vireprimeru,
proračunskih
rablja v Avstriji, kjer mestni kinematografi ob predvajanju
avstrijskih filmov dobivajo posebne dotacije.
27
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-BUENA VISTA Iščejo domačega distributerja vendar p<^'
Hrvaške.

- Tudi TV postaje distribuirajo tuje filme, jih tržijo s prodajo
EPP sporočil, TV Slovenija kot nacionalna televizija pa jih
kupuje s sredstvi od RTV naročnine. Zadnja leta se je igrani
program na TV Slovenija zmanjšal na štiri enote letno in kljub
povečanju lastnega programa na podlagi novega zakona
o RTV ni pričakovati, da bi slovenska beseda v kratkem
nadomestila 50% igranega programa, kot to predvideva zakon
o RTV. V sosednji Avstriji nacionalna televizija ORF pokrije
40% potrebih sredstev avstrijskega filma preko institucije
avstrijskega filmskega inštituta. Za ta prispevek ima ORF
pravico do enkratnega brezplačnega predvajanja filma na
zvezni mreži in enkratnega brezplačnega predvajanja filma na
regionalnih postajah. Ob različnih ciklusih umetniškega
evropskega filma bi bile lahko TV postaje opravičene plačevanja takse na podlagi 5. člena predlaganega zakona.

Posebno problematično od naših distributerjev je, daf>L
stali na poddistribucijo preko hrvaških distributerjev,
sklenjene pogodbe z major distributerji tudi za ozemlje h r
blike Slovenije, kar jim prinaša še dodaten odstotek. *1
trudu Ljubljanskih kinematografov, ki imajo edini sklM^
neposredno pogodbo z major distributerjem, da bi tU Mct
major distributerji neposredno sodelovali s slovenskimi o1 ^
buterji, pogovori niso bili uspešni. Prihodki od vstop"
delijo na:
- 5% davek od vstopnic
- 60% od neto priliva dobi lastnik kinodvorane
.m
- 40% se deli med domačim distributerjem in major dis
terjem v razmerju 20% do 30% za domačega distribu'*''^
70% do 80% za tujega major distributerja. Torej tu le 9
odliv denarja, ki ga mora na osnovi tedenskih poročil
na
vati domači distributer v tujino vsakih 14 dni in to P0?0'^
neobdavčeno. Tak prihodek tujca je v drugih državah o,,
čen z različno davčno stopnjo in se tudi uporablja za P'
cijo domačih filmov.

- Videotekarska dejavnost je zakonsko popolnoma neurejena, zato se Ministrstvo za kulturo trudi, da se v najkrajšem
času sprejme posebni zakon, ki bo preprečil veliki razmah
piratskih videokaset. S sprejemom predlaganega zakona in
obračunavanjem posebne takse bi se zaprla vrata marsikatere
videoteke, saj njihovi lastniki v urejeni videotekarski dejavnosti ne bi več našli velikih profitov, kar jim je bilo do sedaj
omogočeno. Posledično pa bi se gledalci pričeli spet vračati
v kinodvorane. Z uvedbo banderole bi se olajšalo delo inšpekcijskim organom, saj bi videokasete brez pripadajočih banderol bile lahko takoj izločene iz prometa.

V primeru ko gre pri domačem distributerju za
terja pa se tudi njegov delež več kot razpolovi inv «*" •
hrvaški distributer pridobiva neobdavčen denar. flujCttt
hodke je zelo enostavno kontrolirati, kajti vsa plačil
gredo preko bančih namenskih nakazil.

V predlaganem zakonu se za izposojo videokasete plačuje
višja taksa v primeru če je matrica tujega filma presneta in za
potrebe slovenskega trga tehnološko obdelana v tujini.
Večina originalov, ki ima urejene avtorske in distributerske
video pravice in ki krožijo po slovenskih videotekah, je tehnološko obdelana za potrebe slovenskega tržišča v Republiki
Hrvaški. Temu primerni so tudi slovenski prevodi filmov, vsebine na ovitkih pa so v glavnem v hrvaškem jeziku.

- Posebno na TV postajah se v zadnjem času
propagandni spoti za izdelke, ki jih proizvajajo V m
družbe, uvozniki posameznih tujih izdelkov oziroma o ^
ki proizvajajo izdelke na podlagi licenc. Večina omenfi J,
spotov je posneta v tujini in samo nadsinhronizirana zJo
vajanje na slovenskem tržišču. V tem primeru odpadi $
plačila davkov in prispevkov, ki jih domači izvajalec T' J
mora plačati, če za določeno družbo posname TV sp
venska filmska tehnična baza in filmski ustvarjalci s glt
zaposleni, prihodka pa tudi nima domača industrija s
snemanje posameznih TV spotov porabi več kot P" ^
namenskih sredstev za scenografijo in kostumogra'ii^rf
kratkim je bila na Ministrstvu za kulturo Republike
a vstralska delegacija, ki je v razgovoru z našim rn'nlS
.s fillf
povedala, da so financiranje avstralskega nacionalng9
v glavnem rešili z namenskim davkom od predvajali
reklam.

- Vsak domači distributer mora ob podpisu pogodbe s tujim
lastnikom ali zakupnikom avtorskih in producentskih pravic
(majorjem) plačati minimalno garancijo za točno določeno
število filmov, ki jih bodo predvajali na domačem tržišču.
V Sloveniji nastopajo naslednji MAJOR distributerji:
- VVARNER
Ljubljanski kinematografi (samostojno)
BROS...
- UIP
Karantanija Film (preko hrvaške)
-COLUMBIA, Mladina film (preko Hrvaške)
FOX
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dlog zakona o BLAGOVNIH REZERVAH - EPA 660 -

^VAOBRAVNAVA
^otil^b Ub'|jke

Sloven e e na 82 se

'i i

''

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

dne 5 ma a 1994

'

'

- PREDLOGA zakona o blagovnih rezervah,
ki
ilena™ 9a Pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- Davor VALENTINČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Janez ŠINKOVEC, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

nj'ta^J^Publike
Slovenije je na podlagi 65. člena poslovade
Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

I0

9 zakona o blagovnih rezervah

'•UVOD

Teritorialna razmestitev stalnih rezerv mora biti v skladu
z obrambnimi potrebami. Program republiških stalnih blagovnih rezerv sprejme Izvršni svet (sedaj Vlada Republike Slovenije) na predlog republiškega upravnega organa, pristojnega
za preskrbo; pri tem upošteva program republiških tržnih
blagovnih rezerv, ki ga povzame v enoten program republiških blagovnih rezerv. Preden se predlog programa predloži
Izvršnemu svetu, dajo o njem svoje mnenje republiški upravni
organi, pristojni za kmetijstvo, industrijo, energetiko, promet,
zveze, obrambo, finance in planiranje ter Gospodarska zbornica Slovenije.
O uporabi republiških stalnih blagovnih rezerv odloča
v skladu z njihovim namenom in glede na nastalo potrebo
Izvršni svet na predlog predstojnika upravnega organa, pristojnega za preskrbo, ter republiškega sekretarja za obrambo.
Z aktom o uporabi blagovnih rezerv se določijo vrsta blaga,
namen in način uporabe, rok in način nadomestitve uporabljenih rezerv, če jih je treba nadomestiti, in ob prodaji blaga
tudi cene, po katerih se proda blago.
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Zadeve v zvezi z uporabo in poslovanjem z republiškimi blagovnimi rezervami ter gradnjo skladišč za spravljanje in
hrambo teh rezerv opravljata republiški upravni organ, pristojen za preskrbo, in Zavod za rezerve (sedaj Republiška direkcija za blagovne rezerve).
Zavod je nosilec pravic, obveznosti in odgovornosti glede
razpolaganja s finančnimi sredstvi, z blagom, ki sestavlja
republiške blagovne rezerve, s skladišči in opremo v skladiščih za te rezerve. Zavod nabavlja blago, razmešča in hrani
rezerve in skrbi za njihovo obnavljanje, vodi količinsko in
vrednostno evidenco rezerv ter organizira in vodi izgradnjo
skladišč in skrbi za vzdrževanje obstoječih skladišč. Zavod
mora pri opravljanju svojih nalog skrbeti za racionalno in
ekonomično poslovanje, zlasti pa za pravilno skladiščenje in
pravilno obnavljanje blaga. Zavod nabavlja blago po programu republiških blagovnih rezerv ali po sklepu Izvršnega
sveta. Blago kupuje s sredstvi, s katerimi razpolaga oziroma ki
so za to zagotovljena. Zavod nabavlja, prodaja in obnavlja
blago in oddaja izgradnjo skladišč z javno licitacijo ali z zbiranjem ponudb.
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Skladiščenje in hrambo blagovnih rezerv lahko prepusti
zavod drugim s posebno pogodbo, s katero se določijo pogoji
skladiščenja in hrambe. Organizacija, ki ji je blago zaupano
po pogodbi o skladiščenju in hrambi, ne smet»rez dovoljenja
zavoda tega blaga odtujevati ali uporabljati in ne spremeniti
njegovega namena ali skladišča, ga nadomestiti z blagom
druge vrste ali druge kakovosti, ali v nasprotju s pogodbo
kako drugače z njim razpolagati.

on
<en0,ni
" (n ren ^0,ota. da se republiške stalne blagovne
obrt 6m Drn rarn e ,ržne blagovne rezerve programirajo
ia^Vrs- S D°^ ramoni
°rn, ki se sprejme za letno in srednjeročno
'a koi^
republiških blagovnih rezerv se dolotev lrPotrebna a ol3l in vrednost blaga, ki naj se hrani, sredgra > načjn ,
'kovanje teh rezerv, teritorialna razmestiv
roki
w,i'e skladit*
njihovega obnavljanja kot tudi načrt
'BVsrv;. :s*, ki zajema sredstva, potrebna za gradnjo in
skladišč.

Viri sredstev za graditev skladišč in za njihovo opremo ter za
nabavljanje blaga za stalne rezerve so proračunska sredstva,
sredstva amortizacije, posebna namenska sredstva in sredstva, pridobljena z bančnimi krediti. Poleg tega pa zakon
29
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določa še naslednje vire: sredstva, pridobljena s hranjenjem
zveznih ali občinskih blagovnih rezerv, krediti, ki jih v ta
namen dajo zvezni organi, sredstva, ki jih organizacije združenega dela združujejo iz sredstev svojih poslovnih skladov,
sredstva rezerv, ki jih združujejo organizacije združenega
dela in banke. Viri financiranja tržnih rezerv pa so sredstva,
pridobljena z bančnimi krediti, in sredstva, ki jih v ta namen
združujejo organizacije združenega dela.

družbenega dogovora (ki mimogrede v vseh sedemnajs ^
ni bil nikoli sklenjen), ampak je že tudi samo voden)®IZ j,,
režimov blagovnih rezerv neracionalno in moteče pn
nju intervencij.
Tudi določbe o financiranju blagovnih rezerv niso v01®'^r
jeni z veljavnimi principi financiranja, s tem da
je aCjja
njem financiranju iz denarnih sredstev pri trans'°0, e(p
blaga v denar in z najemanjem bančnih kreditov K '.^
operativno financiranje ostalo le še proračunsko finane

Zadnje navedene določbe kažejo, da je zakon o republiških
blagovnih rezervah deloma tudi neaktualen ali celo
v nasprotju s pravnim redom. Takih določb, kot so te, je
v zakonu še več. Zakon tako glede republiških tržnih blagovnih rezerv določa, da se programiranje ter osnove za urejanje
oblikovanja, financiranja in uporabe teh rezerv urejajo z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, organizacije združenega dela - nosilci preskrbe
v SR Sloveniji in banke. Če ta družbeni dogovor ni sklenjen do
30. novembra v tekočem letu za naslednje leto, se začasno do
sklenitve družbenega dogovora poleg določb zakona, ki urejajo financiranje republiških tržnih blagovnih rezerv, smiselno
uporabljajo tudi njegove določbe o programiranju, oblikovanju, financiranju, poslovanju in uporabi republiških stalnih
blagovnih rezerv. V tem času odloča o uporabi republiških
tržnih blagovnih rezerv predstojnik republiškega upravnega
organa, pristojnega za preskrbo.

Dejavnost zagotavljanja in skladiščenja blagovnih ^pJ
v Republiki Sloveniji ter izvajanje intervencij z
tržišču, ki jo opravlja Republiška direkcija za B8'Xii
rezerve, predstavlja neposredno opravljanje dejavno i ^
službe. Izvajanje teh strokovnih nalog bi moralo
Ijeno prek institucij izven uprave. Takšne so bile tudi i
tve Vlade Republike Slovenije (septembra 1992) °'m
I
strokovnih nalog, ki pomenijo opravljanje javne sl" | j
nalog uprave. Že takrat je bilo pri nadaljnjem ufl0»
^
a
nalog, ki ne sodijo v sklop upravnih funkcij, p red lag
" ' ^l
za
opravljanje sedanjih nalog Republiške direkcije .lJjeO
rezerve zagotovi prek istitucije izven uprave in to j** ^
spremembah v sistemu blagovnih rezerv. Ukrepanj® (9nii
skrbo trga, vključno z zagotavljanjem delovanjaris
državnih blagovnih rezrev, pa ostane še naprej v P
državnih organov.

Oblikovanje, financiranje in uporaba tržnih rezerv posameznih vrst blaga naj bi se po dosedanjem zakonu urejali s samoupravnimi sporazumi v skladu z že omenjenim družbenim
dogovorom. Te samoupravne sporazume naj bi sklepale organizacije združenega dela - nosilci preskrbe in zavod za
rezerve kot organ v sestavi republiškega upravnega organa,
pristojnega za preskrbo. O vseh vprašanjih oblikovanja, financiranja in uporabe tržnih rezerv skupaj odločajo udeleženci
sporazuma. Če ob nastopu večjih motenj na trgu blaga
osnovne preskrbe udeleženci sporazuma ne dosežejo
soglasja, da se za odpravo ali zmanjšanje motenj uporabijo
tržne rezerve, sme o uporabi rezerv odločiti predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za preskrbo.
V zavodu je tudi svet za tržne rezerve kot svetovalno telo,
sestavljeno iz predstavnikov organizacij združenega dela
- nosilcev preskrbe, predstavnikov bank, organiziranih
potrošnikov, upravnega organa in samega zavoda.

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Določbe veljavnega zakona o republiških blagovnih ^ <
iz leta 1976 in deloma spremenjene leta 1983|nan(
so » ,tn
ureja programiranje in osnove oblikovanja, fd n i
uporabe republiških stalnih blagovnih rezerv, ? ®(jnai#
alne ter jih je treba zamenjati z novimi rešitvami °
nju, oblikovanju in uporabi blagovnih rezerv.
nrfld S'*V
Delitev blagovnih rezerv na stalne in tržne, kar PVj^dO*
oviro pri delovanju sistema rezerv, je treba nadome Ski "*"'!!
čitvijo najmanjših količin posameznih vrst blaga.
biti vedno na razpolago za potrebe preskrbe ob
drugih nesrečah in v vojni. Enako je treba združiti tuo v
stila za odločanje o uporabi blagovnih rezerv.
J
Opravljanje dejavnosti oblikovanja in uporabe 2
rezerv je treba opredeliti kot gospodarsko javno slu g niH*
tudi preneha Republiška direkcija za blagovne rez®\,|jgO'"
se nadomesti z javnim gospodarskim zavodom z® in
rezerve. Zavod mora biti nosilec pravic, obveznosti «
vornosti glede razpolaganja s sredstvi blagovnih rflZ
z denarnimi sredstvi, vrednostnimi papirji, blagom.n ".ui?
ninami in opremo za blagovne rezerve. Denarna
vzdrževanje blagovnih rezerv naj se na podlagiunP
blagovnih rezerv zagotavljajo v državnem prorač

Občine oblikujejo za kritje potreb po blagu osnovne preskrbe
v primeru izrednih razmer posebne blagovne rezerve (tako
imenovane občinske blagovne rezerve). Oblikovanje, uporabo
in razmestitev občinskih blagovnih rezerv določijo občine
s svojim programom blagovnih rezerv, ki mora biti usklajen
s programom republiških blagovnih rezerv. Viri in način financiranja občinskih rezerv se določijo z občinskimi predpisi.
b) Ugotovitve, izhajajoče Iz obstoječe ureditve
Že iz neposrednega prikaza obstoječe ureditve blagovnih
rezerv v Republiki Sloveniji izhaja, da zakon o republiških
blagovnih rezervah poleg določb, ki so primerne za zagotavljanje in uporabo rezerv, vsebuje tudi več določb, ki so neaktualne ali pa celo ovirajo funkcioniranje sistema blagovnih
rezerv.
Oviro pri delovanju sistama blagovnih rezerv predstavlja že
sama fizična delitev na stalne rezerve in tržne rezerve, pa tudi
delitev pristojnosti odločanja o uporabi teh dveh vrst rezerv
na dva subjekta. Stalne rezerve so določene po količinah, ki
morajo biti stalno na razpolago, ter o njihovi uporabi odloča
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za ekonomske
odnose in razvoj in ministra za obrambo. Tržne rezerve pa se
oblikujejo praviloma za iste vrste blaga kot stalne rezerve,
namenjene pa so intervenicjam za preprečevanje večjih tržnih
neskladij ter preprečevanju in odpravljanju večjih motenj na
trgu. O uporabi teh razerv odloča minister za ekonomske
odnose in razvoj, in sicer na podlagi zakonske določbe, ki mu
daje to pooblastilo le za čas, ko ni sklenjen družbeni dogovor
o tržnih rezervah.

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA

i€
Zakon mora določiti učinkovit sistem oblikovanja' .UP?
^
državnih blagovnih rezerv, ki bo omogočal njihovo
^
pri zagotavljanju trajne in nemotene osnovne Prs® B||rv»
v razmerah, ki bi nastopile pri večjih motnjah in n®
na trgih, ob naravnih in drugih nesrečah večjega „po®,
v vojni. Tak sistem pa je mogoče vzpostaviti le, č®
vajo vse značilnosti elementov, ki ga sestavljajo in ^\\f
se zagotavlja osnovna preskrba in z njo povezana
cen.
„j
Oblikovanje in uporaba rezerv blaga za osnovno P^vf
gospodarska javna služba, zato je treba izvajanje te
tudi organizirati na temu ustreznem način.
J;
Predvsem to pomeni ustrezno opredelitev izvajalcaa ^
- javnega gospodarskega zavoda - ki bo skrbel *
in ohranjanje sklada blagovnih rezerv.
Blagovne rezerve delujejo kot sklad različnih 8r1 ®JJ
prehajajo iz ene oblike premoženja v drugo. V nje"

Ne samo, da že dolgo ni primerno, da so oblikovanje, financiranje in uDoraba tržnih blagovnih rezerv vezani na sklenitev
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zaščitnih cenah ter predvsem opravlja funckijo predlagatelja
vladnih aktov in drugih sklepov glede blagovnih rezerv.

stsisraso
' vrednostni papirji, nepremičnine in oprema. Najpogo(J
Prehajanja med oblikama denar in blago, saj sta to le
rerin P3rocesu
zagotavljanja določene ravni rezerv in se zapos,a no
za t (e ' revzem
ponavljata. Ob zagotovitvi finančnih sredstev
tev «K?'e P
a in odpreme blaga, vzdrževanje in urediDla.°'°J ktov, negativne razlike pri poslovanju z blagom ter
ris ev
Prsm '? P P ke je mogoče vzdrževati in obnavljati celotno
od nh 'e P'agovnih rezerv v neprimerljivo večjem obsegu
dr^aa navedenih stroškov. Ti stroški naj se pokrivajo iz
proračuna.

Zavod za blagovne rezerve pa neposredno opravlja dejavnost
na področju oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv ter je
zato nosilec pravic, obveznosti in odgovornosti glede razpolaganja z denarnimi sredstvi, vrednostnimi papirji, blagom,
nepremičninami in opremo za blagovne rezerve.
Našteta sredstva se vodijo kot celota - ločeno od sredstev za
delovanje zavoda - in tako predstavljajo najracionalnejšo
obliko poslovanja z blagovnimi rezervami. Tudi pri skladiščenju blaga je izbrana kot pravilo najbolj racionalna rešitev, to je
skladiščenje pri predelovalcih oziroma proizvajalcih blaga
v Sloveniji, uvoznikih in večjih trgovcih na debelo.

na

J poleg navedenih načel upošteva še, da se blagovne
bliku
skrbo ?već
iejo le za zagotavljanje potreb osnovne prenihinS" i'h motnjah in nestabilnostih na trgih, ob naravPre<sw na nesrečah
večjega obsega in v vojni. Za osnovno
skimi 1 0 zvod
' se Šteje preskrba z osnovnimi živili in neživilstrato«^Ke" '
'. ki so nujno potrebni za življenje ljudi, ter
surovine in reprodukcijski materiali.

Z dnem ustanovitve zavoda za blagovne rezerve se odpravi
dosedanja Republiška direkcija za blagovne rezerve, njeno
premoženje pa se prenese v sklad blagovnih rezerv v tem
zavodu.

se ne bo poseglo v pristojnosti bodočih lokalnih
da
ijenki? •' potr0
Spolnjujejo funkcijo osnovne preskrbe z živ5en»n 1■' re alebščinami. To pomeni, da bodo občine lahko
tako nrtt " i B| in oblikovale lastne zaloge blaga, če se bodo
občinah •In ' agovne rezerve, ki so locirane v dosedanjih
prora?
jih že od leta 1991 v celoti financira država prek
,orrJr*ih
postavk pristojnega ministrstva, pa naj tudi še
n

5. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IZ
PRORAČUNA IN DRUGIH POSLEDIC
S sprejetjem novega zakona o blagovnih rezervah ne bodo
nastali dodatni stroški, ki se pokrivajo iz proračuna. Glede na
to, da se predvidevajo racinalnejše rešitve pri hranjenju blagovnih rezerv, bodo stroški pri enakem obsegu rezerv, kot je
sedanji obseg, nižji od obstoječih stroškov. Tudi opredelitev
premoženja blagovnih rezerv kot celote bo zaradi večje fleksibilnosti pri prehajanju ene oblike premoženja rezerv v drugo
omogočila zmanjšanje izdatkov za ohranjanje ustreznih blagovnih rezerv.

° Preidejo v blagovne rezerve po tem zakonu.

a

nafteSh? i?^ve,a
'e Poskušal
predlog zakona utemeljiti tudi na
ovronelf'u
i° za blagovne rezerve v posameznih razvitih
lih dr* državah. Ugotovljeno je bilo, da veljajo v posamezVar
ovarfVah ze'° ra2|ične ureditve. Glede na to, da gre za
pri Dj "e 'P'ormacije, kot je bilo posebej pojasnjeno, so bila
naSe|a Iavicars
ikonskega predloga upoštevana le nekatera
dobjtj n .
kih blagovnih rezerv, kjer je edino bilo mogoče
re
*erv
i
delovanja
države
na področju preskrbe in glavnih
v
na tem
PreCe r1Strumentar
ij
področju v Švici predstavljajo
nikom hi ' ameri uvozne licence, ki se izdajajo le tistim uvozrez6rv ,9
osnovne
preskrbe,
ki so zavezani k hranjenju
str e a
Tak$no tev
. * i°čih
njihovemu deležu v uvozu tega blaga,
bi b
v Ureditaev
''° kot koncesijo primerno vključiti tudi
sistema blagovnih rezerv v Republiki Sloveniji.

Sama višina proračunskih sredstev, ki bodo v posameznih
letih potrebna za vzdrževanje, obnavljanje in dopolnjevanje
blagovnih rezerv, bo opredeljena s petletnim in letnim programom blagovnih rezerv, ki ju bo sprejemala Vlada Republike
Slovenije v skladu z možnostmi in potrebami. Zato vnaprejšnja ocena teh sredstev z akti, ki so poleg tega zaupne narave,
že ob sprejemanju zakona ni mogoča. Vsekakor pa bodo
v naslednjih petih letih potrebna nižja proračunska sredstva
kot pa so bila v preteklih petih letih.

'Vp°GUVlTNE REŠITVE

■.BESEDILO ČLENOV

»bliC^a93n™' iih določa zakon, morajo z organiziranjem
Prt zaari?' ! uporabe državnih blagovnih rezerv sodelovati
2
njo nov 'aniu 'rajne in nemotene osnovne preskrbe in
na r6j6p'e2ane stabilnosti cen. Blagovne rezerve se nanašajo
6
za
B|a
osnovno preskrbo.
Osn
8 rezerve
se zato oblikujejo za zagotavljanje potreb
tr ovne
gih, 0, Praskrbe pri večjih motnjah in nestabilnostih na
v vojni. naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in

1.člen
S tem zakonom se določajo obveznosti in pravice države pri
programiranju državnih blagovnih rezerv (v nadaljnjem besedilu: blagovne rezerve) in pri zagotavljanju storitev na
področju oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv.
Storitev oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv je gospodarska javna služba. Za izvajanje te storitve Republike Slovenija
ustanovi javni gospodarski zavod za blagovne rezerve.
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res
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odi, inki reprodukcijski
so nujno potrebni
za življenje ljudi,
sKe surovine
materiali.
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2. člen
Blagovne rezerve se oblikujejo za zagotavljanje potreb
osnovne preskrbe:

blagovnih rezerv je gospodarska

- pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih,
- ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in
- v vojni.

slov
^ro9raml?aU^like
enije opravlja funkcije, ki so vezane na
P'eskfbe n 6 bla9ovnih rezerv, določanje blaga osnovne
red isovan
n ■i® in P rabe
P blaje načina opravljanja dejavnosti oblikoi P°darsif° a zavoda
90vnih rezerv, ustanavljanja javnega
"Porabe r«
' ki bo izvajal dejavost oblikovanja in
1 in v
v-^znosti Vezanih nadaljevanju uresničevanja pravic in
?'■6n đolo^a' e
na ustanoviteljstvo, predpisovanje konceah, 0HinJ odkupa kmetijskih pridelkov po zaščitnih
°canje o uporabi blagovnih rezerv ipd.

