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Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1992
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sQ • ,7
EPA 272
VaX>linA ^
Q.
Vlada Republike Slovenije je na 89. seji, dne 9. junija 1994,
določila besedilo:

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 njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

- PREDLOGA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1992,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 29.
člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS,
št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 43/93) in 166. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za d*
nance,
- Andrej ENGELMAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance,
- Lidija PODKRIŽNIK, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance,
- Marjana HRVAČKI, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance.

S tem nadomeščamo besedilo osnutka zaključnega
računa o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto
1992, ki smo vam ga poslali z dopisom št. 400-02/93-3/2-8
z dne 1/7-1993, ostali del obrazložitve zaključnega računa
proračuna Republike Slovenije za leto 1992 ter tabelarnih
pregledov ostaja nespremenjen.
1. člen

Presežek prihodkov nad odhodki proračuna Republike Slove*
nije za leto 1992 znaša 229.171.268 tolarjev.

Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za
leto 1992.

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki proračuna Replike sloV® ra.
za leto 1992 v znesku 229.171.268 tolarjev se prenese v p<
čun Republike Slovenije za naslednje leto.

2. člen
Prihodki proračuna Republike Slovenije so bili doseženi in
razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1992, ki
je sestavni del tega zaključnega računa.

4. člen

Skupni prihodki proračuna Republike Slovenije za leto 1992
znašajo 231.645.293.445 tolarjev, skupni odhodki pa 231416.122.177 tolarjev.
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Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za le'0 1992
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1992

'• PRIHODKI

PRORAČUNA
■ V TOLARJIH

konto

OSNUTEK
ZAKLJUČNEGA
RAČUNA
1992
11!

vrsta prihodka

I. DAVKI
710
712

Davek od dobička
Dohodnina

PREDLOG
ZAKLJUČNEGA
RAČUNA
1992
S2

RAZLIKA
(3-2-t)

47,296,752,498

47,296,752,498

5,943,268,924
41,353,483,574

5,943,268,924
41,353,483,574

32,460,019,925

32,460,019.925

107,054,338,170

107,054,338,170

106,137,556,515
916,781,655

106,137,556,515
916,781,655

30,678,447.254

31,273,734,921

13,876,695,064
5,816,467,357

13,876,695,064
5,816,467,357

1,841,763,434
1,542,814,883
617,125,365
42,401,673
1,740,567,388
37,793,761
5,162,818,329

1,841,763,434
1,542,814,883
617,125,365
42,401,673
1,740,567,388
37,793,761
5,758,105,996

0
0
0
0
0
o
595,287,667

217,489.557,846

218,084,845,513

595,287,667

13,560,447,932

13,560,447,932

231,050,005,778

231,645,293,445

II. CARINE IN UVOZNE TAKSE
720

Carine in uvozne takse

III. PROMETNI DAVKI
730
731

Prometni davek
Davek na promet nepremičnin

IV. NEDAVČNI PRIHODKI
740
^41

Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za zdravstvo

7660
7661
767
787
760
763
709

Registracijske takse
Cestnina
Povračila od količinskih osnov
Odškodnine zaradi spremembe namemb.
Sodne takse
Prenočitvena taksa
Drugi prihodki

V. SKUPAJ DAVČNI IN NEDAVČNI PRIHODKI
VI. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA

skupaj prihodki proračuna in zadolževanje

3

595,287,667

595,287.667
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II.

ODHODKI

PRORAČUNA

REPUBLIKE
. v TOLARJIH

KONTO

OSNUTEK
ZAKLJUČNEGA
RAČUNA
1992
(i)

VRSTA ODHODKA

PREDLOG
ZAKLJUČNEGA
RAČUNA
1992
2>

razlika
p-».11

40

SREDSTVA ZA DELO DRŽAVNIH ORGANOV

33,738,803,210

34,104,919,609

366,116,399

400
401
402
403
404
408
409

Osebni dohodki
Drugi osebni prejemki
Prispevki delodajalca
Materialni stroški
Amortizacija
Drugi odhodki za delo na področju obrambe
Drugi odhodki za delo na drugih področjih

18,773,218,820
1,780,259,880
5,293,576,834
4,885,712,143
204,371,371
1,969,882,869
831,781,294