Osnovna preskrba po tem zakonu je preskrba z osnovnimi
živili in neživilskimi proizvodi, ki so nujno potrebni za življenje
ljudi, ter strateške surovine in reprodukcijski materiali, ki so
potrebni za zagotavljanje proizvodnje ali ki so posebnega
pomena za obrambo države.
3. člen

E^Oč^0preskr
' Prist°jno za preskrbo, poleg strokovnih nalog na
delo 0dabe
in organizacije blagovnih rezerv, nadzod I®)av
za
si°' iteli6u^
blagovne rezerve, daje soglasja k izbiri
ar
8 8 067 in k
i®.' dni*
' '
pogodbam
z njimi, pridelkov
izbira konce°ioča odkupa
območja
pri odkupu
po

Državni organi Republike Slovenije, določeni s tem zakonom,
z določanjem in organiziranjem oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv sodelujejo pri zagotavljanju trajne in nemotene
osnovne preskrbe in z njo povezane stabilnosti cen.
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4. člen

7. člen

Vlada Republike Slovenije:
- predpiše način opravljanja dejavnosti oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv,
- določa blago osnovne preskrbe,
- sprejema petletne programe blagovnih rezerv,
- sprejme akt o ustanovitvi Zavoda za blagovne rezerve (v
nadaljnjem besedilu: zavod) ter izvaja pravice in obveznosti
ustanovitelja zavoda v skladu z zakonom,
- predpisuje koncesije za uvoz blaga osnovne preskrbe
zaradi oblikovanja blagovnih rezerv,
- določi organe ter zavode in druge organizacije, ki se financirajo iz javnih sredstev in ki so dolžni prednostno kupovati
blago iz blagovnih rezerv,
- sprejema letno poročilo zavoda,
- s sklepom določa odkup posamezne vrste kmetijskega
pridelka po zaščitni ceni in njegovo količino,
- zagotavlja sredstva za stroške odkupa iz prejšnje alinee,
- odloča o uporabi blagovnih rezerv,
- poblasti ministra, pristojnega za preskrbo, da v določenih
primerih v soglasju z ministrom, pristojnim za posamezno
področje, odloča o uporabi blagovnih rezerv.
5. člen

Za uvoz blaga osnovne preskrbe lahko Vlada Republike
venije določi koncesijo, ki je omejena na kapitalske gospe
ske družbe.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se izda na podlagi zaMJJ
kapitalske družbe, ki sta ji priložena dokumentacija
o1^
sam
njevanju pogojev za poslovanje in trgovanje s P°
,efV8
vrstami blaga ter izjava, da bo družba kot blagovne rez
hranila uvoženo blago osnovne preskrbe v količinah ki u
zajo deležem njenega letnega uvoza posamezne vrste „ jein
določenih s predpisom iz prejšnjega odstavka, in da bo o
sklenila pogodbo z zavodom.
8. člen
Odkup posameznih vrst kmetijskih pridelkov po zažSi
cenah, predpisanih na podlagi zakona, se določi.rl * (
padejo povprečne tržne cene domačih kmetijskih nan
P °yf,j
na raven ali pod raven zaščitnih cen. Ta odkup se 0na®
pridelke, določene s sklepom iz osme alinee 4. čl
zakona, katerih kakovost je v skladu s predpisi.
9. člen

Ministrstvo, pristojno za preskrbo:
- spremlja sprotno preskrbljenost trga z blagom osnovne
preskrbe in ugotavlja predvideno preskrbljenost ter o tem
poroča Vladi Republike Slovenije,
- zbira podatke o količinah uvoženega blaga osnovne preskrbe po vrstah blaga v posameznem mesecu in ugotavlja
količine letnega uvoza tega blaga po posameznih uvoznikih,
- analizira gospodarska gibanja z vidika njihovega vpliva na
preskrbljenost trga in na blagovne rezerve v prihodnjem trimesečnem in polletnem obdobju in o tem poroča Vladi Republike Slovenije,
- daje soglasja zavodu k izbiri sopogodbenikov. in k pogodbam,
- odkupovalcem pri odkupu po zaščitnih cenah določi
odkupna območja in vrste pridelkov, ki jih odkupujejo,
- opravlja dela, ki so potrebna za izvajanje pravic in obveznosti Vlade Republike Slovenije kot ustanovitelja zavoda,
- predpiše standarde in normative s področja skladiščenja in
občasnega obnavljanja blaga, stroškov, amortizacije in organizacije,
- odloča o izbiri koncesionarja v skladu s predpisom iz pete
alinee 4. člena tega zakona,
- izvaja stalne priprave za delovanje sistema blagovnih rezerv
v posameznih primerih iz prvega odstavka 2. člena tega zakona,
- neposredno izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo dela zavoda
in strokovni nadzor nad dejavnostjo zavoda v skladu
s področjem svojega dela,
- določi zaupnost podatkov in način varovanja zaupnosti,
- predlaga Vladi Republike Slovenije akte in sklepe za izvajanje nalog iz prejšnjega člena,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom.
6. člen
Program blagovnih rezerv določa:
- sredstva blagovnih rezerv, tako v celoti kot po posameznih
oblikah sredstev,
- vire financiranja in obseg posameznih virov,
- način skladiščenja blaga in deponiranja denarnih sredstev,
- vrste in količine blaga,
- teritorialno razmestitev blaga na podlagi obrambnih načel
in glede na potrebe preskrbe,
- načine in roke obnavljanja blaga ter
- najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti
vedno za razpolago za potrebe preskrbe ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in v vojni, in število dni preskrbe
s temi količinami.

Zavod je nosilec pravic, obveznosti in odgovornos'^iij1
razpolaganja s sredstvi blagovnih rezerv, to je z
sredstvi, vrednostnimi papirji, blagom, nepremič'11
S
H
opremo za blagovne rezerve.
%
r dSr
Zavod ločeno vodi računovodstvo zavoda in račun0"'0
sredstev blagovnih rezerv.

Preden ministrstvo iz prejšnjega člena pošlje predlog programa blagovnih rezerv Vladi Republike Slovenije, dajo
o njem svoje mnenje ministrstva, pristojna za obrambo, za
finance, za kmetijstvo, za industrijo, za energetiko, za promet
in za zveze.

Denarna sredstva za vzdrževanje, obnavljanje in do|>
<
nje blagovnih rezerv se v skladu s programomna pos*'.
rezerv zagotavljajo v državnem proračunu rninnjstrs'v Ki
postavki v okviru postavk za opravljanje nalog
pristojnega za preskrbo.
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O uporabi blagovnih rezerv se odloči, kadar je to nuj
ureditev preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnost
trgih, ob naravnih nesrečah in v vojni.
Sklep o uporabi blagovnih rezerv določa vrsto blagain način uporabe, rok in način nadomestitve JP°lraana tii«1
rezerv, če jih je treba nadomestiti, in ob prodaji b °
cene, po katerih se proda blago.
Cene za prodajo blaga zaradi njegovega občasnega
nja določa minister, pristojen za preskrbo.
10. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad blagom v blagovnih
\df]
nad poslovanjem z njim organizira in opravlja RepubJ1*
inšpektorat. Nadzorstvo nad zdravstveno ustreznostjo pi
v povečanih komercialnih zalogah iz 13. člena tega za jn§peK"
opravljajo pristojni organi sanitarne in veterinarske
cije.
k
tu
11. člen
Blagvne rezerve se financirajo s sredstvi, določenim'v
nem proračunu, in z dobičkom iz poslovanja zavoda-

Zavod sme za financiranje blagovnih rezerv najemat'^ S
»h,
do višine, za katero lahko zagotavlja kritje s pre
ati
sredstvi blagovnih rezerv.
"rt)
fe
12. člen

Zavod neposredno opravlja dejavnost oblikovanja in u?„°«
blagovnih rezerv. Pri tem v skladu s predpisanimi s'
normativi iz sedme alinee 5. člena tega zakona ter s
programom blagovnih rezerv določi letni pro9' |ov„.
zavoda, s katerim opredeli aktivnosti, potrebne za sl"
in ohranjanje blagovnih rezerv, ter v tem okviru zia
s
vanje objektov in opreme ter obnavljanje blaga.
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- sprejme akta o organizaciji zavoda in o sistemizaciji delovnih mest,
- obrvnava letno poročilo zavoda in revizijska poročila,
- potrjuje bilance,
- imenuje in razrešuje vodilne delavce zavoda,
- daje smernice za delo direktorja ter spremlja in nadzoruje
njegovo delo,
- odloča o reviziji, ki se opravlja na zahtevo zavoda, in o izbiri
revizijske družbe,
- nalaga direktorju pripravo poročil o posameznih vprašanjih,
- odloča o vlaganju kapitala in ugotavlja obseg sredstev
blagovnih rezerv,
- opravlja druge naloge, določene v skladu z zakonom v aktu
o ustanovitvi zavoda in statutu zavoda.

2 pr Jn
i^simill
®i iega odstavka so namenjena kritju materialn«ov, investicijskih izdatkov, amortizacije, negativnih
1
P poslovanju z blagovnimi rezervami in obnavljanju

latilo
ina nnnT zavoda za kriti6 P,ać in prispevkov delodajalca
skladu
sistemizacije zavoda in zasedbe delovnih mest,
fcriiih .Zzak°nom in kolektivno pogodbo ter na način in po
6 3 0 za |a e
oraan h '' '
P ^ delavcev in funkcionarjev v držav•avki, pazačil
9otavljajo v državnem proračunu na posebni
nal °9 niinistrstva,
! ° storitev
zavoda v okviru
postavk za opravpristojnega
za preskrbo.
13. člen

18. člen

°t Pove?V''0nna sl<,aclišči blago, ki ni zajeto s koncesijami,
komercialno zalogo pri predelovalcih oziroma
r
tega bla9a v
9ovcih na debel
Republiki Sloveniji ali pri večjih
H
lipog... 0 ° po posameznih območjih države na podlaga, § ° nakupu, skladiščenju in sprotnem obnavljanju
da n
"'natak
nj?ru1 'ZaV0cl
' Sam
mosore
skladiščenjav las,n
blagahorganizia 6ti
skladišći bla
' h skla^se h
9°
i oziroma

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki brez dovoljenja zavoda odtuji
blago, ga uporablja, spremeni njegov namen ali njegovo skladišče, ga nadomesti z blagom druge vrste ali druge kakovosti
ali v nasprotju s pogodbo, koncesijo in predpisi kako drugače
z njim razpolaga (tretji odstavek 13. člena).

'Zbiri
cev oziroma
3"uoamZVaia
predelovalcev in trgovcev in
z n !mi
''Sioinpn,
mora zavod pridobiti soglasje ministra,
y 23 ''
preskrbo.

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

Cb» kj i' ie blago iz blagovnih rezerv zaupano po
'li '16a 'avoda » ega blaenaiu ali s koncesijo, ne sme brez dovolje! [ 9oveaa „
9 odtujiti ali uporabljati in ne spremeniti
a
H0mestiti 2mena
b a '' Pogodbeno določenega skladišča, ga
"asprotiu
' 9om druge vrste ali druge kakovosti ali
"iirn rjjp ® Pogodbo, koncesijo in predpisi kako drugače

Z denarno kaznijo najmanj 700.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek organizacija, ki ne izvaja posebej določene obveznosti prednostnega nakupa blaga iz blagovnih rezerv (šesta
alinea 4. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba organizacije, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

14. člen
\
a bla a ter
Jj^ega v?H?» '° 9
oddajo gradnje objektov in investi"j l^nika na an'a izvede zavod z izbiro najugodnejšega
!i a Sear UDnrak?odla9
' javnega razpisa ali zbiranja ponudb. Pri
j
oči| ije.L0 določbe predpisov, ki urejajo oddajo javsredstev državnega proračuna.
Sd Noči i

8pr

19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba zavoda, če zavod:
- najame posojilo v nasprotju z drugim odstavkom 11. člena
tega zakona,
- ne ravna v skladu s sklepom o uporabi blagovnih rezerv ali
sklepom o cenah za prodajo blaga (9. člen),
- pri skladiščenju blaga ravna v nasprotju s prvim odstavkom 13. člena.
- nakupa in prodaje blaga ter oddaje objektov in investicijskega vzdrževanja ne izvede v skladu s 14. členom,
- ne pridobi poprejšnjih soglasij z 15. člena.

15. člen

20. člen

oprerria
' ki so neprimerne za potrebe blagovzan e
lol^ladit* -a6 so
i nepotrebne, sme zavod uporabPODrfi-i^|e ,uaie9a blaga, jih dati v zakup ali prodati na
s: Zavod
9
soglasja
ministra, pristojnega za prelrt
m ra
>bam:
?
Pridobiti
takšno
tudi
% "nbam
i
j
khuodiii
iaKsno
iuui k* vsem
»som
>4- . ' In dnnnlr*i*ii«
_l L. : soglasje
I - »n.nmnmknm
4ori(_
0p |n

Celotno premoženje Republiške direkcije za blagovne
rezerve, to so nepremičnine, oprema in blago v republiških
stalnih in tržnih blagovnih rezervah in druga sredstva, se
z dnem ustanovitve zavoda prenese v sredstva zavoda.

stavk 2a ui o 'tvam pogodb in k spremembam tarifskladiščenje blaga in oddajanje prostorov.

V sredstva zavoda se prenesejo tudi vse blagovne rezerve
v dosedanjih občinah, katerih hramba, vzdrževanje in obnavljanje so na dan uveljavitve tega zakona financirani iz državnega proračuna.

16. člen
CVanie in H , zav
^ieviartio
oda vodi direktor, ki ga imenuje in
lađa
Republike Slovenije.

Zavod vodi premoženje iz prejšnjih dveh odstavkov v svojih
poslovnih knjigah na način iz tretjega odstvka 12. člena,
država pa izkazuje ta sredstva kot kapitalsko vlogo.

17. člen
"°WuPraVlia | ir\ravnl
\i«
štirii »ni ma odbor, setavljen iz petih članov, imel4 ni 6
f\in lr>,
' ' s ,*da
ndat. Odbor imenuje Vlada Republike
ne
%= an
6resow ,ave
Posredno imenuje štiri člane za zastoja!!ni''O a imt> nu,e
. na Pri upravljanju zavoda, medtem ko
sp dbor
Predlog delavcev zavoda.
»Dr,
8 11 zav
Hj^bah) * '
°da in odloča o zavodovih statusnih
Hiflpredl
,6?
erv letiJj'jfktorja določi v skladu s programom blagov\
Program dela in finančni načrt zavoda,

Zavod prevzame od Republiške direkcije za blagovne rezerve
tudi vse zaposlene.
Zavod se ustanovi najpozneje trideset dni po uveljavitvi tega
zakona. Z dnem ustanovitve zavoda se odpravi in preneha
z delom Republiška direkcija za blagovne rezerve.
Republiška direkcija za blagovne rezerve pred prenehanjem
izdela zaključne bilance, zavod pa izdala po ustanovitvi otvoritvene bilance.
33
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Pred potekom roka iz petega odstavka tega člena imenuje
Vlada Republike Slovenije vršilca dolžnosti direktorja zavoda
in upravni odbor zavoda. V nadaljnjih šestdesetih dneh pa
izvede postopek imenovanja direktorja zavoda.

21. člen
J
Z dnem, ko začne veljati ta zakon preneha veljati t ^
o republiških blagovnih rezervah (Uradni list SRS, »'■ N
<•
15/83 in 14/90).

Upravni odbor zavoda imenuje vodilne delavce v petinštiridesetih dneh od ustanovitve zavoda.

22. člen
1

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradu« "
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV

nfim
v premoženje blagovnih rezerv, kar bo omogoča'0 P ^ v
ene oblike premoženja v drugo zaradi čim bolj W ^ji
funkcioniranja blagovnih rezerv in obenem čil" 0 JJ*
onalne uporabe sredstev. Sicer pa se bodo blag0
financirale s sredstvi, določenimi v državnem P ^ >>,
s sredstvi amortizacije in s sredstvi, pridobljenim
njem z blagom in nepremičninami blagovnih reze
UV(
kon
Vlada Republike Slovenije bo predpisovalasm
J
Di
0
blaga osnovne preskrbe. Pri tem gre za 'sf a3 hi
'99;
mehanizma zagotavljanja blagovnih rezerv, *' ¥ Slov
v Švici, in sicer z določitvijo obveznosti pc— kl 1'io
uvoženo blago osnovne preskrbe v količinah,
deležem njenega letnega uvoza.

Obstoječi zakon v republiških blagovnih rezervah (Uradni list
SRS, št. 19/76 in 15/83) ima glede na današnje potrebe pri
oblikovanju in uporabi blagovnih rezerv tri poglavitne
pomanjkljivosti: rezerve so deljene na stalne in tržne, viri
financiranja ne ustrezajo razmeram in subjekt, ki opravlja
dejavnost na področju oblikovanja in uporabe rezerv, je
upravni organ, čeprav ne opravlja upravnih nalog.
Navedene pomanjkljivosti ovirajo, večkrat pa celo onemogočajo izvajanje rednih nalog na področju zagotavljanja blagovnih rezerv in interveniranja z njimi v primeru potreb.
Storitve oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv so gospodarska javna služba, ki jo mora opravljati javni gospodarski
zavod ali javno podjetje, državni organi pa so dolžni organizirati oblikovanje in uporabo rezerv. Temu je treba prilagoditi
zakonodajo, torej zakon o blagovnih rezervah in zakon
o organizaciji ministrstev, in sicer na ta način, da se odpravi
Republiška direkcija za blagovne rezerve in namesto nje
določi ustanovitev javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve, da se uredijo vprašanja financiranja blagovnih
rezerv in poslovanja s sredstvi blagovnih rezerv ter da se
določijo obveznosti in pravice državnih organov na tem področju.

V okviru nabav blaga na domačem trgu
|i '
pravila pri odkupu kmetijskih pridelkov po za JjsP, ti
kar je treba urediti tudi v novem zakonu. OdkupP,
? 4;
vrst pridelkov po zaščitenih cenah, predpisa>rjin 0
zakona s področja kontrole cen, bo določala *' pne if,
Slovenije, kadar bodo padle povprečne tržne j/'
kmetijskih pridelkov na raven ali pod raven Pre°" kj,
čitnih cen.
^
ofes^j ske
Tudi o uporabi blagovnih rezerv za ureditev P KKin
odločala Vlada Republike Slovenije, seveda
Sr^
določenih z zakonom - torej pri večjih motnjahvP^ t %
stih na trgih, ob naravnih in drugih nesrečah '
in v vojni.
S
Enako kot je racionalnost vodilo rpri
.. obliko^J
. flflCVOM
v okviru celote sredstev blagovnih rezerv velja ^ se- i)S(.
za skladiščenje blaga. Predvideno je pravilo.r
skladišči kot povečana komercialna zaloga P 'P
oziroma proizvajalcih blaga ali pa pri večjih trg
belo.
u "5r°v
na 2< < V
Posebej bo moral biti z zakonom urejen
f jn s'j1 'ahkr
7a hlannvnf*
zakonitostjo dela zavoda za
blagovne rezest0
^;neS)l'~\-,
nadzor nad njegovo dejavnostjo s strani pti { _ iW
s
stva kot tudi inšpekcijsko nadzorstvo nadrbiago«: Ni
in nad poslovanjem z njim. Upoštevajoč,
%
rezerve velja zaupnost glede vseh podatk™ lf
n e
njegovih količinah in razmestitvi, sme i ^P .,M Zi
S
stvo enako kot dosedaj opravljati le RepubHi*0
'!• ti
rat. To pravilo pa ne bo veljalo za izvajanje h
zdravstveno ustreznostjo blaga v povečanih ^ i doi
zalogah pri pogodbenih shranjevalcih rezerv " P
str,
trgovini.
5Pr

Novi zakon o blagovnih rezervah naj ob upoštevanju teh
zahtev obenem zadrži čim več rešitev in dosedanje zakonske
ureditve, ki so se pokazale za primerne. Tako je v predlagane
zakonske določbe vključena tudi temeljna opredelitev, da se
blagovne rezerve oblikujejo za zagotavljanje potreb osnovne
preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih, ob
naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in v vojni. Za
osnovno preskrbo se šteje preskrba z osnovnimi živili in
neživilskimi proizvodi, ki so nujno potrebni za življenje ljudi,
ter strateške surovine in reprodukcijski materiali, ki so
potrebni za zagotavljanje proizvodnje ali ki so posebnega
pomena za obrambo države.
Pri opredelitvah obveznosti in pravic državnih organov na
področju blagovnih rezerv predlog zakona izhaja iz načel
koncentracije funkcij pri organu, ki je pristojen za posamezno
vrsto vprašanj. Tako so za Vlado Republike Slovenije predvidena pooblastila, ki pomenijo določanje politike na področju
blagovnih rezerv in ki omogočajo izvajanje njene odgovornosti za stanje na področju preskrbe. Ministrstvo, pristojno za
preskrbo (sedaj je to Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj) pa bo opravljalo strokovne naloge in pripravljalo gradiva za odločanje Vlade Republike Slovenije.

Z ustanovitvijo javnega gospodarskega za lo
rezerve se bo celotno premoženje sedanje rcije za blagovne rezerve preneslo v sredstva o* foisi
pri zavodu. Ta sredstva bodo
države. Vanjo pa bodo spadala tudi vsa sreu^-im. občinskih blagovnih rezerv, katerih hram
in obnavljanje so financirani iz državnega Pr0

Vlada bo pretežni sklop vprašanj iz svoje pristojnosti na
področju blagovnih rezerv uredila s programom blagovnih
rezerv, ki bo obsegal sredstva, financiranje, hrambo rezerv,
njihovo strukturo, raven in razmestitev ter obnavljanje.
Vsa sredstva blagovnih rezerv (blago, denar, vrednostni
papirji, nepremičnine in oprema) bodo v zavodu vključena
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,Predlog STRATEGIJE UČINKOVITE RABE IN OSKRBE SLOVENIJE
Č^NERGIJO - EPA 659 - PRVA OBRAVNAVA
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:
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- Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti,
- Boris SOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

strategije učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo
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UČINKOVITA RABA ENERGIJE
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Dolgoročna strateška usmeritev je povečevanje energetske
učinkovitosti na vseh področjih rabe energije.
Preiti bo potrebno s filozofije zanesljive in cenene energetske
oskrbe na zagotavljanje energetsko učinkovitih in okolju prijaznih energetskih storitev. Energetske storitve, ki jih potrebuje končni porabnik v obliki toplote, moči, svetlobe in komunikacije, morajo biti razpoložljive na tak način, da bodo
potrebe po primarni energiji in vplivi na okolje čim manjši.
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V ospredju programa učinkovite rabe energije je poleg izboljševanja energetske učinkovitosti tudi zmanjševanje rabe
energije, vendar ob zagotavljanju kakovostne energetske storitve, potrebne za ustrezno kakovost življenja in konkurenčnost gospodarske dejavnosti.
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Pojem čim nižji stroški se mora v prihodnje nanašati na
energetsko storitev namesto na nosilca energije. Energetska
storitev mora biti razpoložljiva ne zgolj pri čim manjših
podjetniških, ampak tudi narodnogospodarskih stroških.
Ukrepi za učinkovito rabo energije so pogosto podjetniško
gledano dragi, vendar pa narodnogospodarsko dolgoročno
ugodni. Prednost morajo imeti poleg ukrepov za učinkovito
rabo energije zlasti še obnovljivi viri, raba toplote okolja in
odpadne toplote.
Ključni pomen v strategiji učinkovite rabe imajo: uveljavljanje
gospodarskih sodbud, sistemsko odpravljanje ovir, dobro pripravljeni programi po področjih, čvrsta organizacijska podlaga ter finančna podpora celotni dejavnosti. Reševanje nakopičenih zapletenih problemov neučinkovite rabe energije
v vseh dejavnostih narodnega gospodarstva bo dolgotrajnejši
proces.
Uspešno uveljavljanje ukrepov za energetsko učinkovitost
zahteva upoštevanje tehnoloških, gospodarskih, zakonodajnih, upravnih in finančnih dejavnikov in vzajemno učinkovanje:
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• energetsko učinkovitih in za okolje sprejemljivih tehnologij,
• energetske cenovne politike in učinkovito rabo spodbujajoče tarifne strukture,
• informacijskih in izobraževalnih dejavnosti,
• energetskih merjenj, opazovanj in nadzora oz. spremljanja
učinkov ukrepov,
• energetske inšpekcije,
• davčnih spodbud,
• subvencioniranih in vladno podprtih programov,
• mednarodnega sodelovanja.
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Glavne usmeritve
V naslednjih letih je treba doseči, da bi stalno povečevali
energetsko učinkovitost, in sicer tako razmerje med koristno
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in končno energijo kot tudi razmerje med končno in primarno
energijo. S tem bomo vplivali na obseg rabe energije, nivo
stroškov za energetske storitve in zmanjševanje vplivov na
zdravje in okolje.

Finančna sredstva in spodbude

Kjer merila za donosnost otežujejo usmeritve nal0^a[jS|»t*i
getsko učinkovito opremo in kjer sprejemanje nove ^
menjene zakonodaje ni predvideno ali še ni možno, D t ai
naložbe ustrezno spodbujala. Del razpoložljivih
.„jU <i
sredstev bo namenjen za javne natečaje za Pr°9rarn®1Ljsf!
bene projekte, za spodbujanje smotrne rabe in z" ^
izgub. Poleg naložbenih projektov bodo spodbujam ^ J
sko svetovanje v industriji in v široki rabi, izdelava
0?
energetskih zasnov ter zasnov za podjetja in Javn® ug, pit1,1
izobraževalni, informacitivni, predstavitveni in °'
grami.

Strategija učinkovite rabe energije mora biti usmerjena
k vsem energetskim porabnikom, k občanom, podjetjem in
ustanovam. Vedenje, na katero moramo vplivati, se razlikuje
od porabnika do porabnika, razlikujejo pa se tudi problemi.
Zaradi tega je izbran področni pristop in integralnost instrumentov oziroma sredstev.
Usmerjevalni mehanizmi
Pomemben je obstoj primernih usmerjevalnih mehanizmov za
učinkovito rabo energije ter učinkovitih sredstev, ki podpirajo
tržno usmerjenost porabnikov.

Raziskave in razvoj novih tehnologij
Spodbujani bodo raziskovalni in razvojni Pr.°i jUi#"'
poskusni in demonstracijski projekti tehnologij za u
in za okolje sprejemljivo rabo energije.
li# i
Raziskave bodo usmerjene v pridobivanje znanja,'«
e (J:: ^
1
kovnih pristopov in tehnologij na področjih ući" *e\ot of
energije, uvajanja obnovljivih virov energije ra
ter ^ ^
celovito odločanje glede na ukreRe na strani .
možnosti za zagotavljanje energije, vplive na okolj
,e|
narodnogospodarska merila.
0
""
V okviru uveljavljanja Evropske energetske listine c'ho.gsP
(l,|jivfy
jan prenos znanja, povezovanja z za okolje spr i
tehnologijami in učinkovito rabo energije.
De

Usmerjevalni mehanizmi morajo biti učinkoviti, skladni s strategijo na drugih področjih in s celotno strategijo učinkovite
rabe in oskrbe z energijo.
Cene
Pri cenovni politiki bodo upoštevana priporočila iz Evropske
energetske listine, da morajo biti cene oblikovane čim bolj
tržno z upoštevanjem stroškov in koristi varstva okolja, z jasnimi in nepristranskimi tržno zasnovanimi usmeritvami, oblikovanimi za doseganje učinkovitejše in za okolje sprejemljivejše rabe energije.
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lokalnih skupnosti v prihodnje dan večji pouda ju j ed5
učinkoviti rabi energije, bodo lokalne skupnost
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Izobraževanje in osveščanje javnosti
Odgovoren odnos porabnikov do rabe energije je temelj
celotne strategije učinkovite rabe energije. Cilj ni le preprečevanje razsipavanja z energijo, ampak tudi spodbujanje sprejemanja novih energetsko učinkovitih izdelkov in tehnologij.
Javne izobraževalne in motivacijske dejavnosti so pomembno
sredstvo za dosego tega cilja.
Veliko je mogoče doseči že z ukrepi, ki ne zahtevajo naložb
(organizacijska in tehnološka disciplina, primerno vzdrževanje in premišljeno ravnanje, uvedba meritev po tehnoloških
verigah, energetski pregledi v podjetjih in zgradbah).
Energetsko svetovanje
Energetsko svetovanje porabnikom in vlagateljem bo usmerjeno v uveljavljanje sprejete energetske strategije, samostojno pripravo ukrepov v podjetjih, zmanjševanja onesnaževanja okolja in spodbujanje uporabe sodobnih tehnoloških
rešitev. Usmerjeno bo na težišča rabe. Pristop bo uravnotežen, prav tako izbor med ukrepi, ki ne zahtevajo naložb,
ampak premišljeno ravnanje, ter naložbami v obstoječe in
nove zmogljivosti ter zgradbe.
Pomembno pa je tudi preprečevanje negativnih posledic
zaradi necelovitega pristopa k učinkoviti rabi (slabo prezračevanje, vlažnost, slaba razsvetljava ipd.).
Svetovalna dejavnost mora vzbujati zaupanje, biti nebirokratska, neodvisna (od izdelovalcev opreme in ponudnikov energetskih storitev), objektivna in vsaj na začetku brezplačna.
Predpisi, standardi in sporazumi
Izdani bodo podzakonski akti, ki bodo definirali predpise,
navodila ter uporabo standardov za energetsko učinkovitost
porabnikov in zgradb ter načine državnega spodbujanja smotrnega ravnanja z energijo.
Pomembni so tudi sporazumi (npr. v gospodarskih dejavnostih) o posebnih ukrepih za učinkovito rabo energije pri uvoznikih in izdelovalcih energetskih aparatov.
Pospešeni bosta sprejemanje in uveljavljanje standardov za
energetske naprave, usklajeni z ustreznimi mednarodnimi
standardi, in uvedena certificiranje ter energetsko in kakovostno deklariranje te opreme.
poročevalec, št. 19
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V industriji bo plin v procesih za pridobivanjhe toplote pa tudi
v nekaterih napravah za soproizvodnjo toplote in električne
energije postopno zamenjaval premog in tekoča goriva
(mazut). Z revitalizacijami tehnologij in prestrukturiranjem
industrije se bodo izboljšali izkoristki naprav. Delež soproizvodnje toplote in električne energije bo naraščal. Spodbujano
bo oddajanje proizvedene električne energije in toplote
v javna omrežja, destimulirano pa bo čezmerno oddajanje
odpadne toplote v okolje.
Spodbujane bodo naložbe v postroje za rekuperacijo
odpadne toplote, soproizvodnjo toplote in električne energije,
energetsko optimiranje tehnoloških postopkov, ukrepe za
učinkovito rabo energije, računalniško podprt energetski
management, itd. Naložbeni projekti bodo spodbujani predvsem z znižanjem obrestne mere pri pridobivanju posojil.
Spodbujali se bodo skupna vlaganja, sporazumi o energetskih storitvah itd.
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Gospodinjstva
Zastavljene cilje je mogoče doseči z učinkovitim in ustreznim
ogrevanjem, hlajenjem in prezračevanjem zgradb ter pripravo
tople vode, ustrezno toplotno zaščito zgradb, uporabo merilnikov toplote in obračunom stroškov po dejanski rabi energije
za ogrevanje in pripravo tople vode, vgradnjo termostatskih
ventilov in uporabo energetsko učinkovitih gospodinjskih
aparatov. Preučen bo način preverjanja (certificiranja) in
označevanja specifičnih kazalcev o rabi energije pri gospodarskih aparatih.
V široki rabi, predvsem v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih, bo pri ogrevanju prostorov in za sanitarno vodo spodbujan postopek prehod na daljinsko ogrevanje, pa tudi na
plin. Pospeševana bo raba obnovljivih virov energije. K izboljšanju energetske učinkovitosti naj bi pripomogli boljša
toplotna izolacija stavb, nova generacija električnih aparatov
in boljši izkoristki naprav za pridobivanje toplote iz fosilnih
goriv.
Program na tem področju je usmerjen v osveščanje in izobraževanje, energetsko svetovanje, energetsko sanacijo zgradb,
novogradnje, uvajanje merjenja toplote in obračunavanja
stroškov po dejanski rabi, zamenjavo aparatov z energetsko
bolj učinkovitimi ter v reciklažo.
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V naslednjih petih letih bo treba organizirati mrežo energetskih svetovalcev, ki bodo pokrili celotno območje Slovenije in
s svetovanjem občanom in sodelovanjem v različnih akcijah
izobraževanja in obveščanja ustvarili ugodne razmere, ki
bodo spodbudile zanimanje za učinkovito rabo energije. Za
izpolnitev te naloge bo treba stalno usposabljati ustrezne
strokovnjake in zagotoviti ustvarjalno sodelovanje vodstva
lokalnih skupnosti ter spodbujati širitev energetskosvetovalne mreže po vsej Sloveniji. V sodelovanju z ustreznimi
strokovnimi ustanovami (univerzi, inštituti, Zveza potrošnikov, združenja) ter v sodelovanju z javnimi občili bodo izvajane akcije za oblikovanje splošnega ozračja za učinkovito
rabo energije. Pripravljeno bo informacijsko gradivo.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo v skladu s svojimi
pristojnostmi sprožilo postopek za sprejem gradbenih normativov ter pripravo pravilnika za merjenje toplote in obračunavanje stroškov.
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Posebna pozornost bo posvečena programu energetske
sanacije zgradb, v okviru katerega bodo pripravljene strokovne podlage za odločitve pri gradbeni sanaciji objektov ter
sanaciji naprav in napeljav z vidika zmanjšanja toplotnih
izgub. Spodbujeni bodo energetski pregledi zgradb, ki lahko
med drugim zaščitijo tako stanodajalce kot najemnike pred
previsokimi ogrevalnimi stroški, služijo pa tudi kot eno od
meril kakovosti pri prometu z nepremičninami.
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Kmetijstvo
Z dejavnim povezovanjem obstoječe kmetijske svetovalne in
javne gozdarske službe z energetskosvetovalno mrežo v Sloveniji je treba izboljšati obveščenost o možnostih za učinkovito rabo in oskrbo z energijo, uporabo energetsko učinkovitih tehnologij in metod ter lastno proizvodnjo energije v kmetijstvu in gozdarstvu.
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'nk°vitflnst naprav Z name
Proizvodnja energetsko učinkovitih
„""arrj; enin kon't, re nonom da bi se povečali njihova
I ^)inn° erqe»,!^ JH' st (z obveščanjem porabnikov,
v 'naćevanjernU^cinkovitosti, preverjanjem (certificiraspecifičnih kazalcev rabe energije).
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• ki
• odstranitev pravnih in administrativnih ovir,
jejo povečanje energetske učinkovitosti in upora"
vih virov.

Programi bodo namenjeni predvsem spodbujanju kmetij
k ustrezni delitvi dela in naložb v skupne naprave in sisteme
za oskrbo z energijo in k razširjanju osnovnega vedenja
o učinkoviti rabi energije. Z demonstracijskimi projekti bo
spodbujeno zanimanje za rabo obnovljivih virov, ki lahko
zmanjšujejo energijsko odvisnost kmetij, in to z izrabo možnosti, kot so: pasivni in aktivni solarni sistemi, učinkovita
uporaba energetskega potenciala gozdov (redčenje, boljši
izkoristki kurišč, pa tudi izgradnja skupnih naprav za ogrevanje vasi), uporaba bioplina, male hidroelektrarne, izkoriščanje
oddane toplote (npr. živali in odpadne toplote pri hlajenju
mleka) s toplotno črpalko.

Glede na to da ima Slovenija malo energetskih vi
njena sedanja energetska odvisnost približno v
(jr
moramo tudi v prihodnje računati z uvozom 'wj ij
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zaloge lignita v Velenju in rjavega premoga 0113
, ^ Sc
obnovljivi viri, predvsem hidroenergetski poten
^
rek in biomasa, pa tudi geotermalna in sončna ^
toplota okolja. S temi viri bo mogoče doseči, da
p,(
nje energetske odvisnosti upočasnjeno.

Šolstvo
Učinkovita raba energije in oskrba z energijo mora biti primerno vključena v izobraževalne programe na vseh ravneh
izobraževanja in učnega procesa. V ta namen bosta spodbujeni sodelovanje energetskih svetovalcev pri pripravi izobraževalnih programov kot strokovna pomoč učiteljem pri izpeljavi učnih ur in stalno izobraževanje tehničnih strokovnjakov
za učinkovitejšo rabo energije v šolah.
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Javni sektor
Za usklajevalne dejavnosti učinkovite rabe energije v posameznih ministrstvih bo pri vladi ustanovljen medresorski
odbor za učinkovito rabo energije, pri čemer bo posebna
pozornost posvečena učinkoviti rabi energije v javnih ustanovah ne le zaradi načel dobrega gospodarjenja, ampak tudi kot
zgled drugim porabnikom.
Javni sektor mora z gospodarjenjem, prenovami in novogradnjami zgledno spoštovati načela učinkovite rabe energije in
oskrbe z energijo. Spodbujano bo priključevanje na mreže
daljinskega ogrevanja pa tudi plina. Naložbe v javnem sektorju bo mogoče izvajati le kot zgled učinkovite rabe energije.

Električna energija

m

Na podlagi razmer v gospodarstvu, zlasti ,e
nju, prestrukturiranju in uvajaju varčnejših
onalizacijskih ukrepov tako v energetskem 9°^1 l er ty
pri porabnikih bo za zagotovitev stabilne osknenergijo treba:

Promet
Težišče programa učinkovite rabe energije bo na preusmeritvi
prometnih tokov ter spodbujanj nakupa in uporabe energetsko varčnih in za okolje primernih vozil ter smotrnega ravnanja.

• povečati učinkovitost pri pridobivanju, prenosU
ciji električne energije,
i1 \
• spodbujati učinkovito rabo energije,
e,gi|«'
• postopno uvesti realnejše cene električne e
učiti tarifni sistem
dP v
_ poskrbeti za stabilnejša cenovna razmerja^.®
Materi"
nimi vrstami energije (z davčno politiko), v
vana internalizacija zunanjih stroškov, spo ^
domačih in obnovljivih virov (v okviru spreje"
usmeritev),
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• sprejeti in uresničevati liberalizacijo trga Prls
^
trične energije v skladu s priporočili Evrop
listine in njenimi protokoli.

Dolgoročno so predvideni ukrepi pri prestrukturiranju prometnih tokov, v potniškem prometu povečanje deleža javnega
prometa, zmanjšanje povprečne rabe naftnih derivatov in
postopno prehajanje s cestnega na železniški prevoz.
Zmanjšanje rabe energije v prometu bo možno doseči s:
postopnim znižanjem povprečne rabe goriv v cestqem prometu (tudi z obdavčitvijo, sorazmerno prostornini motorja ter
obratno sorazmerno povprečni rabi goriva /km in obsegu
emisij); povečanjem privlačnosti ponudbe železniškega prometa in drugih javnih prevoznih sredstev; preusmerjanjem
tovornega prometa (povečevanje deleža železniškega prometa); nadaljnjim razvojem in posodobitvijo javnih prevoznih
sredstev in tehničnih lastnosti teh sredstev.

Za zadovoljevanje predvidene rabe elektron® ^
treba poiskati optimum naslednjih vrst ukrep ' S|
S
loma povezani s finančnimi vlaganji in druz"
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• povečanje obsega kvalificirane proizvodnje
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elektroenergetskimi sistemi ter morebitni
zakupi zmogljivosti v tujini,
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• gradnja novih elektrarn z tnwum«-..e:
potrebam elektroenergetskega sistema, ter us'
Ijivostjo za okolje,
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• razvoj prenosnega in distribucijskega oWe

OSKRBA Z ENERGIJO.
Dolgoročna strateška usmeritev pri zadostni in zanesljivi
oskrbi z energijo je doseganje hitrejše rasti bruto domačega
proizvoda od rasti rabe končne energije, čim manjše rasti
primarne energije in čim manjše rasti energetske odvisnosti.
Pri oskrbi z energijo bodo upoštevana naslednja izhodišča:
• izkoriščanje vseh tehničnih zmogljivosti za učinkovito rabo
energije in za rabo domače in obnovljive energije (hidroenergija, sončna energija, toplota iz okolja, biomasa in odpadna
toplota iz industrijskih procesov),
• uporaba tehnologij za pridobivanje, prenos in distribucijo
energije z narodnogospodarsko visoko učinkovitostjo,
• postopno zmanjšanje rabe fosilnih virov energije,
• izkoriščanje prostorskih potencialov ob hkratnem varovanju okolja pred negativnimi vplivi,
poročevalec, št. 19
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Kvalificirana proizvodnja
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Proizvodnja električne energije, ki dosega
stek ali izkorišča odpadke ali obnovljive
gospodarsko in okoljevarstveno primerno, b°v V
kvalificirana proizvodnja. Cilj ie do leta 201°
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upoštevati poleg energetskih še druge vidike (kmetijstvo, turizem, promet) ter prilagajati elektrarne okolju in ne obratno.
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Termoelektrarne
Dolgoročna strateška usmeritev je ohranjanje sprejemljivega
obsega pridobivanja električne energije na obstoječih lokacijah termoelektrarn (TE) in predvidenih novogradnjah, zlasti
soproizvodenj.
Zaradi krajše življenjske dobe termoelektrarn od hidroelektrarn in zaradi tehnološkega napredka, zlasti pa zaradi potreb
elektroenergetskega sistema (EES) in zahtev po okoljevarstveni sanaciji, je treba izvesti predelave termoelektrarn, ki naj
omogočijo:
• izpolnjevanje zahtev po varovanju zdravja in okolja
z zmanjšanjem emisij najmanj na raven, določeno z zakoni in
mednarodnimi konvencijami,
• večjo prilagojenost potrebam EES (pokrivanje vršnih obremenitev, vključno s pogostimi ustavitvami in zagoni),
• izboljšanje izkoristka z uvajanjem tehnologij, kot je npr.
plinsko-parni proces, prehod na soproizvodnjo toplote in
električne energije ali prilagojenost za eventuelno sežiganje
nekaterih vrst odpadkov,
• obnavljanje ter posodabljanje sistemov vodenja in drugih
naprav s krajšo življensko dobo.
Po izteku pribl. 60% projektno predvidene življenjske dobe, ki
jo navadno ocenjujejo na okoli 25 let, je treba pričeti
s postopno zamenjavo kritičnih sklopov. To pomeni, da
moramo za TE s starostjo nad 15 let računati s povečanim
vzdrževanjem, v katero mora biti vključeno tudi postopno
obnavljanje izrabljene opreme. Podobno velja za JE, pri kateri
se poleg navedenih pojavljajo še stroški dodatnih varnostnih
ukrepov.
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Strateška usmeritev je zagotavljanje visoke varnostne in obratovalne ravni jedrske elektrarne Krško (JEK) med obratovanjem in po ustavitvi ter postopno ustvarjanje pogojev za varno
razgradnjo.
V letu 1992 je takratno Ministrstvo za energetiko naročilo
študijo o izvedljivosti zapiranja JEK, ki je predčasno zapiranje
obdelala z različnih vidikov - pravnih, političnih, socioloških,
gospodarskih, stališča elektroenergetskega sistema, varnosti,
varovanja okolja. Študija ugotavlja, da je predčasno zapiranje
JEK neupravičeno, dokler elektrarna dosega visoko obratovalno in varnostno raven, in da je za Slovenijo smiselno
nadaljnje delovanje JEK pri ustrezni sprotni izvedbi in nadzoru varnostnih zahtev, kot to predvidevajo mednarodni standardi.
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Pred sprejetjem odločitve o ustavitvi JEK je treba zagotoviti
pravočasno in ustrezno uresničitev ukrepov za zanesljivo
energetsko oskrbo. Odločitev o ustavitvi JEK bi bilo treba
sprejeti vsaj 10 let vnaprej - hkrati z ukrepi za njeno energetsko nadomestitev. Uresničitev teh ukrepov pa bi bilo treba
redno spremljati in ob morebitnih spremembah okoliščin
ustrezno prilagajati dokončni rok ustavitve.
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Za zagotovitev varnega obratovanja s polno močjo v času,
dokler bo JEK obratovala, je gospodarsko upravičen projekt
zamenjave uparjalnikov.
S stiskanjem nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov
(NSRAO) in s spremembo tehnologije ter posledičnim zmanjšanjem nastajanja odpadkov bo v povezavi s predvideno razširitvijo začasnega skladišča pridobljeno prehodno skladišče
do konca delovanja elektrarne. Pri slednjem in pri iskanju
lokacij za odlagališče NSRAO je bistvenega pomena sodelovanje z lokalno skupnostjo. Potrebno bo dokončati strategijo
odlaganja visokoradioaktivnih odpadkov.
Takoj je treba ustanoviti sklad za dekomisijo (razgradnjo) JEK
in za odlagališče radiaktivnih odpadkov, k se bo napajal iz
cene pridobljene električne energije v JEK.

Sto

°'2ato? nov°9radnje, morajo vključevati večnamen^
le treba pri načrtovanju in gradbenih posegih
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Osnovni program graditve objektov

tako dogovorjene zaloge oblikovane, ter o načinu po
stroškov ustvarjanja in vzdrževanja zalog. Za uresn
naloge je treba sprejeti ustrezne predpise.

Obseg novogradenj je opredeljen tako, da bodo pokrite
potrebe po regulacijski in rezervni moči v skladu z merili in
zahtevami UCPTE, nadomeščena izpadla moč zaustavljenih
termoelektrarn in zadovoljene dodatne potrebe, ki se bodo
izkazale kot nujne po izrabi energetsko in gospodarsko smotrnih ukrepov za zniževanje rasti rabe. Osnovni program graditve domačih objektov in drugih ukrepov za zagotavljanje
oskrbe obsega:
• obnovo in doinštaliranje HE na Dravi,
• okoljevarstveno sanacijo 4. in 5. bloka TE Šoštanj,
• obnovo in doinštaliranje HE na spodnji Soči (HE Plave l + ll,
HE Doblar l+ll),
• gradnjo HE na spodnji Savi, obnova in doinštaliranje HE na
zgornji Savi,
• postopno gradnjo objektov za soproizvodnjo električne
energije in toplote (Maribor, Ljutomer' in drugi),
• postopno gradnjo malih HE*, večnamensko izrabo večjih
vodotokov (npr. del Mure") in postopno gradnjo naprav za
rabo drugih obnovljivih virov*,
• povečanje moči JE Krško ob zamenjavi uparjalnikov,
• gradnjo plinske turbine v PE Brestanica,
• gradnjo nadomestnega objekta v TE Trbovlje,*
• zakup rezervne moči v tujini do nadomestitve rezervne in
regulacijske moči z domačimi proizvodnimi zmogljivostmi,
• gradnja, obnova in rekonstrukcija prenosnega in distribucijskega omrežja,
• gradnja RTP 400/110 kV Krško.
Z znakom * so označeni objekti, za katere študije izvedljivosti
še niso izdelane oziroma končane.

Plin
Dolgoročna strateška usmeritev je povečanje 1
plina v široki rabi v celotni rabi plina, pri čem® ,
v okviru sprejetih krajevnih energetskih zasnov
pred drugimi uvoženimi energetskimi viri.
Zemeljski plin

00 II
Prednostt lege Republike Slovenije in našega aP''
sistema je, da je Slovenija priključena na medn r sVeto#'a'
vode, po katerih se Evropa oskrbuje pri največji
^st
proizvajalcih in izvoznikih zemeljskega plina, RUS'L
Za Republiko Slovenijo bi k diverzifikaciji dobav ^ pr(
prispevala povezava s terminalom za utekoćinje
plin, ki ga mednarodni konzorcij interesentov iz sre
m
skih držav namerava zgraditi na otoku Krku.
-vf'ii
Treba je omogočiti razpoložljivost zemeljskega
.
slovenskih regijah. Spodbujan bo razvoj
distribucijskega omrežja. Pri distribuciji pa b°
LnC^
viti konkurenco in na podlagi razpisov daj3"cj/n0vnof ■. 1
oskrbo izvajalcem, ki bodo poleg zanesljive in ?
jemljive oskrbe lahko zagotavljali tudi del financ
za gradnjo in širitev lokalnih plinovodnih omrež'1
Uy(
■■
neer#S!f
Zaradi praktično popolne uvozne odvisnosti in n zjt gc
nosti v rabi je treba v prihodnje oblikovati drz■
^
zemeljskega plina v Sloveniji, vključno z gradnjo p
skladišča.
, Je
.. ne ene^
Rabo zemeljskega plina za pridobivanje elektrici
(poleg obstoječih manjših industrijskih elektrarn)
čakovati srednjeročno (Toplotna oskrba Maribor
niča), dolgoročno pa jo bo možno zagotoviti o
k
odločitvi o vključitvi v projekt utekočinjenega
ene
plina.
>

Tekoča goriva
Tekoča goriva so še nezamenljiva v večjem delu prometa, na
preostalih področjih pa bi jim bilo treba v večji meri dajati
status rezervnega goriva ali jih uporabljati le tam, kjer bi bila
nadomestitev predraga (npr.: odročni predeli z nizko gostoto
rabe).
Poleg zagotavljanja količinsko zadovoljive oskrbe je
pomembna tudi za okolje sprejemljiva oskrba s tekočimi
gorivi. Zato bodo sprejeti slovenski standardi za naftne derivate, usklajeni z evropskimi standardi. V primerjavi s standardi, ki v Sloveniji veljajo danes, bo treba predvsem znižati
dopustne vsebnosti svinca v osvinčenem in neosvinčenem
bencinu, določiti dopustno vsebnost aromatov v bencinu ter
znižati dopustno vsebnost žvepla v plinskem in kurilnem olju.