18,773,218,820
1,780,259,880
5,293,576,834
5,251,828,542
204,371,371
1,969,882,869
831,781,294

366,116,399

41

SREDSTVA ZA DELO IZVAJALSKIH ORGANIZACIJ

29,387,359.691

29,387,359,691

410
411
412
413
414
419

Osebni dohodki
Drugi osebni prejemki
Prispevki delodajalca
Materialni stroški
Amortizacija
Drugi odhodki za delo

24,553,283,750
525,622,074
1,460,579,165
2,316,204,294
525,103,608
6,566,800

24,553,283,750
525,622,074
1,460,579,165
2.316,204,294
525,103,608
6,566,800

42

SOCIALNI TRANSFERI

43,340,497,465

43,340,497,465

420
421
422
423
424
425
426
428
429

Otroško varstvo
Socialno skrbstvo
Zaposlovanje
Pravice borcev.vojn.inv.in družin padlih borcev
Kultura
Izobraževanje
Štipendije
Dajatve za zagot.socialne varn.določ.kat.obč.
Drugi socialni transferi

12,491,142.214
1,086,496,947
21,196,214,780
3,015,609,453
124,175.200
550,265,000
4,525,644.439
259,866,137
91,083,295

12,491,142,214
1,086,496,947
21,196,214,780
3,015,609,453
124,175,200
550,265,000
4,525,644.439
259,866,137
91,083,295

43

DOTACIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

7,427,777,915

7,427,777,915

430
431
432
433
434
435
436
437
439

Kultura
Znanost
Zdravstvo
Otroško varstvo
Socialno skrbstvo
Vzgoja in izobraževanje
Telesna kultura
Zaposlovanje
Druga področja

2,515,181,323
3,042,922,000
549,985,544
10,604,080
869,343,294
222,782,154
144,421,967
13,057,266
59,480,287

2,515,181,323
3,042,922,000
549,985,544
10,604,080
869,343,294
222,782,154
144,421,967
13,057,266
59,480,287
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■VTOOUUIH

KONTO

OSNUTEK
ZAKLJUČNEGA
RAČUNA
1992
">

VRSTA ODHODKA

PREDLOG
ZAKLJUČNEGA
RAČUNA
1992
2

RAZLIKA
2=£2

17.375,477,485

17,375,477,485

0

702.759.043
3.812.231,265
4.469.200,000
281.544.961
15.649,486
7.963.375,923
36.720,807
93.996.000

702,759.043
3,812.231.265
4,469,200.000
281,544.961
15.649,486
7.963.375.923
36.720.807
93.996.000

0
0
0
0
0
0
0
0

44

PLAČILA NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

440
441
442
443
444
445
446
447

Kultura
Znanost
Zdravstvo
Otroško varstvo
Socialno skrbstvo
Vzgoja in izobraževanje
Telesna kultura
Zaposlovanje

45

15.750,033.074

15,750.033.074

0

450
451
453
455
456
457
459

PLAČILA STORITEV TER SUBVENCIJE IN INTER
V GOSPODARSTVU
Plačila storitev organiz.s področja komunale
Plačila storitev organiz.z drugih podr.gosgod.
Subvencije organizacijam z drugih podr.gospod.
Intervencije na področju gospodarstva
Sredstva za razvoj gospodarskih dejavnosti
Povračila carin in druge izvozne stimulacije
Druga sredstva,dana gospodarskim organizacijam

0
113,775,287
7.075,597.008
4,618.102.119
117,058.689
3,799.999,971
25,500,000

0
113.775.287
7.075.597,008
4,618.102.119
117.058.689
3,799,999,971
25.500.000

0
0
0
0
0
0
0

46

DRUGI ODHODKI

20,725.742.084

20,725,742.084

0

460
461
462
463
467
468

Obresti
Stroški plačilnega prometa in bančni stroški
Sredstva prenesena drugim družb, politskupn.
Sredstva za sofinanciranje na ravni drugih dr.pol.skup.
Sredstva za druge javne potrebe
Drugi odhodki