Tekoči naftni plin
Kjer zaradi previsokih vlaganj ne bo možna P
slovensko plinovodno omrežje, bo plinifikaeM®
pri#*,
podlagi tekočega naftnega plina. V krajih, kierkaSn# <n,;J
na slovensko plinovodno omrežje izvedena ^
treba distribucijsko omrežje zgraditi tako, da ratler} 0
hod na zemeljski plin. Predvideno je povečanje ^ J
naftnega plina za oskrbo široke rabe, kjer nai „jjijr
plin nadomesti rabo okoljevarstveno manj pri"1
ogrevanje.
^

Zanesljiva oskrba porabnikov s tekočimi gorivi zahteva graditev primernih skladišč. V prvi fazi je zato treba predvideti
dokončanje skladišča tekočih goriv v Srminu, v naslednjih
fazah pa še rekonstrukcijo in posodobitev obstoječih lokalnih
skladišč iz okoljevarstvenih razlogov. Treba bo tudi proučiti
primernost gradnje objektov (produktovodov) za prenos tekočih goriv.

Proučiti bo treba možnost gradnje terminala z'
plin, če bodo študije - tudi naravovarstvene - P
čenost take gradnje.

H kakovosti oskrbe Slovenije z naftnimi derivati bo veliko
pripomogla tudi konkurenca med podjetji, ki se že pojavlja.
Zanesljivost oskrbe porabnikov z naftnimi derivati lahko povečajo tudi lastna nahajališča surove nafte, zato bo treba poleg
raziskav v Sloveniji vsaj del raziskav za nahajališča nafte in
plina usmeriti tudi v tujino.

Premog
Domači premog

|

ciovefi'®' i
Domači premog je ena od strateških rezerv »'
daje določeno prednost pred uvoženimi fosili1' rgb»
pa bo zaradi okoljevarstvenih razlogov njegov
jena na termoenergetske objekte. Domači Pre
l ui i IUI i zt- vgrajenimi napravimi
nupiu'
v termoelektrarnah
za, ^n t/'0,"
razdušičenje dimnih plinov oziroma drugin118 l. }of'j
jemljivimi tehnologijami. Z novimi tehnologijter"
njami in gradnjo toplovodnih omrežij pri t)0|j5°
objektih obstajajo pomembni potenciali *a
pretvarjanje domačega premoga.
&
Premogu je posvečena pozornost ne le zaradi
""
a|l
n
temveč tudi zato ker je poleg obnovljivih vir |jjvOs
nejši domači enegetski vir, ki prispeva k zane
in zmanjševanju energetske odvisnosti.

Rafinerija nafte v Lendavi vpliva na strukturo virov oskrbe
z naftnimi derivati, s tem da je del za oskrbo potrebne surove
nafte predelan v državi. Njena dolgoročna energetska perspektiva je povezana s tehnološko sodobnostjo, spoštovanjem okoljevarstvenih zahtev in realnimi možnostmi plasmaja
derivatov.*
Zaradi praktično popolne uvozne odvisnosti je oskrba Republike Slovenije z naftnimi derivati občutljiva na vsa nihanja na
svetovnem trgu. Zato je treba postopoma priti do primernih
zalog nafte in/ali naftnih derivatov, ki bodo povečale zanesljivost oskrbe. Države Evropske unije so sprejele obveznost, da
s svojimi zalogami pokrivajo najmanj 90 dni preskrbe. Tudi
v Sloveniji bo treba sprejeti odločitev o višini obveznih zalog
surove nafte in/ali derivatov, kakor tudi o tem, do kdaj bodo
poročevalec, št. 19
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• energija vetra.

Ie<

0 e dom
Utežno
ači premog problematično gorivo, saj
a' a
okolje T0ra*P°'
9 mozaleuz orabo
vrstami,
3 Zlast
v ki močno onesnažujejo
n°žno zarH-'
'
P
majhnih kuriščih, kjer ni
1 c n
Oddornajh 3 i! ? a°vno
sprejemljivih čistilnih naprav, zato
r
jP'in, tekoč"
'^ k Perešla
na čistejša goriva, zlasti biomaso,
1 i'ne le naaK0r-va
Pa t0 ne bo m°žn°. bodo uporabe ' '
.' !v°jeni
°'i^ vrste domačega premoga, delno pa tudi
h emog z nizko vsebnostjo žvepla in težkih kovin.

Pripravljena bodo priporočila o preverjanju smotrnosti rabe
obnovljivih virov za pripravo tople vode in ogrevanje javnih
zgradb, ter za preverjanje smotrnosti pridobivanja in izrabe
bioplina pri javnih sistemih in odlagališčih odpadkov, ter za
sežiganje nekaterih vrst odpadkov.
Komunalna energetika

0rn n a a
ŠS£S»
premoga sepav naslednjih
letih rabe.
naj neNa
bi
Podlagj <join0r0
' ' ! ' spreminjala
bi se področja
Wta Velp^n) e ^nih P°9°db o dobavi premoga bo Rudnik
dvignila na , . oskrboval
TE Šoštanj s predvidoma 4 mio
P't® edina korf i ' premo9ovnika Trbovlje in Hrastnik, ki bosta
a r avi
to«laTE
, in' TE-TO
Premog
po letus 1996,
pa naj bi
oskrbo#eto Trhfovije
Ljubljana
predvidoma
1 mio
t na
,d/
e
nehani
^ ln2a
J°9ovnikih ?dkopa
vanja premoga in prestrukturiranje v prehtevnih h n°V0, Kanižarica in Zagorje bo zaradi obsežnih
e,avnos
'P°Stevali ti.5
ti treba zakonsko urediti. Pri tem naj bi
'T'e razvoia r ^Jsmeritve tako imenovane IV. variante StrateVa
r ave a
P°stoDn za 0V
9 premoga Slovenija, ki predviran ie
'e29čeloo
i omenjenih treh premogovnikov, ki
arrie
p °.
akt P'
# Lokpe v„ 2I gorj
'čnoleta
že z 1991.
zapiranjem premogovnika Laško in

Razvoj komunalne energetike bo odvisen od odločitev organov občin, mest in regij ter prebivalstva a usklajen z energetsko strategijo. Lokalne skupnosti bodo v dveh letih po sprejetju energetske strategije morale izdelati energetske zasnove. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo v sodelovanju
z Ministrstvom za okolje in prostor podpiralo izdelavo energetskih zasnov lokalnih skupnosti. Različnost okolij, sedanjega stanja v občinah, mestih in regijah bo omogočala usmeritve, ki so za posamezna območja najprimernejše in usklajene s strategijo učinkovite rabe in oskrbe z energijo.
Temeljne usmeriteve bodo za vse lokalne skupnosti podobne:
usmeritve na energetsko učinkovite in za okolje sprejemljive
vire ob sprejemljivih gospodarskih kazalcih. Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti bo spodbujalo širitev energetske svetovalne mreže v lokalnih skupnostih.

»ženit
Premog
Dvi?4enir
0 cla e
"iio9°dnimj
" °skrbe'
® ' so' dol
določene
zagotovitev
zanecpnSa
°čene možnosti
vrste vir zzavelikimi
zalogami,
11
iv
' 0stio ,a°V|n'mi naPOvedmi, dobro kakovostjo in spreokolje.

Za vzpostavitev z razvitimi državami primerljive ravni, kakovosti in učinkovitosti energetske oskrbe naselij oziroma prebivalstva bo treba v naslednjih letih ustrezno ukrepati. Na podlagi sprejetih celovitih energetskih zasnov lokalnih skupnosti,
ki naj upoštevajo možnosti oskrbe (toplifikacije, obnovljivi
viri, plinifikacija) in učinkovite rabe energije, bo posebna
pozornost namenjena učinkoviti gradnji komunalnega energetskega omrežja, tako da se omrežje ne bo podvajalo.
Lokalne skupnosti bodo v okviru svojih pristojnosti spodbujale priključevanje novih porabnikov na obstoječa komunalna
energetska omrežja.

a

u

® Dro' ^er žara!?3 1)0 usmerjena v industrijo in široko porabo
"I °9a ni ve^'mnaravovarstvenih razlogov raba domačega
'■JOk
ožna, ni pa še mogoč prehod na druge vire.
n Vliivi
^ drugi viri
|SijD °
eJ'9oročno
v
Slov °^.nov'iivena
' viri najpomembnejši vir primarne
Slov ie' Zato611)ek
'''' u
strateških energetskih rezerv
■^i^sko ene?
'i čnega pomena že zdaj bolj usmerjati
n
0 v ra 30
^ ' Son^n enerniio
' 3vodne
energije, biomase,
geoter7a
ilil 0 s° v.. JM™
Slovene"er9''e' na
P („HI
tudi „v »hn
rabo odpadne Innlnln
toplote. Za
^
'l' Se možnosti za gospodarno izkoriščanje.

Kjer so možnosti za to, bodo spodbujene lokalne mreže, ki
temeljijo na obnovljivih virih (npr. geotermalna energija, biomasa).
Pri gradnji novih ali obnovi starih energetskih naprav za
proizvodnjo toplote je treba preveriti smotrnost sočasne proizvodnje toplote in električne energije. Proučiti bo treba
gospodarnost toplifikacije novih območij iz obstoječih termoelektrarn.

V rov e po
Jf 1^'°d
ceno ^naf,e
' in '
svetovnih izkušnjah sicer odviaf'to p rabo i,\
drugih neobnovljivih virov, vendar je
J °dročje i,8a strateško spodbujati, hkrati pa vlaganja
%„
vnavati glede na pričakovane širše koristi.
0b7Orv očna str 0 3 usrne
° 'jivih virot' v^^
ritev je bistveno povečanje deleža
Primarni energetski bilanci Slovenije.
fl i n "Stvo
1
Spodarske
°0rirTli usta^°
dejavnosti bo v sodelovanju
novam
in
i pospeševalo uvajanje in uporabo
ri 9
ne
virov
9a nač^t ^
' zlasti tistih, ki ob upoštevanju
ortovanja obetajo gospodarsko uspešnost.

Prednost bodo imeli objekti za soproiozvodnjo oziroma na
sploh za okolje sprejemljivi objekti s čim boljšim izkoriščanjem primarne energije in manjšim onesnaževanjem okolja.
Oskrbo široke porabe v mestih in naseljih, ki so že povezana
s slovenskim plinovodnim omrežjem, in v krajih ki jih je ob
razumnih vlaganjih še možno povezati z obstoječim slovenskim plinovodnim omrežjem, je treba nasloniti na zemeljski
plin, kadar je to gospodarno in skladno s celovitimi energetskimi zasnovami lokalnih skupnosti. V takih krajih bo pri
načrtovanju oskrbe široke porabe z energijo zemeljskemu
plinu dana prednost pred drugimi uvoženimi energenti.

''oin '^delaiTale^''e Pri obnovljivih in drugih virih energije
Hr>£0sPodarst ^°vne ocene razpoložljivih ter tehnoloj
• 'n sicer izt<or'stljivih zmogljivosti po posameznih

Na področjih, kjer oskrba z zemeljskim plinom še ni možna,
bo pred drugimi uvoženimi energenti spodbujena oskrba
s tekočim naftnim plinom. Pri tem je treba upoštevati možnost
kasnejšega prehoda na zemeljski plin.

CVenero- ^
i5 • b'0m
(energetski kataster),
j Plin) ( es, lesni odpadki, energetske rastline, biodizel,
nćna
jp^ d°nia). e

er

Hi)

na

VAROVANJE OKOLJA
Zaradi vplivov na okolje, ki jih imajo pridobivanje, pretvora
prenos in raba energije, in zaradi njihovega velikega pomena
in vpliva na urejanje prostora in njegovo rabo, bosta za vse
energetske programe, zasnove in projekte skladno s predpisi
izvedeni presoja njihovih vplivov na okolje in ocena vplivov na
prostor.

9ija (fototermika, fotovoltaika, pasivna solarna
ener

gija (nizko- in visokotemperaturni vodo-

tr

3baa top|0

!

*'9a

Sanacija čezmernih obremenitev okolja

8

°^°''a in odpadne toplote,
'ie °dPadkov i

Ker emisije škodljivih snovi termoelektrarn, industrijskih
obratov, številnih kotlovnic, individualnih kurišč, delovnih
41
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Sanacija površin

strojev iri prometnih sredstev čezmerno onesnažujejo zrak na
dobršnem delu slovenskega ozemlja, v krajih z neugodnimi
vremenskimi in reliefnimi razmerami pa že razmeroma
majhne emisije individualnih kurišč, manjših industrijskih
obratov in prometa bolj ali manj stalno ogrožajo življenje in
ker imamo pri večjih emitentih poleg lokalnega vpliva opravka
še z raznašanjem škodljivih plinov na oddaljena področja, bo
posebna pozornost posvečena zmanjšanju emisij in vplivov
na površine.

J
Površine, na katerih se na2 posameznih predelih '
rudarjenja (skupno 53 km v šestih premogovnikih)' ^
sanirale sproti glede na vplive odkopavanja. Končna
,f0*gjj
cija in splošna revitalizacija površin na vplivnem ^
odkopavanja bosta možni po prenehanju vplivov za
pavanja, torej v zadnjem obdobju obratovanja
V dolgoročnih pogodbah v premogovništvu bo P
števati in opredeliti tudi načine sanacije degradiran .
skih površin in načine za okolje bolj prijaznega ru

Emisije žveplovega dioksida
Cilj je do leta 2000 doseči približno takšne vrednosti emisij na
prebivalca in imisij na enotno površine kot bo v Evropski uniji.

Pospešene bodo dejavnosti za preventivno in kura
vanje problema (zasipavanja in zamuljevanja) um
na Dravi, Savi in Soči.

Slovenija je v skladu s konvencijo o onesnaževanju zraka čez
meje na velike razdalje predlagala zmanjšanje za 45% do leta
2000, za 60% do leta 2005 in za 70% do leta 2010. Tak predlog
je skladen z evropskim modelom zmanjšanja emisije S02.

Nadomestitev goriv

•ei^1
Ključnega pomena so prehod iz rabe slabših vrs
^
v široki porabi in industriji na okolju prijaznejše vl ' jn»j,
janje toplifikacije vključno s soproizvodnjo t°P °ie na(#!?'
trične energije, kjer je to smotrno in priključevanj
«v
vodna omrežja.
Preučena bo raba zemeljskega plina v javnem Pr0fI,e ifie
lije

Uresničenje strategije učinkovite rabe in oskrbe Slovenije
z energijo pa bi omogočilo zmanjšanje emisije S02 za 65%
v Sloveniji do leta 2000.
Dušikov oksid
Cilj je zmanjševati emisije dušikovih oksidov tudi v prihodnje.
Obseg emisij NO« na prebivalca in imisij na enoto površine bo
v Sloveniji tudi v prihodnje bistveno nižji kot v Evropski uniji.

SI,

CENE ENERGIJE

Cilj
iju
sprejemljivo5'^
Zaradi zadovoljive oskrbe z energijo,D, sprejemu'-ne k
ter spodbujanja smotrne rabe energije ter strosk
nosti bodo upoštevane tele usmeritve:
di
sis e
• cene bodo poleg stroškov energetskegaok0
.'e!!^st«el'J »Dij
vključevale tudi stroške za odpravljanje
! 0(jo K« Cer
socialnih posledic energetike, upoštevale se d°
dristi za okolje,
aiSa."' &
'ilr
• cenovna razmerja bodo po možnosti stabilne!
in okoljevarstveno smiselna,
_
h
• cene bodo omogočale tudi zanesljivost osW r'avni• cene goriv in elektrike bodo konkurenčne na
vlaganje v energetiko tržno zanimivo,
v ^
• cene bodo konkurenčne v primerjavi s cenan1 15
uniji,
„„o* Ciij
različna zanesljivost in kakovost oskrbe bosta *
^
rencirani,
nre\^K^
cene bodo usmerjale porabnike k za okolje
gpe#A,
oblikam energije in spodbujale smotrnejšo rab°vno,1,3 ^
cenovna strategija kot celota bo vodena s ceno
^
subvencijsko in zaščitno politiko.
^
Izhodišča in usmeritve

Ogljikov dioksid
Čeprav v primerjavi z državami Evropske unije Slovenija ni
velik emitent ogljikovega dioksida, je cilj v prihodnje zmanjševati emisije ogljikovega dioksida.
Obseg emisij C02 na prebivalca in imisij na enoto površine bo
v Sloveniji tudi v prihodnje bistveno nižji kot v Evropski uniji.
Trdni delci
V široki rabi se pri izgorevanju v glavnem ne uporabljajo
aktivna sredstva za filtriranje. Pojavljajo se največje emisije
trdnih delcev, zato si je na tem področju treba prizadevati za
uvajanje in izpolnjevanje ostrejših zahtev pri emisijah trdnih
delcev.
Pepel in produkti razžveplanja
Prizadevanja za okolju prijazno pridobivanje premoga so
povezana tudi z urejanjem sprejemljivega odlaganja pepela,
ki ostaja pri pridobivanju električne energije, kjer se kuri
domač premog z veliko vsebnostjo pepela.

Način in dinamika vključevanja vseh elementov
gije bosta usklajena z letnimi gospodarskimi u
mednarodnimi dogovori.

Poleg urejanja ustreznih odlagališč je treba preučiti še ne
v celoti izkoriščeno možnost odlaganja pepela in produktov
razžveplanja v odkopane jamske prostore premogovnikov ter
uporabe pri sanaciji površin, poškodovanih zaradi rudarjenja.

^

Pozorno bodo spremljani tudi stroški poslov^A Hi
ugotovljeni realno potrebni normalni stroški P°®rjti
zije poslovanja podjetij bodo pomagale ustva^
''sit
vpoglede v stroške poslovanja. Spremljani bod ^
ukrepov za učinkovitejšo rabo energije. Poseo
foii
bo posvečena internalizaciji eksternih stroškov-

Skladno s prakso v Evropi je treba v sodelovanju z raziskovalnimi in strokovnimi ustanovami raziskati možnosti za komercialno uporabo pepela (npr. v nizkih gradnjah) in produktov,
ki nastanejo pri razžveplanju.

Slovenija je oktobra 1992 podpisala Evrops^j^.
listino, katere cilj je med drugim tudi razV,°|oče^<V
energetskega trga po vsej Evropi ter bolje ^e lrio° J y
nega trga na temeljih načela enakopravnosti inj.j0 7
nega oblikovanja cen. Razvoj trgovine z ene'"
v skladu z večstranskimi sporazumi ter na pO'dia9'e
konkurenčnega trga za energetske proiz'vod '
opremo in storitve.
r
Zakonsko bo opredeljena možnost priključitve
električno in plinovodno omrežje, če bo tako
dolgoročna, stalna in konkurenčna oskrba ve'
nika z električno energijo ali zemeljskim plin°"
ki presegajo količine, katere lahko zagotovi
prenos.

Naložbe
Za izpolnitev vseh navedenih pogojev je v elektroenergetiki
treba: dograditi čistilne naprave na bloku 4 in zgraditi čistilne
naprave na bloku 5 TE Šoštanj, zgraditi nadomestni objekt
s čistilno napravo v TE Trbovlje*, nadomestiti bloke 1, 2,
3 v TE Šoštanj* in zgraditi nadomestni objekt v TE-TO Ljubljana*. Naložbeni programi morajo vključiti tudi rešitve za
produkte razžveplanja in izgorevanja.
V industriji je pomembna postopna posodobitev industrijskih
objektov, tehnoloških postopkov in kotlovnic, v široki porabi
pa posodobitev kurišč in kotlovnic in izgradnja toplovodnega
...roma plinovodnega omrežja, na podlagi sprejetih krajevnih
ergetskih zasnov, usklajenih z strategijo.
poročevalec, št. 19
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Jarilne
•
lti"rouJitjSnf®,rT1enavse
n b dejavnosti energetike bo treba na novo
oMjo.
ove energetske razmere in sprejeto strate-

bodo drobnoprodajne cene pogonskih goriv postopoma približevale cenam tistih držav Evropske unije, kjer so te najnižje, upoštevanje tudi razmerja v sosednjih državah.
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oskrbe
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cena).dvostransko posebej dogovorjeni

Premog
Prodajne cene komercialnih vrst domačega premoga bodo
tudi v prihodnje oblikovali premogovniki prosto. Bolj kot ene
bodo v prihodnje na plasma domačega premoga vplivale
omejitve zaradi varovanja okolja.

Sabori® oz energentov, ki se pretežno ali v celoti
•taja.
oblikovane v odvisnosti od borzne cene in

Cene energetskega premoga se bodo oblikovale na osnovi
dolgoročnih pogodb med premogovniki in termoelektrarnami
oziroma toplarnami.
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tud socialno
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'
ogroženim delom prebivalza okni Pomern
° bne energetske storitve na način, sprene
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eS.i,ev goriv t' Sa' ,a^ko učinkovita raba energije in nadole
r zman
Prispevaj if
jšanje izgub kljub višjim cenam ener'° * Približno istim stroškom energetske storitve.
Nina energ,ja

Cenovna razmerja
Pri cenovni politiki bodo čim bolj upoštevana priporočila
Evropske energetske listine, da morajo biti cene oblikovane
čim bolj tržno z izraženimi stroški in koristmi varstva okolja,
z jasnimi in nepristranskimi tržno zasnovanimi usmeritvami,
oblikovanimi za doseganje energetskih ciljev in zmanjšanje
problemov pri varstvu okolja.
Posebna pozornost bo posvečena pripravi novih tarifnih sistemov pri električni energiji, plinu in daljinski toploti. Pri tem
bodo upoštevane usmeritve iz strategije in ugotovitve študij.
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h. ^om k "° Povečevale za okoli 7% letno. Prodajne cene
'le.
o pod prodajnimi cenami v državah Evropske
• Cg

Ker so za spodbujanje učinkovite rabe pomembna tudi primerna razmerja cen energentov za opravljanje istih energetskih storitev, na primer ogrevanje prostorov, bodo ob upoštevanju priporočil za čim bolj tržno oblikovanje cen s cenovno
in davčno politiko dolgoročno vzpostavljena cenovna razmerja, ki bodo upoštevala cilje pri varstvu okolja in spodbujala učinkovito rabo energije.

f
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Subvencioniranje
Pridobivanje rjavega premoga se bo še nadalje subvencioniralo do prenehanja proizvodnje v rudnikih Zagorje, Senovo in
Kanižarica skladno s programom zapiranja navedenih rudnikov.
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Tudi v prihodnje bo subvencioniranje pridobivanja domačega
rjavega premoga in drugih energetskih dejavnosti odvisno od
tekoče cenovne politike v energetiki v okviru mednarodno
sprejetih pravil.
Davčna politika
Do leta 1995 je predviden prehod obračunavanja davkov na
sistem na podlagi dodane vrednosti. Sprememba bo vplivala
na znižanje davkov v industriji.
Predvideno je zmanjšane stopnje prometnega davka pri električni energiji, naftni derivati pa bodo obdavčeni dodatno
s trošarino. Pri določanju višine trošarine je predvideno
postopno prilagajanje predvidenim stopnjam, ki veljajo in
bodo veljale v Evropski uniji.

je dosegati raven cen naftnih derivatov
va z
:: Hfn! ati rTietoH„rilmer'i'za
državami Evropske unije. Treba
j \b *bam
cen
Prilagajanje cen naftnih derivatov
te
SUr
ji,
čaia
°ve nafte na svetovnem trgu in spre-

Zaščitna politika
Zaščitna politika bo namenjena zaščiti domače proizvodnje,
predvsem kadar bo subvencioniran posamezen energent.

^oheva^ob^prodajni ceni bo odvisen od proračunenih in energetskih vidikov, pri čemer se

Zaščitna politika bo uporabljena tudi, ko bo treba zaradi
varstva okolja spodbujati rabo čistejših goriv.
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Poročilo o finančnem poslovanju SDK Republike Slovenije v letu
Naloge SDK, njihov obseg, zahtevnost in problemi pri njihovem uresničevanju, bodo podrobneje razčlenjeni v Poročilu
o delu SOK Republike Slovenije v letu 1993. Namen pričujočega poročila pa je razčleniti poslovni izid, premoženje in
vire premoženja SDK v letu 1993. Podlaga razčlenitve so
podatki iz računovodskih izkazov, ki jih mora SDK enako kot
druge pravne osebe sestaviti za leto 1993 še v skladu
z zakonom o računovodstvu iz leta 1989, upoštevajoč
uredbo o kontnem planu in bilancah za organe družbenopolitičnih skupnosti iz leta 1977. Prikazani so še nekateri
drugi podatki, ki podrobneje osvetljujejo poslovni izid SDK
v letu 1993, dosežen poslovni izid leta 1993 pa je primerjan
tudi z za leto 1993 načrtovanim poslovnim izidom. Tej primerjavi so osnova izračuni kategorij poslovnega izida
v ECU-jih. Posebej so obravnavane še materialne naložbe
SDK v letu 1993.

Strukturo prihodkov v letu 1993 pa tudi iz grafičnega

prikaza:

Prihodki od flnanelr"«'ln
— drugI prihodki (5.9

Prihodki od storitev
po pogodbah (5,9%)

—^
„jlin«!
I Prihodki od •<°rl,r'
L promata (88,2%) ^
I. POSLOVNI IZID
Poglavitni vir prihodkov, prihodki od plačil
1. Prihodki
nega prometa, zahteva nekaj več besed.
ikD, *
cene storitev izvajanja plačilnega prometa po ® p#
SDK je v letu 1993 oblikovala prihodke v vrednosti 7.981.376
sprejme Svet SDK. Cenik zaračunavanja stori ^ ^
tisoč tolarjev, od prihodkov leta poprej je to za 39,6% več.
Pravne osebe dejavnosti, v katero sodi tudi SDK, so prejele po
s sredstvi na žiro računih pravnih oseb je
s«
spremenjen, in sicer v mesecu maju. Spreme'1^^[1
evidencah SDK na svoje žiro račune v letu 1993 za 44,7% višje
uvedene z namenom, da se cene storitev eri $t
prejemke kot v letu 1992. Rast prihodkov SDK je torej celo
porazdele med vse udeležence plačilnega bo
p'° )jste p'<
nekoliko nižja od povprečne rasti prihodkov dejavnosti.
plačilnega prometa so dotedaj bremenili vrLnosti.Js
osebe, ki so opravljale transakcije večjih ® .unjtu
Temeljni vir prihodkov SDK so prihodki od zaračunavanja
banke. Cena storitve prometa s sredstvi na žiro '
J
storitev izvajanja plačilnega prometa. Iz vsega vira je SDK
znesek na posamezen nalog v tolarski vrednost
v letu 1993 oblikovala dobrih 88% celotnih prihodkov, po
0,2575% od zneska na nalogu) je bila spremenjee 5ti/'
slabih 6% pa sta prispevala druga dva vira, prihodki od plačil
nem znesku na nalog kot tudi v odvisnosti od
v
za storitve po pogodbah in posebnih zahtevkih in prihodki od
na posameznem nalogu. Stalni znesek na na.y
financiranja ter drugi prihodki (s prihodki družbenega stanprečju nekoliko povečan, hkrati pa se naj pftlJ
darda vred). V primerjavi z istovrstnimi prihodki leta poprej je
različno glede na velikost zneska na nalogu (°^.
v letu 1993 delež prihodkov od plačil za storitve plačilnega
in 1,3 DEM), medtem ko je bil znesek v odvisnoe jtjj i
prometa nižji za 1 odstotno točko, deleža drugih dveh vrst
prihodkov pa višja, in sicer delež prihodkov od plačil za
zneska naloga znižan na 0,2060%. Istočasno
J
storitve po pogodbah in posebnih zahtevkih za 0,3 odstotne
tudi zgornja meja cene (160 DEM) za Posarn®p(j sP'T«
vseh testnih izračunih, ki jih je SDK opravila
P' 5».
točke, delež prihodkov od financiranja ter drugih prihodkov
te spremembe cene storitev, se obseg Pr' nU -n0 5
pa za 0,7 odstotne točke. Med prihodki od plačil po pogodbah
in posebnih zahtevkih so v letu 1993 pomembno mesto pridosmel povečati, učinek saprememb pa bi se '" tapo ^
žiti na večji izenačitvi stroškov plačilnega P.r° u0|jK:i i
bili prihodki od izdelave bonitetnih obrazcev in celovitejših
nih udeležencev. Ker pa se je v letu 1993, velikei
c
informacij o boniteti poslovanja posameznih pravnih oseb; pa
pričakovati, povečalo število obdelanih nalog 31Š "L
tudi prihodki v zvezi z evidencami lastniških certifikatov, priprometa (v letu 1993 je SDK obdelala 125.2^
pr«^ ^
hodki za storite trezorja, prihodki od vnovčevanja državnih
13,7% več kot leto poprej), SDK pa ni i0!^
)ie9> jka
vrednostnih papirjev itd. Te dejavnosti SDK je omeniti še zlasti
a s
obsega načrtovanih prihodkov, v decembru ' ,0|# flic
zato, ker so v celoti nadomestile izpad prihodkov, ki jih je SDK
zaračunala vseh storitev izvajanja plačilnega
po 'tir
pridobivala na račun opravljanja revizije računovodskih izkaSDK je sprejel sklep o oprostitvi plačevanja si
zov po pogodbah.
'a
videti
iz
naslednje
preglednice'Obseg in strukturo prihodkov je podrobneje
' ho
v tisočih
ilir
Januar-december
Vrste prihodkov
1992

PRIHODKI SKUPAJ (1+2+3)
1. Prihodki
storitve
2. Prihodki
.storitve
posebnih
3. Prihodki
in drugi

od plačil za
plačilnega prometa
od plačil za
po pogodbah in
zahtevkih
od financiranja
prihodki
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1993

struktura
i s
Indeks Januar-deCfQ
p
1992

5.718.832

7.981.376

139,6

100,0

5.099.824

7.045.164

138,1

89,2

320.181

467.776

146,1

298.827

468.436

156,8
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asnem znižanju tistega dela cene storitev, ki
velikosti
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letuopravlja1993 je
00
nekaterih
drugihzneska
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nja storitev plačilnega prometa.
V skladu z veljavnim cenikom zaračunavanja storitev je SDK
oblikovala
naslednje zneske prihodkov od plačil za storitve
plačilnega prometa:

^kladu z veljavnim cenikom zaračunavanja storitev je SDK oblikovala naslednje
ske
prihodkov od plačil za storitve plačilnega prometa:
v tisočih SIT
Vr

ste prihodkov

Januar - december
1992

Indeks
1993

Struktura v %
Januar-december
1992
1993

plačil ZA STORITVE
^§2eGAd PROMETA
5.099.824 7.045.164 138,1 100,0 100,0
(1 do 10)
1. r
*?ru
omet s sredstvi na žiro in
i«J 2. S 9ih računih pravnih oseb
2.412.168 3.336.125 138,3
47,3
47,4
kornet 8 sredstvi na žiro
3. Računu Banke Slovenije
33. 129
0,6
0,1
6.626
20,0
Plačevanje prihodkov na
1.203. 090 1.635.117 135,9
23,6
23,2
0d^e 3avne porabe
na
6
logo
nujnih plačilnih
182 957
255.299 139,5
3,6
3.6
evan e
owi^
j gotovinskih plačil
°sebn°V in civ;i-ln;i-h pravnih
44 . 040
97.706 221, 9
0,9
1,4
Draf^®Van3e gotovinskih plačil
rl*> 7, OdnTnim osebam
943. 730 1.298.717 137,6
18,5
18,4
J
fPiranje in zapiranje
a
»t , 8, ^ =unov
12 . 722
12 .921 101,6
0,3
0,2
lt
evan e
159. 984
3,1
261.430 163,4
3.7
j čekov
.lil'i 9, Ve£»^
transki pobot pravnih
K^lO, ■.s
71. 595
84.036 117,4
1,2
1,4
s
e
oz.
odn^uVan
?
sodnih
sklepov
ali upravnih odločb
36. 409
57.187 157, 1
0,7
0,8
k
C11
^ tej
9'ednici velja povedati še tole:
izplačevanja plač. S 1. 7. 1993 je bila sprejeta nova kolektivna
L
pogodba za negospodarske dejavnosti, ki ni dovoljevala
)i"' obse
povečanja plač tako, da so bile plače v resnici »zamrznjene«.
P
kov
o,i°?
zaračunavanja storitev plačilnega
l'!>iev
Po tej kolektivni pogodbi se je ravnala tudi SDK, ki v drugem
. ,l0<j konca h3 tudi Povečanje števila imetnikov žiro račupolletju lani plač ni povečevala. Pri podatku o rasti plač je
rt,
e em )ra
ik ' etnik(? i ' ^ "2 do konca decembra 1993 se je
zato upoštevati povečan obseg nalog in večjo zahtevnost
Cen vp|jv Z'ro račun°v povečalo od 50.113 na 60.365.
nalog, predvsem nalog inšpiciranja, ki so zahtevale delo prek
tir» Po
°d VDlaT3 tuda' obse
9
prihodkov
za
javno
porabo,
polnega delovnega časa ter zaposlovanje novih delavcev.
rih
ta*
ohsp U dru
' Pa °dkov na račune javne porabe so
V SDK je bilo konec lanskega decembra 2.850 zaposlenih, 42
iei5D uie javnp porat|
9 najpomembnejša vrsta prihodkov
oz. 1,5% kot konec leta 1992.*
L ?ej§a Vr»t!,
e so namreč po obsegu druga najpo3
- • Ti on P^odkov
od plačil za storitve plačilnega
O stroških storitev tole. Lani so se, v primerjavi z letom poprej,
so v letu
1993 pomenili 23,2% vseh
'S
itii ■ov °dPrihodki
Plačil
povečali kar za 68,8%. Mednje štejejo predvsem rezervacije za
Pri
dC Za storitv
V! a hodk'i Za" javno
e plačilnega prometa. Lani so
stroške investicijskega vzdrževanja, nujno potrebnega za
i so hiii od
porabo občutno prekoračili realne
nemoteno delovanje zastarele računalniške opreme vse dot'avioni s0 *'
prihodkov
leta poprej višji kar za 49,4%.
0
lej, dokler ne bo vpeljana modernizacija plačilnega prometa.
j J^.osebam / !^ dki od vplačevanja gotovinskih plačil
'idol?' Za st, u 1993 so predstavljali 18,4% prihodkov
Stroški amortizacije so bili lani za 18,0% višji kot v letu poprej.
a
i° tudi P,?r|nodki
ue P'ači'nega
prometa),
na pomenu
pa
Razlogi za razmeroma nizko rast so bili v že amortizirani stari
ni|j3
od vnovčevanja
čekov
(v letu 1993
7o
opremi in tudi v individualnem obračunu amortizacije račuVSe
°^eta) ° ^ Prihodkov od plačil za storitve plačilnalniške opreme, ki se vključuje v modernizacijo plačilnega
prometa in uporablja za vodenje evidenc lastninskega preo°<JKi
blikovanja podjetij (amortizacija te računalniške opreme
U
pomeni 14,2% celotne obračunane amortizacije) in tudi v tem,
da je bil velik del novih osnovnih sredstev nabavljen šele
<1
o»/'obračunala
za
7.840.984
tisoč
tolarjev
v drugi polovici lanskega leta.
s
0rrie
O 6
v letu
Ps\,L niio k ruto
'
poprejdel odhodkov,
ače
PrihnHL. v 2 P'
zaposlenih, slede jim davki in
l5
11
'eri»!2a 10,3»/ arnorti
.5%, stroški storitev z 10,5%, drugi
'n erw9'ie s 7,2%:
zacija z 9,5% ter stroški porabljenega
k
lj
Ce L? °đhodk
Ob bruto plačah še tale primerjalni podatek, ki je edini v tem času na
0
vel a
voljo, to je podatek o izplačanih čistih plačah. Lani je SDK izplačala za
89
đ se ian? p ' Podrobneje pojasniti. Najprej bruto
54,1% čistih plač več kot v letu poprej, v enakem obdobju so plače
3 !J? °ločiiih °večale za 42,2%. SDK je lani izplačevala
9 v s
SVo e
dejavnosti (DPS, ZPIS, Banka Slovenije itd), v katero šteje tudi SDK,
k
klaH.. ' kolektivne pogodbe, od 1. 3. do 30 6.
dosegle 67,8% rast.
z Zakonom o načinu obračunavanja in
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Obseg in strukturo odhodkov je razbrati iz naslednje preglednice:
v tisočih sli
Indeks

struktura v
Januar-decemC®'
19
1992

Januar-december
Vrste odhodkov
1992
ODHODKI SKUPAJ (1+2+3+4+5)
1. stroški porabljenega
materiala in energije
2. stroški storitev
3. Amortizacija
4. Plače
5. Davki in prispevki iz
prihodkov
5. Drugi odhodki *

1993

5.562.475

7.840.984

141,0

100,0

377 .495
487.897
632.576
2.810.935

566.925
823.495
746.719
3.995.898

150,2
168, 8
118,0
142,2

6,8
8, 8
11,4
50, 5

667.350
586.222

902.865
805.082

135,3
137,3

100,
7,2
10,5
9,5
51-°

Odhodki za investicije, potni stroški, stroški prehrane med delom, reprezentanca in drugi odhodki
Davki In prlapavkl U prihodkov (11,5%)-\
Drugi odhodki (10.3%)

StroikJ porabljanaga maiarlala In • nar g. (7.2%)
Sirotki atorftav (104«)

V naslednji preglednici in grafičnem pregledu ezJ P „jI)
gled obsega in strukture odhodkov po posam
SDK, ugotovljen na podlagi neposrednih in P°0j|<c!V^
škov skupnih stroškovnih mest. Nekaterih s ć poP°!
medsebojne prepletenosti izvajanja nalog ni
natančno razdeliti:
,

Amortizacija (94%)

v tis°čih
Januar-december
1992
1993

Indeks

51

Struktur® „tffn
JanuarriS^
">io
>air

SKUPAJ
1. Plačilni promet
2. Kontroliranje
3. Statistika in
informacije
4. Inšpiciranje
5. Revidiranje

5.562.475

7.840.984

141,0

100,0

3.016.225
1.076.937

4.413.594
1.506.989

146,3
139,9

54,2
19,4

550.470
563.460
355.383

531.207
1.173.602
195.592

100,1
208,3
55, 0

9,9
10,1
6,4

Pa,
56,;
19/' Ni
L
iuh
7,
l
i*-

tir
terjalo izjemno povečanje obsega nalog cf)K ^ 0$
revizije lastninskega preoblikovanja podjetij in
ziranja.

Ravldlran)« (24%) n
knApiclranfa (114%)
StaUatlka In Informacija (74%)

3. Presežek prihodkov nad odhodki

Platilo! promat (M4%)

Poslovni izid SDK za leto 1993 je pozitiven,, ugo'^ći"
žek prihodkov nad odhodki v znesku 14 0
pomeni 1,8% lani obračunanih prihodkov. e'":aza
125.391 tisoč tolarjev ali 89,3%, je razporej " ^
poslovnega sklada, 15.000 tisoč tolarjev ali1U'
čanje rezervnega sklada.
5 nic^
4. Prihodki in odhodki po posameznih podru*
j
w1J
Pri razčlenjevanju zbirnih podatkov P? Ze\\s"ji
potrebno
upoštevati, da jenrionaual/
velikost podružni
I..' ..v nnlunAii
IV"^ -l/jKi pfj^
j'1 ,
ki
največji meri l/mii
kroji" prispevek Posa[V^'
..
~
,
iJP
k zbirnim rezultatom.
Od celotnih
prihodko^po^
obračunala v letu 1993 jih je kar 41,2%
Ljubljana. Nadaljnjih 10,6% celotnih prihodK

Kontroliran)« (19.2%)Iz razčlenitve odhodkov po funkcijah je videti, da je v letu 1993
v strukturi odhodkov prišlo do večjih premikov. Kažejo se
predvsem v precejšnjem zvišanju deleža odhodkov inšpiciranja (od 10,1% na 15,0%), na drugi stran pa v zmanjšanju
deležev odhodkov revidiranja (od 6,4% na 2,5%) in odhodkov
statistike in informacij (od 9,9% na 7,0%). Razlogi teh premikov so znani: temeljni so vsekakor zaradi zakonskega prenehanja izvajanja nalog revidiranja računovodskih izkazov (julija
1993), zaradi prerazporeditve delavcev iz nalog revidiranja ter
statistike in informacij na naloge inšpiciranja ter dodatno
zaposlovanje novih delavcev na nalogah inšpiciranja, ki ga je
poročevalec, št. 19
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Centrala (4,8%), Murska Sobota (4,0%), Novo mesto (3,9%),
Krško (2,2%), Velenje (2,1%), Ptuj (2,0%), Trbovlje (1,5%),
Postojna (1,2%) ter Kočevje (0,9%),

leležem nUfnicis 7Maribor, sledijo podružnice Kranj s 7,6%
teležem'' manj kot'3%,
Koper s 5,6%
in Nova
s 5,1%
5% celotnih
prihodkov
pa Gorica
so prispevale:

^obnejši podatki o prihodkih in odhodkih oziroma poslovnem izidu posa"eznih
Podružnic so zbrani v preglednici:
v tisočih SIT
p

odru znica

Struktura
v %

Razlika

Prihodki

struktura
v %

585 .427
74 .103
444 .073
603 .384
176 .746
3.290 .895
841 .758
321 .346
410 .561
311 .557
92 .441
162 .952
119 .807
167 . 168
379 .157

7,3
0,9
5,6
7,6
2,2
41,2
10,6
4.0
5.1
3,9
1.2
2.0
1,5
2.1
4,8

617 .336
147 .568
427 .448
566 .229
246 .016
1.690 .360
820 .967
368 .192
381 .799
412 .158
178 .050
212 .136
181 .740
204 .924
1.386 .061

7,9
1,9
5,4
7.2
3,1
21,5
10,5
4,7
4,9
5.3
2,3
2,7
2,3
2,6
17,7

-31 .909
-73 .465
16 .625
37 .155
-69 .270
1.600 .535
20 .791
-46 .846
28 .762
-100 .601
-85 .609
-49 .184
-61 .933
-37 .756
-1.006 .904

7.981.375

100,0

7.840.984

100, 0

140.391

Odhodki

c

elje
^°čevje
Koper
K
tanj
R
ršk0
ljubljana
Ma
ribor
Murs
^a sobota
Nov,a G
°rica
NqV(0
mesto
p
ost,ojna
p
tUj
Trb,ovlj€
Vel,enje
c
ent.rala
S

^PAJ

C^8jai°li"s,it"cija javnega pomena
a2lika med
>C°*'';
Prihodki in o
Si - 6r eU nr h lzva
iania nalo9 posamezne poaruznice.
iNa
k1 n
p,, P, 9^*Sem
v s em potrebe
.' odhodki posameznih
vpli'iS;ilh1
(juoaiuotMiii podružnic
HWUIU4-"IV' račuen * Iein dri 96 reme
Po investicijskem vzdrževanju
letnem"
tnem načrtu.
°P
?PremVe centrali
podružnic,
se izvajamed
po dogovordog
so kiiskazani
prihodki
ra
llđ[iho
^i
de
rav
vsi orih
°P vijenin
n?
'' inve
ljenih po pogoaoan,
pogodbah, mea
med oanocmi
odhodki
i^^^iškena
sticijskega
vzdrževanja
osrednjega
.
centra
sektorja
za
računalniško
obdelavo
^tknv/ i 2va
—• Qoktr»ria 7a rai*iinalničkn nhHftlavO
ja tudi pretežni del nalog za podružnico

II. PREMOŽENJE IN VIRI PREMOŽENJA
Pojavne oblike premoženja in virov premoženja so odraz
dejavnosti, ki jo opravlja SDK. Največji del premoženja so
osnovna sredstva, financirana v celoti s poslovnim skladom.
Pomembno je tudi premoženje v obliki sredstev za druge
namene (sredstva skupne porabe), financirano s skladi in
drugimi viri skupne porabe. Obseg vseh drugih oblik premoženja in drugih virov premoženja je dosti manjši. Podatki
o obsegu in strukturi premoženja ter virov premoženja so
zbrani v naslednji preglednici in grafičnem prikazu:

s*
.1®93 ohiit Pra'^°dki in odhodki posameznih podružnic
iz nati°!
!' zbirni
poslovniprikaza:
izid SDK, je nazorno
'ednjega
grafičnega
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STRUKTURA
PREMOŽENJA
3l.12.1BB3
II. SREDSTVA REZERV (0.1%)
2. Pl««m«|l iz poalovnlh indiliv (B.7%)
3. Zalog« (0,3%)
4. Danarna aradatva In
aradatva v obračunu (2.7*)
.*4)
•ac
I. POSLOVNA SREDSTVA <#0.3%)

1. Oanovn« 1

STRUKTURA VIROV
31.12.1BB3PREMOŽENJA
IV. VIRI SREDSTEV ZA DRUGE NAMENE (12^%)II. VIRI SREDSTEV
REZERV
(0.3%)-,
3. Kratkoročni
viri aradalav
(M%)
2. Dolgoročni viri ar vdala v (1,3%)

L VIRI POSLOVNIH SREDSTEV <B7,S%)
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Knjigovodska vrednost premoženja SDK je vlS
jVi
šala 9,209.062 tisoč tolarjev, bila je za 23,7% Jfženja
konec leta 1992. 90,3% je poslovnega premo
osnovnih sredstev, 8,7% poslovnih plasmajev, J.
oblik poslovnega premoženja), zunajposlovneg
to je predvsem sredstev za druge namene - sr
porabe (terjatev za prodana stanovanja na kreio ■ q|j|
objektov, še ne prodanih stanovanj itd.) pa
meznih oblikah premoženja naslednja pojasnil
V letu 1993 se je vrednost osnovnih sredstev
P®}
1,565.005 tisoč tolarjev, za 27,6%. Osnovna sre iflV '1
konec leta 1993 tako vredna 7,232.886 tisoč tolar)
povečanja njihove vrednosti, 63,2%, je rezulta
revalorizacije osnovnih sredstev, ki je bila oprj*y' ,
cientom rasti cen pri proizvajalcih industrijskih
(0,186). Učinek revalorizacije osnovnih sredst ,
988.794 tisoč tolarjev. Pretežni del vrednosti o» >
stev, 72,0%, je v gradbenih objektih, 23,9% j®
tega v novi opremi za modernizacijo P'^'L/na -j
47,3%), v terjatvah za predujme je 1,4%, 2,?'°
W
oblikah osnovnih sredstev. 31. 12. 1993 je bilo4d05»
•
sti vseh
OU
™.l osnovnih
UOM
sredstev
O.CUOLCV že
tO odpisane,
UUfJIOC.no, še
-- p,
stopnje odpisanosti vseh osnovnih sredstev
nosti opreme, 69,3%. Upati je, da bo ob prim®^
investicijskem vzdrževanju do vpeljave projeK^ ^(cije plačilnega prometa, zastarela in izrablje"3
zlasti računalniška »vzdržala«.
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Konec lanskega leta je imela SDK v bankah
P st ji
smaje v vrednosti 800.407 tisoč tolarjev, vre.
68,7% višja od vrednosti konec leta poprej. V V
tudi presežek virov sredstev skupne porabe
skupne porabe, 31. 12. 1993 ga je bilo za
tolarjev.

m

Vrednost sredstev skupne porabe je bila
888,284 tisoč tolarjev, za 149.549 tisoč tolar)®
p,
14,4% nižja od vrednosti konec leta poprej. Ras |gtjicJ!
sti sredstev skupne porabe je predvsem P° %<\
stanovanj s popusti in usmeritve presežka viro )e,i»
skupne porabe v poslovne plasmaje na eni stran■
j/
revalorizacije sredstev skupne porabe na drug1 z J
sredstva skupne porabe revalorizirala v sklad" „fr
določili. Rezultat revalorizacije je bil 152.942
Revalorizacij^ sredstev skupne porabe je bila. ® '
lorizacija osnovnih sredstev in amortizacij
s koeficientom rasti cen pri proizvajalcih indu®
vodov (0,186)
^

ot*
»4TJ0

•d
u

Viri premoženja SDK so trdni, kakovostni, P0^'
s strukturo premoženja. Z viri poslovnega P
H
48

tisoč tolarjev, za 164,44% višja od vrednosti konec leta poprej.
Rezervni sklad se je povečal iz dveh naslovov. Iz presežka
prihodkov nad odhodki, ugotovljenega v letu 1993 je bilo
v rezervni sklad razporejenih 15.000 tisoč tolarjev, iz revalorizacijske rezerve, pa kot že omenjeno, 1.556 tisoč tolarjev.