7,522.184,508
43.304,154
10,677,058,808
56,613.450
1,765.069,355
661,511,808

7.522,184,508
43.304.154
10.677.058,808
56.613.450
1.765,069,355
661.511.808

0
0
0
0
0
0

47

ODHODKI INVESTICIJSKEGA ZNAČAJA

45,014.483,798

45,014.483.798

0

470
471
472
473
474
475
476
477
478
479

Investicije na področju komunale
Investicije na drugih področjih gosp.infrastrukture
Investicije v stanovanjski gradnji
Investicije v družbenih dejavnostih
Investicije na področju dela državnih organov
Investicije na področju obrambe
Investicije na področju požarnega varstva
Druge investicije
Investicijsko vzdrževanje
Drugi odhodki investicijskega značaja

477.731,979
10,506.552,046
58.548.727
1,352.062,998
2,274,099,089
11,788,570,737
169.542,448
1,155,067,428
9,451,477,212
7.780,831,134

477.731,979
10,506.552.046
58.548,727
1,352.062.998
2.274,099.089
11.788.570.737
169.542.448
1.155.067,428
9.451,477.212
7.780.831J34

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

48

FINANČNI TOKOVI, OBUKOVANJE REZERV
IN DRUGE OBVEZNOSTI

18,289,831,056

18.289,831.056

0

480
481
483
485
486
489

Krediti in posojila za investicijske namene
Drugi krediti in posojila
Sredstva rezerv
Odplačila glavnice investicijskih kreditov
Odplačila glavnice drugih kreditov
Druge obveznosti

494.280,000
7,680,752,187
3,214,738,145
5.991,296.111
93.996.459
814,778,153

494,280,000
7,680.752,187
3.214.738.145
5.991.286.111
93,996,459
814,778.153

0
0
0
0
0
0

231.050.005,778

231.416.122.177

366,115.399

o

229.171.268

229.171.268

SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
5
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OBRAZLOŽITEV
Vlada Republike Slovenije je na 33. seji dne 24. junija 1993
določila besedilo Osnutka zaključnega računa o izvršitvi
proračuna Republike Slovenije za leto 1992 in ga poslala
v sprejem Državnemu zboru.

prihodki so bili pokriti nekriti odhodki, razlika v višini 4,7 mio
SIT pa je bila odvedena v prorčaun.
- KPD Dob pri Mirni je izkazal v svojem računovodske^
izkazu za leto 1992 9,6 mio SIT riekritih odhodkov. sle
Nek'
odhodki so nastali zaradi povečanja stroškov, ki so p° 'a
bistvenega povečanja števila obsojencev in nezadostne«
priliva sredstev iz proračuna.

Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih
javnih financ, ki je matično delovno telo, je osnutek obravnaval na seji dne 15. 9. 1993. V razpravi je bilo ugotovljeno, da
Odbor o zaključnem računu državnega proračuna za leto
1992 še ne more odločati. Služba družbenega knjigovodstva
je namreč pri pregledu zaključnih računov nekaterih proračunskih uporabnikov ugotovila določene nepravilnosti v zvezi
s prihodki iz lastne dejavnosti in prekoračitvijo dovoljenih
odhodkov, ki v zaključnem računu za leto 1992 niso bile
upoštevane.

- V računovodskem izkazu Zapori Ljubljana za leto 1992j*
izkazano 0,7 mio SIT nekritih odhodkov. Nekriti odhodki
nastali zaradi povečanih stroškov ob nezadostnem P'"'
sredstev iz proračuna.
- Ministrstvo za zdravstvo je izkazalo v svojem računov^
skem izkazu za leto 1992 nekrite odhodke v višini 8,4 mio = •
Za pokritje negativne razlike je bila izkazana terjatev do P'°
čuna.

Pri sestavi zaključnega računa proračuna Republike Slovenije
za leto 1992 Ministrstvu za finance nepravilnosti v organih
niso bile znane. Ugotovljene so bile naknadno in zato niso
bile upoštevane v zaključnem računu proračuna Republike
Slovenije za leto 1992. Odbor za nadzor proračuna in drugih
javnih financ je zato predlagal, da Služba družbenega knjigovodstva in Ministrstvo za finance predhodno uskladita nerešena vprašanja.