Iln
b vire n
anciranega 12,5% premo
Premoženja velja dodatno razčleniti.
J'eCnost
sk,ada e
51,(036
i znašala konec lanskega leta
,,,/o
M*ie bila i ? ar)ev' 23 1,440.300 tisoč tolarjev oziroma za
vre
r^zaciia • 6 od
dnosti konec leta poprej. Kontrolna
3113 s
^), lenntrH^ ''da
koeficientom rasti cen na drobno
e DK vmiumiiu ivaiiiv »ioumuoi
I
-j' » ssklada
j ® eohranila
realno......
vrednost
poslov
"'»aa. iIz e ' al0rizaci
:
!. o bTle ohi iy
i osnovn'^ sredstev in amortizareva
6 ticrsA , ar ev Ker l°rizacijske
rezerve v znesku
ah i»p Jo-L
!°JralV 'ma SDK poslovni
sklad tudi
„ |a,v
'"'»an
^o.u»..i orv.avj
luui
. *3 69 71? ♦ °o cunane prihodke od financiranja zmanj^cijsko ro,erV8 dolarjev
in tudi ta znesek usmerila v revav skii^ ' Revalorizacijske rezerve so bile tako obliZnesku 1 114 388
ie bilo ?^1'o832
' tisoč tolarjev, od tega
l'1 556ti«„i,,olar
, ev tisoč tolarjev usmerjenih v poslovni
l" faznnrcifn tudi) več
pa v rezervni
sklad. V poslovni sklad
^i, unntJ,.
i' del presežka prihodkov nad
9
ov'ien v letu 1993, in sicer 125.391 tisoč tolarjev.
,1ec teta iggo _
%ku 117 ep* ^.med viri premoženja tudi dolgoročni viri
» teev za inuJil -so
^ tolarjev, to so večinoma rezervacije
,° no dpiof 1 sko vzc|rževanje, ki je nujno potrebno za
lj srne.
°vanje zastarele in izrabljene računalniške

Iz razlogov, ki smo jih navedli pri sredstvih skupne porabe, je
bilo konec leta 1993 skladov in drugih virov skupne porabe za
1,124.657 tisoč tolarjev, za 2,3% manj kot konec leta poprej.
III. POSLOVNI IZID V PRIMERJAVI 2 NAČRTOVANIM
V načrtu poslovnega izida SDK za leto 1993 so bile vse
postavke izražene v tuji valuti, in sicer v ECU. Celotni prihodki
so bili načrtovani v znesku 58.050 tisoč ECU, od tega naj bi jih
b|'o 90% doseženih iz naslova plačil za opravljene storitve
plačilnega prometa, 10% pa naj bi pomenili prihodki od plačil
za storitve po pogodbah in posebnih zahtevkih ter drugi
prihodki. V enakem znesku kot prihodki so bili načrtovani tudi
odhodki (presežek prihodkov nad odhodki ni bil predviden).
Za primerjavo ostvarjenega poslovnega izida z načrtovanjem
so bili prihodki in odhodki, obračunani v letu 1993, preračunani v ECU. Upoštevan je bil povprečni tečaj te valute v letu
1993 pri Banki Slovenije (1 ECU = 132,2802 SIT):
Kot kaže preračun, je SDK v letu 1993 dosegla 60.337 tisoč
ECU prihodkov, kar je v primerjavi z načrtovanim zneskom za
3,9% več. 88,3% omenjenega zneska so pomenili prihodki od
plačil za storitve plačilnega prometa (glede na načrtovani
obseg jih je bilo za 1,9% več), 11,7% pa drugi prihodki (v
primerjavi z načrtovanimi so bili večji za 21,9%), Na strani
odhodkov je bilo preseganje načrtovanega obsega v povprečju manjše kot na strani prihodkov. Celotni odhodki so bili
obračunani v znesku 59,276 tisoč ECU, za 2,1% večjem kot so
bili načrtovani. Razlika je presežek prihodkov nad odhodki
v znesku 1.061 tisoč ECU, ki pomeni 1,8% vseh prihodkov
doseženih v letu 1993.

! "koroen' !c 'eta 1 9qt ®re1ds,ev so imeli lani 58,9% rast, tako je bila
)' , 112eiejo Drpri>n' Va vrednost 590.679 tisoč tolarjev. Med. davkov
—"""■ iz
•- naslova vwvwimi
ili tonjimi Dnv._ anih
obveznosti
osebnih prejemf Sti Dla^o
in prispevkov
(tudi decembr,
jUMUUljU
I
IV
,e
v
anuar
u
I ' l|ev in ar
l
l 1994), obveznosti do
uge tekoče obveznosti.
teta iggo .
le bila vrednost rezervnega sklada 25.029

Podrobnejša primerjava poslovnega izida SDK, doseženega v letu 1993 z
načrtovanim, je razvidna iz preglednice:
v tisočih ecu
Načrt
za leto
1993
!• PRIHODKI
Prihodki od plačil
za storitve plač.
prometa
2
- Drugi prihodki
II. ODHODKI
1. Materialni stroški
in energija
. 2. Proizvodne in ne3. proizvodne storitve
4. Amortizacija
Plače, davki in
5. Prispevki
Odhodki za invest.
6. Drugi
odhodki

Delež
(v %)

Realizacija
v letu 1993

Delež
(v *)

Realizacija
Načrt

58.050

100,0

60.337

100,0

103, 9

52.245
5.805

90,0
10,0

53.259
7.078

88,3
11,7

101,9
121,9

58.050

100,0

59.276

98,2

102, 1

3.600

6,2

4 .286

7.1

4 .650
6.000

8,0
10,4

6.226
5.645

10.3
9,3

119, 0
I
133,9
94, 1

36.000
3.200
4 .600

62, 0
5,5
7,9

37.033
1.156
4.930

61.4
1,9
8.2

102,9
36, 1
107,2

1.061

1,8

60.337

100,0

III, PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI
SKUPAJ

58.050 100,0
Jjh, J6 Q
%
dejavnikih, ki presežek prihodkov nad
itJn° je, H, i! ye'ia dodati še vpliv spremembe tečaja
1993 rast
'stg iaiev33 drunL i -uUvalut
tečaja ECU zaostajala za
(n
(nPr-' tečajna
7 -?-T zvišala 3 i3,7% oziroma
vrednost ECU se
v
<#>, merite! .
zadnji polovici leta
se e v
l ^ zvišali
'
eneikih obdobjih tečajna
24 9%
''iem pri'v Primo Za
'
oziroma 9,2%). Preračun
na
\ L hodki
črtovanja poslovnega izida v DEM,
"9 le q g0/PI"esegli načrtovani obseg
nheon za
?a 2,4%,
o Ao/_

103,9

IV. MATERIALNE NALOŽBE
V načrtu poslovnega izida za leto 1993 in v načrtu materialnih
naložb za leto 1993 je SDK za materialne naložbe namenila
9.200 tisoč ECU. Za uresničitev načrtovanih materialnih
naložb so bila predvidena sredstva amortizacije in sredstva iz
tekočega poslovnega izida leta 1993. Uresničitev načrta je po
podružnicah in po posameznih postavkah podana v preglednici:
49
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čil ter računalniška oprema za potrebe vodenja centralne
evidence lastniških certifikatov.
Za nabavo strojev za štetje denarja je bilo lani porabljenih 355
tisoč ECU, 11,3% manj od načrtovanih sredstev. Stroji za
štetje denarja so bili nabavljeni za 8 podružnic SDK, največ za
potrebe največje podružnice SDK Ljubljana, in sicer 49 2%
vrednosti vseh tovrstnih nabav.

Ovano 7aV rnaterialr>ih naložb je bila dokaj usklajena z načr•CU.92 .a ma,er
ialne naložbe je bilo porabljenih 8.472 tisoč
Upalnihn vse,1načrtovanih sredstev. Po posameznih vrstah
naložb so odstotki uresničitve načrta različni.
^ letu 19qq •)e ibil. v
acije p|aćj. ° zvezi z uresničevanjem projekta modernil0ra
blienih !]eJia Prorne'a za strojno in programsko opremo
l
'red
'soč ECU, 95,9% načrtovanih sredstev.
1 ,r S
Unaln ke
°koraebe nra^ VSeh '*' opreme, ki jo je lani nabavila SDK za
i Donni
Podružnic SDK (1.405 tisoč ECU), je bila
en
za o 30/ °ma
usklajena z načrtovano, načrt je bil preseec nostn
nabavlif Za
' 0,re
o največ
računalniške opreme je bilo
tre
hijena * naln
P. ke '5e
h organizacijskih enot SDK,
a centra
Vinice on^
'® 9
v SDK Centrali (16,5%),
'U%) Naha Ljubljana (14,5%) in podružnice SDK Celje .
ra
a una n ške
reme e
'ne 'unaini45k ^mre ' in
'
°P
J bila namenjena sanakaterih n ruznicafl
. *
izboljšav obstoječih komunikacij
Setl
h'lrer) Dorin - n Catl
®DK ter licenčnini za Novell mreže
osni raču 'i
®DK. Nabavljeni so bili tudi osebni in
a
ik računa|
?s telekorn L ''. ske a niki
potrebni za vpeljavo popolP°2iturah ln
' 9 Prenosa podatkov v nekaterih
računalniki za obdelovanje statističnih poro-

Za opremo za varnost in zaščito je SDK lani namenila 379
tisoč ECU, 14,9% več kot je načrtovala. SDK je poostrila
ukrepe za zagotovitev večje varnosti in zaščito svojega poslovanja. Oprema za varnost in zaščito je bila dobavljena za SDK
Centralo in za 12 podružnic SDK, največ podružnici SDK Novo
mesto (23,2% vrednosti vse tovrstne opreme).
Ostala oprema je bila lani nabavljena v vrednosti 1.660 tisoč
ECU, 24,6% nižji od načrtovane. Ostala oprema je bila dobavljena za potrebe vseh organizacijskih enot SDK, v največjem
delu je bila namenjena adaptaciji oziroma opremljanju organizacijskih enot podružnice SDK Ljubljana (35,0% celotne
vrednosti), SDK Centrale (12,2% celotne vrednosti) in podružnice SDK Novo mesto (11,3%).
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Dopolnilo programa dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1994
-EPA 518
4»
»o

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi1 qloVeni! ^
člena poslovnika Državnega zbora Republike a ^
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejan
nega zbora in delovnih telesih sodelovali:
8ii
ot
- Igor UMEK, dipl. oec., minister za promet in
iku
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor.RS*H
dA
- Jože BRODNIK, dipl. ing., predsednik uprave Diju
- Marjan DVORNIK, dipl. ing., državni sekretar
stvu za promet in zveze,
ist^
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v M'"'5
za okolje in prostor.
'se
iPri
b
- zniževanju voznih hitrosti,
- slabšanju prometne varnosti,
- povzročanju prekomernega hrupa,
k
- povzročanje prekomernega onesnaženja zra* ■ (
- potencialnem onesnaženju varovanega
H rastje in
jn y bi«
•Ek
- drugih nevšečnostih pri odvijanju prometa
pogojih prebivalcev.
rore^l
Tranzitni promet v smeri iz Primorske ma c0Stni ;
Štajerski, ki poteka po zahodni in severni y°^0\4 Mi
niči se usmerja na magistralno cesto Črnuče'
'ko
cesta ima primestni značaj in močno presežen
>*toc
(25% na odprti cesti in 30% na križišču)

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 12. maja 1994
obravnavala:
- DOPOLNILO PROGRAMA DELA DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 1994,
ki vam ga pošiljamo v soglasje na podlagi 6. člena zakona
o družbi za avtoceste v Republiki Slovenije (uradni list RS,
št. 57/93) in sklepa 8. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25/4-1994 s predlogom, da se uvrsti
na 20. sejo Državnega zbora Republike Slovenije.
Dopolnilo programa dela Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji za leto 1994 je pripravila Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji DARS, d.d.

Dopolnilo k Programu dela Družbe za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1994 je pripravila
in sprejela Uprava družbe:
Jože BRODNIK, dipl. ing., I. r.
Lado PRAH, dipl. ing., I. r.
Metod Dl BATISTA, dipl. ing., I. r.
Mag. Stanko DEBELJAK, dipl. oec., I. r.
Gordana VIŠINSKI, dipl. ing. I. r.
UVOD

1.2. Visoke prometne obremenitve mestnega \e^ft

Državni zbor je na svoji 8. izredni seji dne 25. 4. 1994 dal
soglasje na Program dela Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji d. d. za leto 1994, ki je razviden iz poglavij 1.1.
- Gradnja avtocest in 1.2. - Vzdrževanje in upravljanje avtocest s tem, da se iz poglavja 1.1. izvzame odsek pod točko 4.
- Malence-Šentjakob.

V smeri zahod-vzhod skozi območje
vseh cestah evidentirane razmeroma visoke
menitve. Na zahodni avtocesti obvoznici je dane - ^
dan. Na vseh mestnih cestah v tej smeri, ra
'
v vzhodnem delu mesta, pa je kapaciteta P
kritična.

Zaradi tega je v pričujočem dopolnilu k Programu dela DARS
d.d. za leto 1994 za ta avtocestni odsek podana dodatna
utemeljitev o potrebi njegove uvrstitve v Program dela DARS
d. d. za leto 1994.

1.3. Trojna funkcija vzhodne obvozne avtocest®

Obravnavani avtocestni odsek ima trojnorofl1
'un^tCi
- predvsem je del ključnega cestno P franjeP '
Slovenije in porazdeljuje ciljno-izvozne ter not'
tokove na tem sistemu;
- hkrati pa je tudi del glavne slovenske razV°jh cj .l,
-Ljubljana-Koper; glede na stanje obstoječ
^
*G,
koridorju predstavlja enega najbolj kritičnih a
S
sekov;
thO^"
!%
- učinkovito služi mestnemu prometu med w
Ljubljane in drugimi deli mesta.
ii
1.4. Podrobnejše prometne prednosti izgradnj®
obvozne avtoceste
s
aVtoC® 'V kij«
Ta avtocestni odsek bo omogočil navezavo
» ,e( . a
s,s
iz Štajerske na ljubljanski mestni cestni : x
cestni sistem okrog Ljubljane. Pri tem je P° t\0
da ima 80% vozil, ki v Ljubljano vstopajo iz sm
v
izvor ali cilj v Ljubljani.
o^mi
Izgradnja samo severnega dela obvoznice Dhi D
vsa teža mestne vpadnice iz smeri Štajerske P ^
ske na Šmartinsko in Njegoševo cesto. To cP.g1 K
prometnih analiz ni mogoče, ker mestne
5|
dimenzionirane, kar pomeni, da bi se promet ^
ske tudi po izgradnji avtoceste do Ljubljan® "
S
obstoječe ceste.
Vn.
Predlagana izgradnja avtocestnega odseka g$f ^ |w<
lence bo omogočala porazdelitev ciljno-izvor^ ^
smeri štajerske in dolenjske avtoceste

1. Prometna utemeljitev izgradnje vzhodne obvozne
avtoceste v Ljubljani
Avtocestni odsek Malence-Šentjakob, ki predstavlja del
državnega avtocestnega sistema, je istočasno tudi del ljubljanskega obvoznega sistema, kamor se stekajo in kjer se
križajo glavni tranzitni, ciljno-izvorni in notranji prometni
tokovi države in ljubljanske mestne regije.
1.1. Sedanje prometne razmere v Ljubljani
Skozi Ljubljano poteka danes cestni promet, delno po že
zgrajenih avtocestnih obvoznicah, delno pa po cestah tipično
mestnega značaja. V mestu so sedaj zgrajene skoraj tri četrtine avtocestne obvoznice (del severne, zahodna in južna).
Tranzitni promet v smeri Štajerska - Dolenjska in ciljnoizvorni promet v vzhodni del mesta, kjer je močna industrijska, trgovska in stanovanjska cona, poteka pretežno po preobremenjenih in tipično mestnih cestah vzhodnega dela mesta.
Na teh cestah prevladujejo:
- nivojska križanja,
- obcestna parkiranja,
- avtobusni mestni javni promet,
- uvozi k objektom in parkiriščem,
- kolesarski in peš promet in
- ostale mestne dejavnosti.
Vse to povzroča neprimerne prometne in bivalne razmere, ki
se odražajo v:
poročevalec, št. 19

52

(X°/,kar Pomeni smotrno porazdelitev tega prometa na
mesto manj obremenjuje.
!t|
^ ' odna obvozna avtocesta bo učinkovito služila mestnemu
Jrometu L
~
UVIIII\U*IIW OIULIIU I ■ IWWH ■«.. '«•
!alog in,er se. bo notranji promet (naselja Fužine, Polje,
tf Do s^j s,riisl<a cona) na druga mestna področja, namecenter mesta, preusmeril na pot po obvozni avto-

nadaljevala dogovarjanje in pogajanja z Evropsko investicijsko banko za dodelitev posojila za gradnjo avtocestnih odsekov Malence - Šentjakob in Arja vas - Vransko s pričetkom
v letu 1994, za avtocestni odsek Šentjakob - Blagovica pa
s pričetkom gradnje v letu 1995.
Vse tri navedene avtocestne odseke je zaradi visoke interne
stopnje donosnosti Evropska investicijska banka uvrstila
v program posojil za izgradnjo prometne infrastrukture
v okviru Transportnega sporazuma, ki ga Slovenija podpisala
z Evropsko unijo.

iticnine np/0me,nih analiz kažejo, da se bo z izgradnjo
zne av,
"'močinh
oceste promet npr. na Zaloški cesti,
,u Do|'?
mšnice, zmanjšal za dobrih 30%.
ftušnje 7 7 u
' !sl° uiinkoi/» °dno
obvoznico Ljubljane kažejo, da ta cesta
ptdroeju u h° razbremenjuje prav mestne vpadnice na tem
'i^odneii
obvozna avtocesta bo omogočila tudi
ublja°VeZaV° Za de' tranzitne9a prometa na
'•S.Pi
'°9noza prometa na vzhodni obvozni avtocesti
f\
HB^i^erij0 !Je ?!uci.iie dokazujejo, da bi vzhodna obvoznica,
•»00 [j0
bi bila
že zgrajena, v letu 1992 prevzela od
v
*) To ^a 00 vre
ozil/dan (v odvisnosti od posameznega
>pr P ®9 dnosti, ki upravičujejo gradnjo te ceste.
Ss
^ PovDrJ* 40O/,notranji mestni ljubljanski promet udele' P'ompt
°- Ostalo pa bi bil ciljno-izvorni in tran-

Pogajanja za posojila so v zaključni fazi. Tretjega maja je
direktorij Evropske investicijske banke potrdil posojilo v višini
90 mio ECU za gradnjo slovenskih avtocest.
Posojilna pogodba za vzhodno obvozno avtocesto bi bila
lahko podpisana do konca prvega polletja letos, če bi Državni
zbor dal soglasje na pričetek gradnje v letu 1994. Preložitev
gradnje na kasnejše obdobje bi glede na Transportni sporazum pomenila neizvajanje že dogovorjene dinamike porabe
predvidenih sredstev Evropske unije do konca leta 1997 in
spremembo predvidenih terminskih planov. Pogajalski položaj Slovenije za pridobivanje dodatnih posojil za izgradnjo
avtocest in ostale prometne infrastrukture iz sredstev Evropske unije bi se s tem bistveno poslabšal.
2.4. Vrednost investicije

vzhodne obvozne

Ocenjena investicijska vrednost avtocestnega odseka
Malence - Šentjakob je 84 mio USD. V letu 1994 bo vrednost
pripravljalnih del, priprava projektne dokumentacije in odkupi
zemljišč, znašala 1.942.900.000 SIT.

"a s'0Pnia donosnosti
''ojšni
etek i2 ra
!°Cesa te^6^,Pravičen
. 9 tudi
dnjeiz vzhodne ljubljanske obvozne
1» i donn snos
ekonomskih razlogov. Interna
>S,0Dou
'i znaša za ljubljansko vzhodno obvozno

Pričetek gradnje je predviden v marcu 1995, konec pa v maju
1997.

S1 infrastf ,'"stltucije
kot pogoj za sofinanciranje prov
'"terna » n a don
analiziranem 20-letnem obdobju
C?°dvisBn 5 '
osnosti od 13.81% do 20,62%. RazP: dometa naod optimistične ali pesimistične variante razPodročju Ljubljane

3. Zaključek
Na koncu tega kratkega pregleda argumentov za pričetek
gradnje vzhodne avtoceste v Ljubljani v letu 1994 je mogoče
zaključiti, da bo ta avtocesta;
- omogočila prometu z izvorom oz. ciljem v Ljubljani
ustrezno navezavo na državno središče po avtocestnem
sistemu, kjer bodo prometne poti najcenejše in bo promet
najmanj obremenjeval prebivalce;

So anC'ran'e Mesta Ljubljana
'i!?"0 avtop3^ 'e Popravljeno sofinancirati vzhodno
višini 25%
Sfioi'^ica
rf k v rnen
investicijske vrednosti, ker bo
lr,
anciraniii z »?
''aLjubljana
tudi mestni
Razgovori
Mestom
so v promet.
teku.
H*0&
ojilo Evropske investicijske banke

- s prevzemom dela mestnega prometa sanirala neustrezne
prometne razmere v večjem delu ljubljanskega mestnega
omrežja ter s tem posredno pomenila tudi ekološko sanacijo
dela mesta;

.cija zbora, ki je ob sprejetju graauf
•«9lj ; tiepubhk~Sc,v Republiki Sloveniji sprejel tudi sklep,
Ifi l ni® že » * Slovenije
to gradivo lahko uporablja za
a
/''da t?nPlJ
'®ktih 7 ednaroc
ktivnosti
ter v mednarodnih kontaknm
blike /?'°venije in
' ' Ministrstvo
' finančnimi
sta
za institucijami,
promet in zveze

- tranzitni promet vodila po najkrajših in najugodnejših
poteh mimo Ljubljane;
- zaradi velike ekonomske upravičenosti pomenila dobro
naložen denar davkoplačevalcev, ki ga ti namenjajo za ceste.

i 'si^oba^iftnS!Va za oko|ie in Prostor o utemeljenosti izgradnje vzhodne avtoceste od Malene do
— del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadrobrove v Ljubljani
if'&ĆE
\ [&TeSdEMALENC
,J|LJENOSTI
IZGRADNJE VZHODN
DO ŠENTJAKOBA
IN DEL
t "°VE v Ljmo,CESTE 00 tomačevega do
S
UUBL
Nn
JANI
rt Va
' H ° nJa sistema ljubljanskih avtocest in
f V 'iubijg
in
'
mesta obvoznic je bil prvič opredeli %ka,n°vane
Ljubljane leta 1966. Avtoceste
9 Po
>>H n ihova prečna povezava
robu ožjega
- črke mestnega
"' '
središča, povezavi

sever-jug pa v koridorjih današnje zahodne in načrtovane
vzhodne avtoceste. Sistem je doživel korenite spremembe
leta 1973, ko je nova prometna študija utemeljila pomik avtoceste iz mestnega središča na mestno obrobje. S tem so bili
postavljeni temelji novega, t.i. »U« cestnega sistema. Takrat
začrtane trase avtocest in obvoznic so veljavne še danes, saj
so bile formalno potrjene s spremembo generalnega plana
mesta Ljubljane leta 1979 in drugič, na isti trasi s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljana leta 1993. V obdobju po letu
1974 je bil v Ljubljani zgrajen sistem obvoznic, razen odseka
severne obvoznice od Tomačevega do Zadobrove in pretežni
53
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del avtocestnega sistema, razen odsekov od Šentvida do
Kosez in od Malene do Šentjakoba.

niti, da dograditev obvoznega cestnega
ustrezne alternative. Rešuje akutne mestne in p"1 1
ekološke probleme, hkrati pa omogoča ustrezen
p^
meta mimo Ljubljane. Ljubljana že skoraj tri.de.semjseln5
tuje prometni obroč, dve desetletji pa ga gradi.
'qrai L
da bi v času, ko smo se v Sloveniji odločili, da Jj j? ^
najpomembnejše prometne povezave, v LjuDU
^
začasne rešitve.
^ ^
V kolikor bi potek vzhodne avtoceste premaknili na
£
rob ljubljanske kotline, bi na njenem mestu mora
;i,
1
zmogljivo štiripasovnico, saj bi le tako zagotoj" ' 8Pjt1 ^
cestnega obroča Ljubljane in ob usposobitvi l°* .j«
tudi dobro prometno dostopnost vzhodnega dela
kljub izrednim lokacijskim prednostim zaradi prometa
cije v razvoju zaostal.
Prestavitev oziroma pomik trase vzhodne aVtj^A'[
vzhodu ni možna, ne da bi se s tem porušila izh°a'
na katerih izgradnja sistema sloni. Omeniti je P° Otjvo."
dejstvo, da je bila trasa vzhodne avtoceste in seye^w jt *
ceste rezervirana za gradnjo skoraj trideset let,
a*
tivno nepozidana. Zaradi tega bi pomik trase Pj> 4
obsežnejša rušenja ter povzročil množico kontni
štoru, v katerem trasa ni bila nikoli načrtovana

2. Cilji izgradnje vzhodne avtoceste od Malene do
Šentjakoba in dela severne obvozne ceste od Tomačevega
do Zadobrove v Ljubljani
Vzhodna avtocesta od Malene do Šentjakoba in del severne
obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove je del ljubljanskega sistema zmogljivega štiripasovnega cestnega obroča,
katerega temeljni cilj je razbremeniti mestno območje nepotrebnega notranjega tranzita med mestnimi kraki in s tem
v zvezi enakomerneje porazdeliti promet na mestne vpadnice.
Sistem mestnih obvoznic in avtocest v Ljubljani je bil načrtovan že od leta 1966 dalje in je v 70% obsegu tudi že zgrajen.
Sodobno urejanje prometa v mestih temelji na načelu, da je iz
ožjega mestnega jedra treba v čim večji meri izločiti motorni
promet. V urejenih mestih je to načelo doseženo z gradnjo
mestnih obvoznic in s pospeševanjem kakovostneag mestnega in primestnega javnega prometa. Tudi v Ljubljani ima
obvozna cesta, katere sestavni del je tudi vzhodna avtocesta
od Malene do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od
Tomačevega do Zadobrove enako vlogo, saj bo v kombinaciji
z načrtovano mestno železnico pozidano osrednje mestno
območje razbremenila nepotrebnega motornega prometa.
Poleg tega ima obvoznica pomembno distributivno funkcijo,
ker promet enakomerno porazdeljuje na vse mestne vpadnice. Dograditev obvoznega sistema predstavlja torej enega
strateških elementov za ureditev prometa v Ljubljani.
Izgradnjo vzhodne avtoceste in severne obvozne ceste terjajo
tako prometne kot ekološke razmere v mestu. Ugotovljeno je,
da se bodo z izgradnjo vzhodne avtoceste v mestu bistveno
izboljšale razmere glede hrupa in onesnaženja zraka, poleg
tega pa bo znatno zmanjšan negativni vpliv na varovani vodni
vir Hrastje. Poleg tega bo vzhodna avtocesta omogočila
ustrezno dostopnost vzhodnemu delu mesta ter neposreden
dovoz do industrijskih con. Vzhodne avtoceste ni mogoče
nadomestiti z drugimi mestnimi cestami.
Poleg neposrednega pomena za samo mesto pa je vzhodna
avtocesta pomembna tudi kot del državnega avtocestnega
omrežja, predvsem kot vezni člen med štajerskim in primorskim pa tudi med štajerskim in dolenjskim avtocestnim krakom, saj predstavlja naravno smer tranzita na »Sloveniki« in
za razliko od severne obvoznice poteka izven neposrednega
vplivnega območja vodnih virov.
3. Posledice nerealiziranega sistema ljubljanskih avtocest
in obvoznic

4. Pravno formalna osnova

A
Za traso vzhodne avtoceste od Malene do Šentia^u
severne obvozne ceste od Tomačevega do Zad°D ^ is
Ijani je mestna skupščina na svoji seji dne
sprejela spremembe in dopolnitve prostorskih s®s. pj i!
ročnega plana občin in mesta Ljubljane (Uradni ns ^
93), spremembe in dopolnitve prostorskih sesta
,
r
ročnih družbenih planov občin Ljubljana rBežig
® • ^ l
ra
Moste-Polje in Ljubljana Vič-Rudnik s P °9 na B$
pa so bile sprejete na skupščini občine Ljubljan^
dne 9. 12. 1993, občine Ljubljana Moste-Polje dn® • j/
in občine Ljubljana Vič-Rudnik dne 26. 1. 1994 J®
v Uradnem listu RS št. 10/94. Na tej osnovi ter s sik v
RS z dne 24. 2. 1994 o usklajenosti zgoraj
akto ^
memb in dopolnitev prostorskih sestavin planski"
ros,0 r
in mesta Ljubaljne z obveznimi izhodišči P
. „a os"1'''
planskih aktov RS, je bila podana pravno formaina
obravnavo in sprejetje predloga lokacijske9 je|5^
vzhodno avtocesto od Malene do Šentjakoba v
obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove d<
Vladi RS ter za^pridobitev potrebnih upravni^^ni
X
graditev. Vlada RS je predlog^lokacijskega načrta0
' '*>
dne 5. 5. 1994 ter ga tudi sprejela.
s

Z dejstvi, navedenimi v prejšnji točki skušamo dodatno pojas-
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Sprašujemo ministra za zunanje zadeve 9°®P°drS iifri
Peterleta, zakaj se ni dogovoril vsaj za protokol ^ ^
pri čemer bi mu lahko pomagala predsednika ^
Slovaške, ki sta že bila na obisku v Sldveniji? Ali
,0
ministru takšen kontakt ne zdi dovolj pomemben-

Kdaj bo ZZZ5 dobilo generalnega direktorja?
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 24. 1. 1994 vprašal:
Sprašujem vlado, zakaj pristojna ministrstva dopuščajo
direktno kršenje (14. člena) zakona o delovnih razmerjih in
sklepa Državnega zbora Republike Slovenije, sprejetega na
14. seji dne 30.11.1993 (Poročevalec, štev. 41, str. 9), s tem,
da dopuščajo, da je, kljub navedenemu zakonu in sklepu, g.
Franc Košir še vedno vršilec dolžnosti generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije? Zakaj
ni bil takoj in brez odlašanja opravljen postopek za imenovanje generalnega direktorja ZZZS?

Sodimo, da gre spet za enega v nizu velikih Poras ^Jpe» P<
ske zunanje politike in se sprašujemo, če je g° P
iht
sploh dorasel svoji nalogi zunanjega ministra?
ioj
4 W
kal
le
pfi
zaKa
rt* °
Sprašujemo Ministrstvo za zunanje zadeve
'' spo«)
navedenega spodrsljaja in če ni bil morda ta
narejen namenoma?
*H
■sfrsivai® ^
Iz urada generalnega sekretarja zunanjega min' '
Po
jel naslednji odgovor:
re|ji J di
Poslansko vprašanje, ki nosi datum 12.1.1994, s"10 Ive,
1.1994.
«*
»s iirii
skla l
Zunanje ministrstvo si prizadeva, da bi v
i "AoM! i
njem in širitvijo bilateralnih odnosov med^lRSJ^isk®^p
tudi do izmenjave obiskov na visoki ravni. Visom
bi bil za Slovenijo zelo pomemben. Z naše s^a"' s|o*8f;
ustrezne pobude. V letu 1993 je prišlo do obisiko -jj; j"
visokih predstavnikov v ZDA in do srečanj s P'edS>fb
Predsednik Kučan se je v maju 1993 srečal s P ^ |e
ZDA, Billom Clintonom, predsednik Vlade dr■ o^''^
v oktobru 1993 s podpredsednikom ZDA Al Gor3 ji
Albrightove, ki je prišla kot posebna odposlankla P
Clintona in je članica njegovega kabineta ter cie0 taV# N'0re
nacionalno varnost ZDA, je bil najvišji obisk pi"
»|
>bin
v Sloveniji po osamosvojitvi Slovenije.
prvo®1''
Potovanje Billa Clintona v Prago je bilo nie9oV°^anO,!' e
nje v Evropo po izvolitvi. Bilo je zelo ciljno nara ^^jj n«j
čeno predvsem reševanju varnostnih vprašan), K ifl tft1 |He
po zlomu bipolarnega sveta, in razvijanju d° (l)(ji p ' "'V:
ZDA z Rusko federacijo. V tem smislu so t"l^ika
iijcyvvcya [Juiuvai ija tciu VsiijMVJ iLUian^- ■
^
"lis|
je močno prizadevala, da bi predsednik ClinWn v
obiskal tudi Varšavo, vendar se to ni zgodilo

Ministrstvo za zdravstvo mu odgovarja naslednje:
V zvezi s poslanskim vprašanjem gospoda Zmaga Jelinčiča,
z dne 24. 1. 1994, v zvezi z imenovanjem generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije dajemo
naslednje pojasnilo.
Državni zbor Republike Slovenije je na seji, dne 30. 11. 1993,
sprejel odlok, s katerim je imenoval gospoda Franca KOširja
za v. d. generalnega direktorja ZZZS do imenovanja tega
direktorja, vendar najdlje za eno leto. Hkrati je sprejel sklep,
naj ZZZS takoj in brez odlašanja opravi postopek za imenovanje generalnega direktorja.
Ugotoviti pa je potrebno, da je ZZZS te postopke sprožil že
pred tem sklepom. Po seji Državnega zbora, 29. 10. 1993, na
kateri zbor ni dal soglasja k imenovanju Franca Koširja za
generalnega direktorja, je bila, 2. 11. 1993, sklicana seja
upravnega odbora ZZZS. Upravni odbor pa je na seji, 8. 11.
1993, sprejel sklep o objavi razpisa in imenoval 5-člansko
razpisno komisijo.
Razpis je bil objavljen 13.11.1993, rok za prijavo pa je potekel
28. 11. 1993.
Razpisna komisija se je sestala dvakrat (3. in 13. 12. 1993),
pregledala prijave in predložene podatke, opravila razgovore
z vsemi prijavljenimi kandidati ter sklenila upravnemu odboru
predlagati za imenovanje za generalnega direktorja gospoda
Franca Hočevarja iz Ljubljane.

Obisk posebne odposlanke M. Albrightove v ^ezi'fjE6'11
pomemben zaradi sporočila, ki ga je prinesla v. ,eyjif
ZDA na vprašanje varnosti RS in v zvezi z 0'^arj^
v »Partnerstvo za mir«. V sporočilu je jasno P '" ^ r
varnost Slovenije v neposrednem in materi^
Po
ZDA in NATO. Potovanje Albrightove v RePubi
uiW .
sa g
mogoče povezovati z obiskom v Sloveniji, e L'|
0 po
Ijeno pred zasedanjem NATO v Bruslju in j D
povsem različno od obiska v Sloveniji.

ZZZS je 26.1. sklical sejo upravnega odbora, ki se bo sestal 2.
2. 1994 in pripravil predlog za skupščino ZZZS. Seja skupščine je predvidena za 25. 2.1994. Po odločitvi skupščine ZZZS
je potrebno pridobiti še soglasje Državnega zbora Republike
Slovenije.
Po mnenju pristojnega ministrstva v tem primeru ne gre za
direktno kršitev 14. člena zakona o delovnih razmerjih, postopek pa se je, kot je razvidno iz navedenih podatkov, začel že
pred sklepom Državnega zbora in bo končan v navedenih
rokih.

Zdravstvena komisija ZSSS naj se
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 25
oziroma predlagal:

Zakaj Clinton ni obiskal Slovenije?

Skupina zdravnikov osnovnega
gfuGorenjske nam je sporočila, da si zdravstve^
i(1
u
v sestavi: Ljiljana Grbanovič, MladenaC5»' "j0\r,5/;
Akšam, prisvaja zdravstvene kartone oda
P !foV, r 1
krši zakon o osebnem varovanju P
JJ,U t« "J
zdravljenje pacientov pri lečečem zdravnik
(
lf|
izgube dokumentacije oškoduje paciente za
Va
mestilo.
it
Sprašujemo Vlado zakaj rpristojno
,
ministarst^ (fljsiij j.S
HO
»
navedena
ukrene, in zahtevamo, da se naveden
Xi * ^ „
razreši in imenuje nova komisija z izključno
zdravniki!

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 12. 1. 1994, vprašal:
Trenutno je na obisku v državah Vzhodne Evrope (Madžarska, Poljska, Češka, Slovaška) predsednik ZDA g. Bili Clinton. Sestal se bo s predstavniki vseh držav Višegrajske
skupine, nikakor pa se ne namerava sestati s predstavniki
Republike Slovenije. V Slovenijo bo naknadno prišla poročat o tem obisku zgolj gospa Allbrightova, pri čemer bo tudi
ona najprej odšla v Zagreb, na poti domov pa se bo mimogrede oglasila še v Ljubljani?!
poročevalec, št. 19
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S,rstvo za

lahko odloča o upravičenosti staleža. O datumu, do katerega
je bil podaljšan stalež, je bil seznanjen tudi zavarovanec;

zdravstvo pojasnjuje:

' bdedela ZvPra^anSke
iem gospoda poslanca Zmaga Jelinčiča
inje Sloven, '
komisije Zavoda za zdravstveno zavaroj,
Je na Gorenjskem dajemo tole pojasnilo.

- od 1. 1. 1993 je bil zavarovanec na čakanju. Po veljavnih
predpisih v času čakanja ne more dobivati nadomestila plače
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;

680 v
K 'ugi^ia^?
' ] delavc
zdravniških
komisijah, so enako kot vsi
S
(J1 varovaniose
.
' 'n zdravstveni sodelavci zavezani
ivo pa je
bnih podatkov in poklicne skrivnosti. Razum"16stfe2no ?riSVVStveno
°'e9a dela ne morejo opravljati brez vpogleda
* zdravst
dokumentacijo. In ne gre za prevajaf' Matke Hni^katerih
kartonov,
temveč za pravico vpogleda
'htevnejiih p om ie odvisna pravica zavarovanca do
"Ožnostio 7 ^P očkov, pravic v zvezi z dolgotrajno nezjl Woiade
'° ipd. Postopek o delu zdravniških komisij
JU Hli poston S|?' Prav'lnik, ki ga je sprejela Vlada RS. Ta določa
Pek glede pošiljanja dokumentacije.
n
'
istrstvo'
i( !tuPregledalV *Vez' z d0'0"1 navedene komisije že v lanskem
"" ^Pfavilnos?8' do'<umen,ac'ie 0 njenem delu in ni ugotojt 3 dg|Q ^
OVanc se enak0
'"snih2avori^h
' znan kot za delo z bolniki v zdrava
zallteva
»si
stroko
je slovenskega jezika, razen tega
Bl1|
it isij. članp i!' P°9°i''ekiv izvirajo iz pogojev in narave dela
t J 'e za t0 oh ■'®'je ' skladu s predpisi mogoče razrešiti
l!i Po
9oiev»er a!ai° utemeljeni razlogi glede izpolnjevanja
i!
njihovih nalog in obveznosti,
ef

- zavarovanec se na mnenje zdravniške komisije sploh ni
pritožil;
- mnenje zdravniške komisije je bilo v skladu z veljavnimi
predpisi. Zdravniška komisija ni podala mnenja, da je zavarovanec delazmožen, kar je razvidno iz izvida in mnenja, ki ga
citira poslanec (»Osebni zdravnik le evidentira stalež in nadaljuje postopek zdravljenja«);
- zdravniška komisija je ravnala skrajno blago, glede na
pismeno podpisano prijavo občana da zavarovanec doma
opravlja težka fizična dela, kar lahko s pričami prijavitelj
dokaže.
Iz vprašanja ni povsem jasno, nad čem se poslanec pritožuje,
ali nad grajanjem pacienta ali nad mnenjem komisije in kaj naj
bi ta primer dokazoval. Iz dokumentacije je jasno razvidno, da
je šlo za korektno delo zdravniške komisije, nespoštovanje
predpisov s strani zdravnika (ni poslal zavarovanca na zdravniško komisijo, čeprav je zdravniška komisija podaljšala stalež le do 12.11.1992) in za izkoriščanje bolniškega staleža po
zavarovancu.

|r:

^ioTavnT^
^ 'le na u' 'e Prvostopenjske zdravniške komi)?>
pšenicah pravilno?

V nadaljevanju vprašanja gospod poslanec navaja primer brez
podatkov in navaja »nepravilnosti« dela zdravniške komisije I.
stopnje brez kakršnihkoli argumentov. Pri tem poudarjamo,
da gre za komisijo Zavoda, ki jo je kot drugih 46 v Sloveniji
imenoval Upravni odbor Zavoda v skladu z 81. členom Zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I.
RS, št., 9/92). Pred uveljavitvijo zakona so opravljali te zadeve
konziliji v zdravniških domovih. Zavod je na podlagi razpisa
do avgusta lani redno zaposlil že 18 zdravnikov na delo
v komisijah, preostale potrebe pa rešuje z delovnimi pogodbami. Senati komisij mesečno obravnavajo več kot 18.000
primerov, v delo komisij I. in II. stopnje pa je vključenih nad
280 zdravnikov. Komisije dajejo izvedeniška mnenja v primerih upravičenosti bolniške odsotnosti zavarovancev nad 30
dni, pri nabavi zahtevnejših ortopedskih pripomočkov, zdravljenju v naravnih zdraviliščih, v tujini itd. Na mnenja komisij I.
stopnje imajo zavarovanci možnost pritožbe na komisijo II.
stopnje v Ljubljani, če pa niso zadovoljni še s tem mnenjem,
pa lahko sprožijo spor na rednem sodišču. Pritožb s takšno
vsebino in poudarki, kot jih navaja gospod poslanec, zoper
komisijo I. stopnje na Jesenicah Zavod ni prejel. Jeseniško
komisijo sestavljajo dva Slovenca in zdravnik, ki dela že več
let v Sloveniji. Zavod je mnenja, da ne glede na nacionalni
sestav komisija dela strokovno korektno, da ni primerov
naklonjenosti ali nenaklonjenosti do zavarovancev glede na
njihovo narodno pripadnost. Navedbe v poslanskem vprašanju so posplošene in glede na ugotovitve do komisije nekorekne. Menimo, da Državni zbor gotovo tudi ni mesto, kjer bi se
obravnavale zadeve, ki se niso obravnavale na pritožbenih
organih, ki jih določa Zakon.«

P°8'anec SLS, |e na 17. seji državnega
iMiiP°i.?ovnosem
P°8,av
dal " naslednje vprašanje:
< w Mlni.irJ. VU'8 zasezdr
i'
poslansko vprašanje in
ti lin 6 8 1. sto« i na
avstvo, o zadevah zdravniške
i in« ' 'v'* katar!!!* asno
Jesenicah.
Takrat sem navedel dva
v
L,
Prašani
'
'di, za kaj gre. Od takrat postavbu
Aa!'s,v"Mučila 'f m P°
de za ustanovitev komisije, ki bo
*iiti. sl<r
° si ni, ni,i
'ni|o že šest mesecev. Ministrstvo za
ain«»o neodgovornosti
«
'ol'ko časa,
da bi odgovorilo. To je
lr
ministra.«
s,
" *tv0 >a
?
ravs,v mu
Ve2j
°
odgovarja:
28.

obuH5k
0 °letnl

v r
S
P ašanjem gospoda Štefana Matuša
ms a
o,»i'r:nam
^ije [? 'n odao
na zdravstveno
Gorenjskem zavarovanje
smo zaprosiliSloza
r av
in t^P ,^ ' 'iod^ za
Po
6 3 tudi poslal od
sredovan ndržavnemu
? '
ta odgoadi?ispori"
°u Poslana
zboru, zagovor.
kar seŽal
ministrstvo
ncu
V? ivod
opravičuje.

dh,dQn|e ugotov^!Veno zavarovanje Slovenije je navedel
/ bil DoZavarovancVe\/ >>F>os,anec v svojem vprašanju navaja
B zJ
f ®H.i, c °Pek ohr-3av ave
' esenic in zastavlja vprašanje, ali
/
'°kurnen. .?e 0 Zdravniške komisije I. stopnje prali u,
'' tej obravnavi je mogoče ugotoviti:
v? Validnas trclitev d 3 Je
•
^1 ° ti, ternvoj. ,e bb'.' za
varovanec ocenjen na I. stopnjo
'oiji'je izreklo nen" ocenjen na invalidski komisiji I.
(f
P°novnQ r, ™ je, da zdravljenje ni končano in je
jj *5varov
Predstavitev čez 3 mesece;

Ministrstvo je skupaj z odgovorom prejelo tudi dokumentacijo
o delu komisije, jo pregledalo in ni ugotovilo nepravilnosti.
Obveščeni smo bili tudi, da je zavod oziroma njegov upravni
odbor v nekaterih primerih stvarno ugotovljenih nepravilnosti
pri delu komisij posamezne člane že odpoklical oziroma zamenjal.

na
||f"^uđan
apisrr!'' val3pr'j.en
zdravniško komisijo zato, ker
pf
®a Paleža h3ma
'iava občana, da zavarovanec v času
»i Da o,
° opravlja težka fizična dela;
J Vaan j6Obravn 6 113
Tiisij®, Preteki^ . zdravniškli komisiji je bilo ugotov5 mesecev od
'"vaiid s L4e^ *dravn,ki,nad
izreka invalidske
*' komisi; pa zavarovanca ni ponovno predstaij fljJar°vancu
°'niški z,dal8ž
1avnileška
komisija (še v stari sestavi)
d0 12 11 1992 Po tem da,umu
^vnik n
7v
Poslal na zdravniško komisijo, ki edina

Ministrstvo je glede na vse navedeno zavod opozorila, naj
z ustreznimi dodatnimi navodili naroči članom zdravniških
komisij, da zavarovane osebe poučijo o pritožbenem
postopku. Vsekakor je uvedba postopka, po katerem se zavarovanec lahko pritoži oziroma uveljavi pravice, če meni, da so
mu bile kršene, veliko učinkovitejši način za razrešitev določenega problema.
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nika, na sestanku 11. 11. 1993 v prostorih izvršnega
občinske skupščine Idrija. Zaključki tega sestanka so-

Vprašanja ob zapiranju idrijskega rudnika in
sanaciji mesta

1. Pripraviti in raziskati je potrebno alterantivne
injektirnega materiala in upoševati pripombe prisot

JANEZ PODOBNIK, poslanec SLS, je republiški vladi oziroma ustreznim ministrstvom postavil naslednji vprašanji:

2. Za obe varianti t.j. EFP in alterantivne je potrebno P"
celovito presojo vpliva na okolje

- ali vlada pri programu zapiranja idrijskega rudnika podpira uporabo elektrolilterskega pepela za utrjevanje rudniških rovov?

3. Uskladiti je potrebno sanacijski program Rudn''<a
z zakonom o varstvu okolja
4. Z izdelanimi predlogi oz. alternativami ponovno
razpravo.«

— zakaj Vlada ne obravnava in sprejme Novelacije Zakona
o zapiranju idrijskega rudnika, s katero bi se zakonsko
uredilo tudi vprašanje sanacije škode po rudarjenju na
bivalnem okolju v Idriji (na primer škoda na komunalni
infrastrukturi, škoda na stanovanjskih in drugih objektih,
povečane koncentracije radona v nekaterih stanovanjih in
drugih bivalnih okoljih);

Rudnik živega srebra Idrija je na podlagi teh
izdelavo recepture za injektirno maso brez ele^Qrgi jn*
pepela. Rezultati bodo znani sredi februarja
'
primerjalno predstavljeni zainteresirani javnosti.
Uskladitev dologorčnega programa zapiranja
nom o varstvu okolja bo možna takrat, ko bodo sk ^
podzakonski akti tega zakona. Ta uskladitev do
^
tudi sanacijo škode na bivalnem okolju ob™0a
Živega srebra Idrija. Vlada Republike Slovenije P i
nila 12 mio SIT za sanacijo vrtca v Idriji.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je pripravilo naslednji
odgovor:
Da bi omogočili strokovno zaprtje Rudnika živega srebra
Idrija in s tem obvarovali mesto Idrija, je bil 24. septembra
1987 v Skupščini Republike Slovenije sprejet zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija
(Uradni list RS, št. 37/87). Zakon temelji na dolgoročnem
programu postopnega in trajnega zapiranja Rudnika živega
srebra Idrija, do leta 2006.

So že znani morebitni dokazi o
»civilne iniciative«?

Po dolgoročnem programu zapiranja bodo potekala zapiralna
dela postopno in to od spodaj navzgor. Spodnji del jame (do
IV. obzorja), ki je pretežno iz trdne karbonatne kamenine bo
potpoljen brez predhodnega zasipavanja (predhodno je
potrebna demontaža uporabne opreme in zasutje vertikalnih
jamskih objektov). Zgornji del jame je geološko veliko bolj
zapleten. Poleg tega so v zgornjem delu jame obsežni odkopi
zasuti le z nekonsolidiranim zasipnim materialom. Prav stiskanje teh zasipov ima značilen vpliv na posedanje in plazenje
območja nad jamo. Zato je potrebno zgornji del jame zapolniti
z utrjenim zasipom, še ne konsolidirane zasipe in porušene
kamenine nad zasipi pa utrditi z vtiskanjem injektirne suspenzije z vezivom.

JOŽEF ŠKOLČ, poslanec LDS, je 23. 12. 199fdijhV
pisanja tiska o tim. civilni iniciativi in možnih o*
stvo za notranje zadeve vprašal:
(
- ali imajo službe Ministrstva za notranje
rialne dokaze o domnevnih piscih t.i. Civilne t"
- če jih imajo, ali ti dokazi omogočajo, da se
ovadba, in kdaj bo predvidoma vložena, oz. Ka
prečeval oz. oviral preiskavo in če, kdo in
ministrstvo ukrenilo, da to prepreči?