Iz navedenega je razvidno, da bi se moral z upošteva^i^J
zgoraj navedenih ugotovitev obseg proračunskih prihod*
za leto 1992 povečati:
- za prihodke iz lastne dejavnosti Ministrstva za notran'e
zadeve v višini 358,3 mio SIT;

V 13. členu zakona o financiranju javne porabe ter v 14. členu
zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1992, je
določeno, da so tako prihodki kot tudi odhodki proračunskih
uporabnikov iz lastne dejavnosti prihodki in odhodki proračuna in jih je potrebno izkazati kiot prihodek oziroma odhodek v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Republike
Slovenije za leto 1992, medtem ko je v 13. členu zakona
o proračunu določeno, da morajo uporabniki izvrševati svoje
naloge v mejah postavk proračuna. Prav tako je določeno, da
uporabniki ne smejo na račun državnega proračuna prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva za posamezne namene.

- za prihodke iz lastne dejavnosti Ministrstva za n0'r^Jjo
zadeve - Vadbeno oskrbni center Gotenica v višini 214,8
SIT;
- za prihodke iz lastne dejavnosti Ministrstva za informiran'8
v višini 22,2 mio SIT;
Skupen obseg proračunskih prihodkov za leto 1992 se tojj
dodatno poveča za 595,3 mio SIT, to je za 0,26 odstotkaza9
na osnutek zaključenga računa Republike Slovenije 0 .g92
1992. Skupen obseg proračunskih prihodkov za le'
znaša tako 231.645,3 mio SIT.
■ hi 5®
Enako velja za proračunske dohodke za leto 1992, ki » ^
morali z upoštevanjem zgoraj navedenih ugotovitev povec

Ob pregledu zaključnih računov posameznih uporabnikov
proračunskih sredstev za leto 1992 sta Služba družbenega
knjigovodstva in Proračunska inšpekcija pri Ministrstvu za
finance ugotovili, da nekateri niso nakazali vseh prihodkov iz
lastne dejavnsoti za leto 1992 v proračun Republike Slovenije,
da so prekoračili načrtovane odhodke za leto 1992, nekateri
pa hkrati izkazujejo tudi nekrite odhodke. Služba družbenega
knjigovodstva je tako ugotovila, da je:

- za povečane materialne stroške Ministrstva za noti'an'
zadeve, v višini 160,6 mio SIT;

- Ministrstvo za notranje zadeve v letu 1992 realiziralo prihodke iz lastne dejavnosti v višini 358,3 mio SIT in del teh
prihodkov v znesku 188,0 mio SIT že porabilo za materialne
stroške. Razlika je bila nakazana v proračun v letu 1993.

- za povečane materilane stroške Ministrstva za informir811'
v višini 17,5 mio SIT.

- za povečane materialne stroške Ministrstva za
zadeve - Vadbeno oskrbni center Gotenica v višini 18® u
SIT;

Z upoštevanjem zgoraj navedenih ugotovitev se
skupni obseg proračunskih odhodkov za leto 1992
mio SIT, to je za 0,16 odstotka glede na osnutek zaKlju
računa za leto 1992. Skupen obseg proračunskih odn°
za leto 1992 znaša tako 231.416,1 mio SIT.

- Ministrstvo za notranje zadeve - Vadbeno oskrbni center
Gotenica je v letu 1992 realiziralo prihodke iz lastne dejavnosti v znesku 214,8 mio SIT in del teh prihodkov v znesku 160,6
mio SIT tudi že porabilo za materialne stroške. Razlika ni bila
nakazana v proračun.

Istočasno ugotavljamo, da so nekateri uporabniki Pr°rjw>d'
skih sredstev presegli s proračunom določen obseg °°Kl} |i
kov za leto 1992 in v svojih računovodskih izkazih i*
nekrite odhodke. To so:

- Ministrstvo za obrambo je izkazalo v svojem računovodskem izkazu za leto 1992 177,1 mio SIT nekritih odhodkov, ki
so bili pokriti v okviru odhodkov državnega proračuna za leto
1993.

- Ministrstvo za obrambo, za povečane materialne s,r0
v višini 177,1 mio SIT;

- Ministrstvo za promet in zveze je izkazalo v svojem računovodskem izkazu za leto 1992 324,6 mio SIT nekritih odhodkov,
medtem ko presežek prihodkov nad odhodki iz leta 1991 ni bil
prenešen med prihodke leta 1992, kar bi bilo pravilno. V navedenem primeru gre za napačno izpolnjen obrazec.