^

- ali so utemeljene domneve, da je t.i.
policistov nastalo v službah Ministrstva za o"

Zapiralna dela potekajo po dolgoročnem programu, oktobra
1992 se je pričelo s postopnim potapljanjem jame tako, da je
ta potopljena od XI. obzorja. Izdelava nosilnih stebrov z injektiranjem je tehnično, tehnološko in finančno najzahtevnejši
del projekta. Zato je rudnik razpisal mednarodni natečaj za
izdelavo tehnične dokumentacije, inženirske storitve in izvedbeno tehnologijo (na razpisu leta 1989 je bila izbrana projektantska organizacija BAV iz Budimpešte). Na podlagi obsežnih raziskav in poizkusnih injektiranj z različnimi tipi zasipov
in kamenih je bila izdelana študija »Projekcija zasipov severnega bloka rudišča nad IX. obzorjem in geološke razmere
v okolici odkopnih rudih teles«. Ta določa kot optimalno
rešitev izvedbo 23.245 m vrtin ter injektiranje mešanice 16.565
t elektrofilterskega pepela in 2.302 t apna. Poleg injektiranja
območij starih zasipov je potreben tudi zasip vseh odprtih
prog nad VII. obzorjem, za kar bi potrebovali še 85.652 t elektrofilterskega pepela ali 137.000 t drugega materiala. Z meritvami, ki so bile opravljene pri poskusnem injektiranju z elektrofilterskim pepelom in apnom je bilo ugotovljeno, da
delovni pogoji glede radioaktivnega sevanja ustrezajo »Pravilniku o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, ki so mu
izpostavljeni prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri ionizirajočih
sevanj o merjenju stopnje izpostavljenosti ionizirajočih sevanih oseb, ki delajo z viri teh sevanj in o preizkušanju kontaminacije delovnega okolja« (Uradni list SFRJ, št. 31/89). Meritve
so tudi pokazale, da je vsebnost naravnih nukleidov v elektrofilterskem pepelu manjša, kot je vsebnost naravnih radionukleidov v tleh rudnika.

Prosim za pisni odgovor.
Prejel je naslednji odgovor:
i«*#
Poslanec Jožef Školč je Ministrstvu za
vil vprašanje, ali imajo službe Ministrstvainic
^a.n^'e] i
materialne dokaze o piscih t.i. Civilne
eC
podana kazenska ovadba oz. ali je kdo prep'
■ ^ P.
d0 ,
preiskavo ter vprašanji, ali so utemeljene 5 uinisl
pismo poštenih policistov nastalo v službah
obrambo.
Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja:
Uprava kriminalistične službe Ministrstva z®inotr*&
uj|n0 ,
RS je takoj po pojavu prvega pisma t.i. a 5 C',;,
začela zbirati obvestila zaradi ugotavljanjakat0rihv°^
zaradi preverjanja tistih navedb v pismu, iz dene "
sumi različnih kaznivih dejanj za osebe, naveo
v#i <
Preko Centra za kriminalistično tehnične P^'igzn^,'!«
Se
vala sledi, ki bodo v primeru identifikacije
ieiA:
cev kot materialni dokaz omogočile dokazovanj
sestavi pisma in s tem kaznivega dejanja p°
j
•h lll"3l
Na podlagi vseh zbranih obvestil in izveden^
1 1 •,
Uprava kriminalistične službe ministrstva
orie 0^..,
kazenS
sV
v Ljubljani, enoti v Ljubljani podala
-la|a rf
neznanega storilca, v kateri je natančno °P'-san0 /
nosti in ugotovitve. Posebej je v ovadbi °P'r0j
z delavcem Ministrstva za obrambo, ki je najP

Po zaključku poizkusnega injektiranja z elektrofilterskim
pepelom je Rudnik živega srebra v Idriji, v smislu zakona
o varstvu okolja, obvestil zainteresirano javnost z možno
uporabo elektrofilterskega pepela pri utrjevanju jame rudporočevalec, št. 19
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prišlo do neupravičenega razširjanja poročila Ministrstva za
notranje zadeve, ki je bilo označeno z vrsto in stopnjo tajnosti.
Dejanje kaže na sum storitve kaznivega dejanja izdaje uradne
skrivnosti. Pristojne službe Ministrstva za notranje zadeve so
prevzele vrsto aktivnosti za izsleditev osebe oz. oseb, ki bi
prišli v poštev kot storilci tega dejanja. V tej fazi preiskave vam
ne moremo posredovati konkretnejših podatkov, saj bi to
lahko škodovalo interesom nadaljnje preiskave.

ozne e a se e
vabilu odzval, datiloskopiranje)
vendar ni pristal
P ^ a ani
9 rnoben
ieodkir,n'
-P ■ 9 i Pukrep j (poligrafiranje,
tUd VSak raz 0v0r 0
»ava
'
9
zadevi.
službe nadaljuje z zbiranjem obvestil
n
., »fikacije storilcev in bo z dodatnim poročilom
tožilstvo.
v ,atan 0, ki se nanaša na
fiS?'2.
j
»pisma poštenih
M| P
nistrstvo za notranje zadeve pojasnjuje, da je
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s0
način boljšega in donosnejšega poslovnegad0
oV p v
to jim lahko ponudimo dovolj preverjenih *sakupaj!: ®
smeri se je Ministrstvo za kulturo že angažiralo ( * j^oi lii
teresiranimi distributerji in v sodelovanju z
mjnisl< )|f
v Ljubljani). V preteklih dveh letih je bilo n.a.tav()ifcij
opravljenih več informativnih razgovorov nas
s preds ^
družb, v jeseni 1993 pa je bilo na njihove '?Vgaapo?
gradivo, ki jim predstavlja ugodnosti neposredne^ > >■«
nja s Slovenijo in ki je bilo pospremljeno tudi s P k
Ministrstva za kulturo.
j ljy
Nujno pa moramo omeniti enega izmed pomembni^h^osre jt|
zakaj se tujci na tem področju težje odločajo
za ^ en
poslovanje s slovenskimi podjetji. To je na J^ornaj'
zaščita avtorskih pravic, rezultat tega pa slab
nao >f;£: rc
larno eksploatacijo filmskih naslovov in razr. rr'®v j|0 us"1 k
ratstvo«. Ministrstvo je že v lanskem letu P 'P. L ravi' ak
»protipiratski« zakon za to področje, ki je zdaj" e(T1*'
usklajen in pripravljen za drugo branje v Drer2ae pra»' j™
Priporočamo ga poslancem v čimprejšnje sp l 20ni^ 2s
pa ministrstvo zaključuje zadnjo redakcijo Prea
o zaščiti avtorskih pravic.
Al

ODGOVOR
Ministrstva za kulturo na pobudo RAFAELA KUŽNIKA, da filmsko distribucijo v Sloveniji opravljajo le domači distributerji
Problem filmske distribucije v Sloveniji, kot je opisan
v poslanski pobudi, ni mogoče zvesti zgolj na akt volje in
hotenja nekega državnega ali političenega organa, ampak ga
je nujno razumeti v poslovnih razmerjih, ki za to področje
veljajo na svetovnem trgu. Razumeti je potrebno, da imamo tu
opraviti predvsem z vprašanjem lastništva avtorskih pravic
pri eksploataciji posameznega filmskega naslova v kinodvoranah in na video kasetah. Tej razsežnosti pa je potrebno dodati
tudi potrebe kinematografske mreže na določenem ozemlju
do zadostne količine filmov za predvajanje in po profilu
ponudbe, ki bo zadovoljila obstoječe povpraševanje. Filmski
prikazovalci in distributerji ustvarjajo svoj dohodek na trgu in
pri svojih odločitvah sledijo logiki poslovnih interesov; vsaka
eventualna državna intervencija na to področje, ki naj korigira
njihovo ponudbo ali ravnanje, mora biti zato dvakrat premišljena.

P,e
ODGOVOR
AcAE^
Ministrstva za kulturo na pobudo RAr^^
NIKA, za podnaslavljanje filmov v R®P
veniji

Svetovni kinematografski trg, katerega del je tudi slovenska
kinematografska mreža, v pretežni meri zalaga pet velikih
ameriških družb, ki so lastnice filmov. Avtorske pravice zanje
odstopajo (prodajajo) neposredno svojim poslovnim partnerjem. Ce presodijo, da v neki državi ni sposobnega potencialnega partnerja, prepuščajo trženje s filmi v tej državi svojemu
partnerju v najbližji sosednji državi. V Sloveniji smo se znašli
v položaju, ko so vse ameriške družbe - z izjemo VVarner
Bros. - pravice do trženja prepustile svojim poslovnim partnerjem iz Hrvaške. Ti pa so si poiskali v Sloveniji »poddistributerje«, ki opravljajo distribucijo za potrebe slovenskih kinematografov na račun ameriškega in hrvaškega partnerja.

sfovensKem j,
Podnaslavljanje filmov s podnapisi v
mv okvir
nkvir obdelave
nhrtulavp filmov
filmnv za
73 distribucijo
HietrihiiniiO. L35 svoi..M
na
eksploatacijo posameznega filma
tovrstno obdelavo filmske kopije. Ker so
j* apartnerji tujih filmskih družb v velikem hrva
^
,*
filmov v slovenski kinematografski mreži
® v91 ®1
si ta pridržala pravico, da tudi filme za slove" ^11 'Pc
slavljajo v Zagrebu. Tamkajšnja ponudba
namreč zanje
7anip unnrlnoi^a
ugodnejša nri
od slnvfinske.
slovenske. SI3D0
®!a arti0 ^jsl
^ 'Uj
podnaslovljeno kopijo filma lahko zavrnejo sa ^ «l0
ali slovenski »poddistributer« oziroma prikazo

Tako je dejstvo, da v Sloveniji deluje zadostno število distribucijskih podjetij v različnem lastniškem statusu, ki pa so očitno
zadovoljne s položajem »poddistribuferjev« in si - z izjemno
Ljubljanskih kinematografov - ne prizadevajo, da bi s svojimi
poslovnimi bonitetami prepričale ameriške družbe o poslovni
smotrnosti njihovega neposrednega vstopa na slovenski kinematografski trg. Krivda je torej na strani domačih distributerjev, ki bi morali prevzeti posle neposrednega zalaganja slovenskega trga s tujimi filmi od hrvaških podjetij. Pri tem pa so
v objektivno težjem položaju že zaradi minulih poslovnih
ananžmanov tujih družb s hrvaškimi, saj se te le s težavo
odločajo za prekinitev obstoječih in vzpostavitev novih
poslovnih relacij.

Država ne sme in ne more ovirati pretoka
tuj'
svobode trga in določati, po kakšnih P0,.®"l""(joo0"
pošiljale svoje filme v Slovenijo ter kje jih
Ljubljanski studio za podnaslavljanje je kvaii za K" ( 1)1
tržno še ni konkurenčen (je dražji). Ministrst ^prS, jjeni
bo v okviru svojih pristojnosti prizadevalo, da
uredi položaj laboratorija za podnaslavljanje ,ra5trr t 9
da mu bo omogočeno kot delu javne p0goi%,,
področju kulture svojo dejavnost opravljati *
p
bodo v izhodišču zagotavljali konkurent; ^ jr j
napram podnaslovljevalcem v tujini. V tem sLpgft
država Slovenija zaščititi gospodarske in p°s' no ^
področju filmske distribucije (s katero je je p^, J'0
odločanje, kje in kako
"
Ijalol), tako, da bi z c—,—
ciov^1'ait v
mehanizmi »nagradila« tiste distributerje v =
jj^ ^
neposredne poslovne pogodbene odnose s jjtvef
družbami, pa zaradi tega lahko vplivajo na od
lavi filmskih kopij.
./
Ha va"V<lj
V
Ministrstvo za kulturo seveda ni pristojno, "|
0
prepovedovalo gospodarskim subjektom P°
^ 0or
jim narekuje poslovna logika in pogodbene
^
n
more jim nalagati obveznosti, ki niso v je9° | Z > ( jq j|
celo posegajo v pogoje poslovanja v tuji
6
o organiziranju in financiranju na področju
ta
dni Vlada Republike Slovenije predlagala D
v sprejemanje, pa je Ministrstvo za kulturo P' og0*'}l:
ki bi v dogovoru z drugimi vladnimi resorji °" ^0 [\.
nje vzpodbujevalnih mehanizmov, ki bi P°

Država ne sme in ne more ovirati pretoka kapitala, omejevati
svobode trga in določati, po kakšnih poteh bodo tuje družbe
pošiljale svoje filme v Slovenijo ter kje jih bodo obdelovale.
Vse takšne odločitve so v neposredni korelaciji s konkurenčnostjo pogojev trženja in čim boljšimi poslovnimi rezultati. Če
jim država onemogoči samostojno sprejemanje takšnih
poslovnih odločitev, bo rezultat samo eden: tako kot konec
80. ob razpadu aranžmanov med tedanjimi jugoslovanskimi
distributerji in tujimi družbami- bodo prekinile zalaganje slovenskega trga s svojimi izdelki, slovenska kinematografska
mreža pa bo ostala brez (kvalitetnega) tujega filma. To bo
povzročilo njen poslovni bankrot, z vidika kulturne politike
razpad mreže kinematografov in zmanjšanje dostopnosti prebivalstva do zadovoljevanja teh kulturnih potreb, na strani
ponudbe pa njeno popolno osiromašenje in enoličnost.
Kaj torej lahko stori Ministrstvo za kulturo oziroma slovenska
država?
Verjetno jima ne preostane kaj več kot posredno ali neposredno priporočanje in dokazovanje tujim družbam, da je
direktno poslovno sodelovanje s slovenskimi distributerji
poročevalec, št. 19
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- ilinskih P ?^ia "PrePričevali« k odločitvam za obdelavo
|0s
i Zat0
Poden !' V Sloveni
'ahko
samo apeliramo na
da se) zavzame
litrejSo oh°SVnavo ,er
)° za konstruktivno ter čim
s re em
ia tudi Vq h
P i
omenjenega zakona, pozneje
' "etlanizrnov UkreP°v' k' b' omogočali uveljavitev opisanih

v praksi pomeni delni prenos in prerazporeditev odgovornosti
in pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo, kot posledico pa zagotovitev neposrednega vpliva države na imenovanje direktorjev (39. člen, 4. odst.) ter na imenovanje njenih
predstavnikov v svete zavodov (42. člen, 1. odst.)

ijiDGOVOR

V praksi bo revizija ustanoviteljskih razmerij aktualna z vzpostavitvijo lokalne samouprave na nivoju regij in mestnih
občin, ter bo na ta način z ustreznimi pogodbami (ustanovitvenimi akti) na novo definirano razmerje soodgovornosti in
porazdelitve pristojnosti (35. člen, 2. odst).

V

"
za ku|

»UMiTcif, A°
turo na vprašanje in pobudo dr.
- (drof i ^UPLA o stanju javnih zavodov na
ure n za
■ 'odaje'"
'
sprejetje ustrezne zakor

S tako ureditvijo bi pri vodenju in upravljanju javnih zavodov
zagotovili odločujočo vlogo nosilcev in zastopnikov javnega
interesa na nivoju države lokalne skupnosti in strokovne oz.
zainteresirane javnosti, kar pomeni hkrati večjo možnost za
uveljavljanje individualne iniciative in odgovornosti ter večjo
stopnjo garancije zoper prevlado partikularnih zasebnih interesov.

oslabe Hr pilo foaja Proh; Dlrr><trij Rupel v svojem vprašanju in pobudi
1 a,0t|
tiko ozir
i' a Msot
°ma odlok o ustanovitvi javnega
r "'zakon0m 0 9'edališča ljubljanskega, ki ni v celoti sklai' Pecifjčna "
zavodih. Glede na to, da ta problematika ni
m Za omen en
f "r^°Postavn 'naslednja
°
i o gledališče,
ministru za kulvprašanja
oziroma je
pobudo:

Glede pobude poslanca, naj se zaradi ureditve omenjenih
razmerij, pa tudi zaradi drugih razlogov, čimprej za obravnavo
v Državnem zboru pripravijo tudi zakoni za posamezna
področja kulturnega udejstvovanja, med njimi tudi zakon
o gledališki dejavnosti, odgovarjamo naslednje:

t a^°nodaioP''rt '* pr's,0
lnosti
ima v praksi, glede na obstoječo
,am
n -"Q|imi srerl t
' kier le"ta zarad' lastnih interesov
!
na
V financira
* ' kulture, dejavnost
in programesojavnih
zavo»esta? Potirocju
katerih ustanovitelji
občine
ali

Ker je ureditev omenjenih razmerij enako aktualna za vsa
področja kulture, je zajeta v predlogu t. i. splošnega Zakona
o organiziranju in financiranju na področju kulture. Zato
v tem delu ni potrebe, da bi sprejemali poseben zakon o gledališki dejavnosti. Ker iz pobude ni razvidno, kateri so drugi
razlogi, da se pripravijo področni zakoni, se do pobude Ministrstvo ne more opredeliti. Načelno stališče Ministrstva za
kulturo v zvezi s področnimi zakoni, ki je razvidno tudio iz
uvoda k predlogu omenjenega zakona (str. 7-8), je: če se bo
izkazalo, da je utemeljeno sprejeti tudi dodatne ali specialne,
to je drugačne rešitve za posamezne dejavnosti kulturnoumetniške ustvarjalnosti in posredovanja kulturnih vrednot,
bodo te uzakonjene v posebnih zakonih za posamezno dejavnost (str. 9).

i kakofe9 zakonodaja na tem področju ustrezna, in če
I ženiti?
treba po mnenju Ministrstva za kulturo
omen
/ SU°9°v d^ajp8 Že
jenih razmerij pa tudi zaradi drugih
^iavnem "I,udi Pot|udo, da se čimprej za obravnavo
ru
r ravi
med n za
<udi za
'i® kulti
'P 'stvovan
io tudi
" ini3'edaii^j
de^jav°6^3 Pude
ia' zakoni
i'mi posamezna
kon

j^l) pQ v . n0StL
? o'Va'nPrisfrvaVn5' zakonodaji
država nima neposrednega
pti^anovjtpii"?
'' za javne zavode na področju kulture, kjer
av
j , odih nam' f javnih zavodov občine ali mesto. Zakon
# 2nUstan
oviteiire Vse Pris»ojnosti in odgovornost zanje veže
/ ,avlieno n ' k ato na niv°ju države (zaenkrat) z njimi ni
^"tiia
nobeno pravnoformalno razmerje.
na Sr
£ edstvarŽaVa •tem zavodom zagotavlja praviloma
i«Caepo^ednRnt
njihovo redno dejavnost, nima pa nobe1
aiooi^n ®-In9a vP'iva (in nadzora) nad njihovo porabo, je
ji j,..
Paradoksalna.
j obsto.
VZVOd za za
varovanje javnih sredstev, ki jih
v z
S e,ne
odbe
redni
i'.1 P'terie'iujej
° a kut ,?
° 'sklePaP°9
dejavnosti,
ki jih
z
vsakimo posameznim
zavodom,
,v 0 Da
obse
Aoo,a a o ia w.ul,ur
it
9 sredstev, ki jih zavodu zagotavlja
t "ia, ki i„ . ,avni
o, na
drugi strani pa vsebino in obseg
za
t aka
vod dolžan izpolniti.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na poslanski pobudi
IVANA SISINGERJA v zvezi z javno porabo občin
Poslanec Ivan Sisinger je na Vlado republike Slovenije naslovil naslednji poslanski pobudi v zvezi z javno porabo občin:
Na zahtevo SO Maribor daje pobudo, da se čimprej prouči in
pripravi nove kriterije za določanje obsega javne porabe za
občine, saj zaradi prenizkega obsega sredstev za javno
porabo v mariborski občini ni mogoče več pokrivati nujnih
stroškov.
Vlada mora pri teh kriterijih upoštevati, da je Maribor drugo
največje mesto v Sloveniji, ter da mu tak položaj mora pripadati tudi pri določanju obsega sredstev za javno porabo. Novi
kriteriji bi naj bili uveljavljeni vsaj za tretje in četrto tromesečje
1993.

t A: ^eso^nniS-,|rS,vu seveda ne omogoča, da bi prek teh
»e \rPr°9rama ?aSu ko in sooblikovalci nacionalnega kultur1 > i!nj/1°Politjk' s,ra,euveljavljalo celovito in konsistentno
f trne' °9i, in t0 i"
9ijo. saj lahko nastopa le v posvetoji )o.
ie tedaj, kadar se ustanovitelji nanj izrecno
f''' »ef „
r" "ilao
P°bud m niStrstv da bi mu
1,1
đitv
ustanovitelji z ustrezno
! teh lav 'io aktov m °'
ai , nih 2au ° °gočili neposredno zastopanost v sve0v s ć mer bi bil
i!!e9ani6n neDocr°^
'
'
fcačasno) zagotovljen
re
t
(i2iva
den vpliv države, doslej ni bilo pričakova1 J?) ^ Qrn

Odgovor vlade je:

sledi
i ■ )a H'kalfo)6^3 us
' da obstoječa zakonodaja na tem
i)'Iii ir,. Ina Pa so 7 "'l, seženi
trezna,
v ključni odgovori na odprtem
j!s
nciranilr na
Predlogu Zakona o organizira- ^
^ lan,
Področju kulture.
!'\ret)v videva no
'' obliki ! 0us
^nost revizije obstoječih ustanoviteljskih
tanoviteljstva (34. člen in 35. člen), kar
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V razpravi ob sprejemanju državnega proračuna za leto 1993
je bil realiziran sklep, sprejet v Državnem zboru, da se občinam, ki so po proračunski porabi na prebivalca pod republiškim povprečjem, zagotovi izhodiščna osnova za določanje
obsega javne porabe za leto 1993, v višini 90% povprečne
proračunske porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji. Ker
je bila občina Maribor po porabi na prebivalca na 97% republiškega povprečja, se ji izhodiščna osnova za določanje
obsega javne porabe ob tej korekciji ni povečala.
Zakon o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike
Slovenije za leto 1993 (Uradni list RS št. 22/93) v določbah 39.
in 40. člena, zavezuje resorna ministrstva za oblikovanje
ustreznih finančno ovrednotenih meril za posamezna
poročevalec, št. 19

občinsko javno porabo opredelilo globalni obseg
s' ^
posamezno ministrstvo v letu 1993. To je v okvir. n 0t
globala orpedelilo kriterije za finančno ovrednot f
javne porabe v posamezni občini. Žal se v oblik0Lrjiaf
niso vključila vsa ministrstva, zato pripravljena ^
zajela vseh oblik porabe, ki se financirajo iz obćinh||aU(*i
čunov. Oblikovana merila resornih ministrstev so d
vana pri določitvi možnega obsega javne porabe od
1993.

področja javne porabe, ki se financirajo iz občinskih proračunov. Ta naloga se je pričela uresničevati v mesecu maju, to je
v času, ko so bila razpoložljiva sredstva javne porabe, v okviru
bilance javne porabe na republiški in občinski ravni že razporejena. Večina občin je imela tudi že sprejete proračune, zato
prerazporeditev v okviru obstoječe bilance javne porabe ni
bila sprejemljiva. Prerazporeditev, ki bi se lahko uresničila na
ta način, bi povzročila, da bi se razpoložljiva sredstva posameznim občinam za javno porabo morala znatno zmanjšati,
da bi se drugim lahko povečala.

Ustrezne izračune, ki so predstavljali seštevek
deljene javne porabe, oblikovanih meril resornin in potrebnih sredstev za proračun plač po sklepu .
sodišča za leto 1992, so predstavljali določen
o•
porabe za leto 1993, ki ga je sprejela tudi v,ada Jc,avli»!'
bil poslan vsem občinam 25. 11. 1993 in je preos
uskladitev javne porabe občin z rastjo cen.

Ob obravnavi te problematike na seji vlade je bilo ugotovljeno, da se bodo oblikovana merila lahko realizirala šele ob
prvi uskladitvi javne porabe na ravni republike. Podatki
o možni uskladitvi so bili znani koncem meseca septembra
1993 in takrat so ministrstva ponovno pristopila k realizaciji te
naloge.

Po tem izračunu se je obseg javne prorabe občmj
upoštevanju meril povečal od 3.944,9 milij°n0
milijonov tolarjev ali za 8,4%.

Zaradi zahtev občin po izenačevanju proračunske porabe na
prebivalca, so se pri oblikovanju finančno ovrednotenih meril
ministrstva srečevala s težavami, kako v okviru določenih
sredstev bilance javne porabe, vsem občinam zagotoviti
potrebna sredstva za nemoteno financiranje njihovih proračunskih porabnikov. Pri oblikovanju finančno ovrednotenih
kriterijev so resorna ministrstva zato težko upoštevala specifične probleme občin (velikost občine, ekonomsko in fiskalno
moč, slabšanje gospodarskega položaja), ki so odraz zatečenega stanja iz preteklih let.

Koncem meseca decembra je bila še enaus,usk'^fna
porabe občine za leto 1993. Podatki in
ff.^ani!
sredstev finančne izravnave so bili poslani obcj
1993. Ob tej uskladitvi se je obseg javne pora"
K4iriKr.r
nnunAnl na
«« 4.372,1
A 070 -t milijonov tolarjev
«s%liri£>\/ Sil
Maribor povečal
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je oidgovo"
vilo Ministrstvo za finance.

Ministrstvo za finance je v okviru razpoložljivih sredstev za
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