- KPD Dob pri Mirni, za povečane materilane stroške "
9,6 mio SIST;
4
0
- Zapori Ljublajna, za povečane materialne stroške »„ viS' '
0,7 mio SIT;
g|f.
- Ministrstvo za zdravstvo za odhodke v višini 8,4 mi°
£0
Nekriti odhodki posameznih proračunskih uporabnik0

- Ministrstvo za informiranje je izkazalo v svojem računovodskem izkazu za leto 1992 17,5 mio SIT nekritih odhodkov,
hkrati pa tudi obveznost do proračuna v znesku 22,2 mio SIT.
Po navedbah Urada vlade za informiranje znesek 22,2 mio SIT
predstavlja realizirane prihodke iz lastne dejavnosti. S temi
poročevalec, št 25
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Ponesejo
v naslednje leto in se porkijejo v breme finančnega
a
crta posameznega proračunskega uporabnika.

V skladu z zakonom o financiranju javne porabe Državni zbor
sprejme zaključni račun proračuna za leto 1992. Upoštevaje
navedene ugotovitve Službe družbenega knjigovodstva Vlada
Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da sprejme
predlog zaključnega računa za leto 1992 v katerem so upoštevane naslednje spremembe:

? VPoštevanjem naknadno ugotovljenih prihodkov iz lastne
javnosti in dodatno porabljenimi sredstvi za materialne
"Oske za leto 1992 ugotavljamo pozitivno razliko prihodkov
đ
odhodki v višini 229,2 mio SIT.

- proračunski prihodki za leto 1992 se povečajo za
595.287.667 tolarjev in znašajo skupno 231.645.293.445 tolarjev;

J*« meni, da so ugotovitve Službe družbenega knjigovod"\ki se nanašajo na lastno dejavnost posameznih proraunskih uporabnikov utemeljene, zato predlaga Državnemu
1.0ru Popravljen predlog zaključnega računa proračuna za
o 1992. S tem, da navedeni proračunski uporabniki niso
Vedl
' prihodkov iz lastne dejavnosti v proračun, so ravnali
v_
nasprotju s 13. členom zakona o financiranju javne porabe
enorn
199?
zakona o proračunu
Republike
za leto
*rz "S prekoračitvijo
dovoljenega
obsegaSlovenije
proračunskih

- proračunski odhodki za leto 1992 se povečajo za
366.116.399 tolarjev in znašajo skupno 231.416.122.177 tolarjev;

čira
- so ravna
" v nasprotju
z 19. členom
o finanB
javne
porabe
ter 13. členom
zakonazakona
o proračunu
Publike Slovenije za leto 1992.

Ostali del obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto
1992 ter tabelarnih pregledov ostaja nespremenjen.

- presežek prihodkov nad ohdoki za leto 1992 v višini
229.171.268 tolarjev se prenese v proračun za naslednje leto.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ - EPA 638
- HITRI POSTOPEK
blikovanju podjetij že temeljito obravnavane. Hitri postopek je utemeljen tudi zato, ker se je proces lastninjenja te
začel in je treba spremembe sprejeti do jeseni, ker se b°
večina postopkov lastninjenja zgodila letos jeseni.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93) podpisani vlagamo
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ,
ki ga dajemo v obravnavo in sprejem.

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bomo
pri delu v delovnih telesih in v Državnem zboru sodelovali
podpisani - predlagatelji.

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije predlagamo HITRI POSTOPEK sprejemanja.

Predlagatelji:

Predlog hitrega postopka utemeljujemo z dejstvom, da so
bile razne variante sprememb Zakona o lastninskem preo-

Metka Karner-Lukač, I. r.
Marjan Poljšak, I. r.
Žare Pregelj

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij
UVOD

grame lastninskega preoblikovanja. V podjetjih, ki so
izvedla lastninski proces preoblikovanja, bodo zaposleni w
možnost s certifikati odkupiti delnice lastnega podjetja,,b0P
nesene na Sklad RS za razvoj. V drugem primeru pa
zaposleni imeli možnost, da s certifikatom sodelujejo zun
matičnega podjetja.

1. Ocena stan|a In razlogi za sprejem zakona
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij je omogočil
vsem državljanom, da so prejeli lastninske certifikate, s katerimi lahko uveljavijo svoj delež na družbeni lastnini. Upoštevajoč dejstvo, da razdeljena vrednost lastninskih certifikatov ne
pokriva višine javnega dolga, ki ga bomo plačevali vsi davkoplačevalci, pomeni sedanji proces lastninjenja totalno nacionalizacijo minulega dela vseh zaposlenih, še zlasti tistih, ki
so gospodarili z družbeno lastnino varčno in odgovorno ter
povečevali njeno vrednost.

BESEDILO ČLENOV
1-člen
»V Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I.RS| ^
55/92, 7/93 in 31/93) (v nadaljnjem besedilo: zakon) se
členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
•
«0
TA ZAKON SE UPORABLJA TUDI ZA PODJETJA, KI?.
S POGODBO PRENESLA DRUŽBENI KAPITAL NA SK^
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ (V NADALJNJEM BEf
DILU: SKLAD) IN PODJETJA, KI SO V LASTI TEH POD&'"

Podjetja, ki so se lastninsko že preoblikovala, so dokaz, da
bodo zaposleni postali večinski lastniki samo v podjetjih, ki
poslujejo z izgubo ali na meji rentabilnosti. V kvalitetnejših,
razvojno naravnanih in izvozno usmerjenih podjetjih pa se
bodo zaposleni izčrpavali z notranjim odkupom in ponovno
odkupili vrednost nacionaliziranega minulega dela, sicer jih
bodo obvladovale investicijske družbe in tujci. Tako prvih, kot
drugih se ne veselimo, še zlasti ne zato, ker hočemo postati
gospodar na svoji zemlji tudi na področju nacionalne ekonomije, državljanom pa moramo v lastninskih deležih priznati
minulo delo.

2. člen
»V 23. členu zakona se v prvem, tretjem in šestem odsta^"
številka 20 nadomesti s številko 40.«
3. člen

Ker želimo podjetja ohraniti v slovenski lasti in v večinski lasti
tistih zaposlenih, ki jih upravljajo, v njih ustvarjajo in so na
njih eksistenčno vezani, je potrebno povečati vrednost latninskih certifikatov in nameniti državljanom za razdelitev vsaj
toliko družbene lastnine, kot znaša javni dolg.

»V 25. členu zakona se zadnji stavek drugega odstavka spre"
meni tako, da se glasi:
ifj
PRI ODKUPU MORA SODELOVATI ENAKOPRAVNOTJI N,
SORAZMERNO NETO PLAČAM VEČ KOT DVE TRE
ZAPOSLENIH V PODJETJU.«

2. Načela, cilji In predlagane rešitve

Črta se zadnji (deseti) odstavek 25. člena zakona.

Predlagane spremembe temeljijo na načelu denacionalizacije
minulega dela, ki jo sedanji zakon uvaja. Zato predlagamo
povišanje vrednosti lastninskih certifikatov državljanov za
100%, z njimi pa bo mogoče sodelovati tudi pri lastninjenju
gospodarskih javnih služb in bank, ki se sanirajo z javnim
dolgom, kjer 140.000 zaposlenih upravlja s kapitalom enake
vrednosti, kot je vrednost podjetij, ki se lastninijo po tem
zakonu.

4. člen
»V 26. členu zakona se doda nov peti odstavek, ki se gl®5ij.
PRI PRODAJI DELNIC PODJETJA, PRENEŠENIH NA POJpj.
NINSKI SKLAD, ODŠKODNINSKI SKLAD IN SKLAD (R^l
BLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ), IMAJO POD ENAJ^.
POGOJI PREDKUPNO PRAVICO ZAPOSLENI, BIVŠI ZA.U
SLENI IN UPOKOJENI DELAVCI PODJETJA, KI JE DELN'
IZDALO«

3. Finančne In druge posledice
Sama izvedba zakonskih sprememb ne bi povzročala dodatnih finančnih bremen za proračun. Tiskanje in delitev dodatnih lastninskih certifikatov predstavlja zanemarljiv strošek.
Prav tako je mogoče enostavno uskladiti vse odobrene proporočevalec, it. 25

5. člen
»V 31. členu zakona se v tretjem odstavku številka 40 nado"1
sti s številko 80.
8

7. člen

D

°da se novi četrti odstavek 31. člena, ki se glasi.

»Doda se nov 52.a člen zakona, ki se glasi:

I Roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona
IZDAJO DRŽAVLJANOM REPUBLIKE SLOVENIJE
DODATNI lastninski certifikati v vrednosti LASTNINSKIH CERTIFIKATOV, KI SO JIH ŽE PREJELI NA PODLAGI
™ETJEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA. S TEMI CERTIFIKATI
DRŽAVLJANI LAHKO SODELUJEJO TUDI V PROCESU LASTSami A GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN BANK, KI SE
^NIRAJO Z JAVNIM DOLGOM«.*

PODJETJA, KI SO AGENCIJI ŽE PREDLOŽILA ALI JIM JE
AGENCIJA ŽE ODOBRILA PROGRAM LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA, LAHKO V TREH MESECIH OD UVEUAVITVE
TEGA ZAKONA PREDLOŽIJO AGENCIJI NOV ALI DOPOLNJEN PROGRAM LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA
PODJETJA V SKLADU S TEM ZAKONOM.
PODJETJA, KI SO ŽE IZVEDLA INTERNO RAZDELITEV PO
ZAKONU O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ
(UR. L. RS, ŠT. 55/92, 7/93 IN 31/93) IN KONČALA PROCES
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA, LAHKO Z DODATNIMI
CERTIFIKATI, ZBRANIMI NA PODLAGI SPREMENJENEGA
DOLOČILA INTERNE RAZDELITVE DELNIC, ODKUPIJO DELNICE, KI SO JIH PRENESLA NA SKLAD (REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ«.
8. člen

6. člen
"2a 32. členom zakona se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
?KLAD MORA DELAVCEM V PODJETJIH, KATERA UPRAV^■PONUDITI IN OMOGOČITI LASTNINJENJE NA PODLAGI
"IERNE RAZDELITVE IN NOTRANJEGA ODKUPA DELNIC,
J>KILA!DU S TEM ZAKONOM V ROKU TREH MESECEV OD
Z^AVrrVE
ZAKONA (O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
*0NA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ).«

Ta zakon stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2 i 5 ,en uva ata
0em v' ^
i
obravnavano in obrazloženo dodatno
lje'? certifikatov vsem državljanom RS v vrednosti že razdecert
Port
'fikatov. 7. člen pa omogoča, da zaradi sprememb
lahko predložijo nov ali dopolnjen program lastninre
P obiikovanja podjetja oz. podjetja, ki so že lastninila
S/t/arfa o lastninjeno z odkupom delnic, ki so jih prenesla na
RS za razvoj.

s strani podjetja pri notranjem odkupu, kajti pri novem pogoju
za notranji odkup je odpravljena možnost»notranjih « malverzacij.
1. in 6. člen se nanašata na podjetja, ki so družbeni kapital
s pogodbo prenesla na Sklad RS za razvoj in določata, da se
ta podjetja ponudijo nazaj zaposlenim v lastninjenje po
Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Vlada sicer
obljublja, da bo to naredila, vendar obstaja opravičen strah,
da bo to šele potem, ko bo že izvršena sumljiva razprodaja
večine podjetij »Koržetovega« sklada. Te razprodaje zaenkrat
ni še nihče ustavil.
4. člen uvaja predkupno pravico podjetja do svojih delnic,
prenošenih na pokojninski sklad, odškodninski sklad in sklad
RS za razvoj.

khi!en uvaia rtov pogoj za notranji odkup, da se ta odkup
ia *° zgodi le, če pri lastninjenju sodeluje vsaj dve iretjini
"le/nh3 pre enakopravno
in sorazmerno plačam. Ta spre°ko i
Prečujo možnost, da bi se z notranjim odkupom
samo
lunan riekateri zaposleni ali preko njih indirektno
t>ra? J' zainteresirani s kapitalom tujega ali sumljivega izvora,
teko tretji člen ukinja omejitev kreditiranja in jamstev
b

es

edilo členov, ki se spreminjajo:

podjetju lastniške certifikate ali potrdila iz 25. a člena tega
zakona v vrednosti, ki presega 20% vrednosti družbenega
kapitala po otvoritveni bilanci, se presežni certifikati ali potrdila iz 25. a člena tega zakona lahko uporabijo tudi za notranji
odkup delnic.

il6n:

ra
„KKon
ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z družbe*aPitalom v podjetja z znanimi lastniki.

25. člen:
Pri notranjem odkupu delnic podjetje najprej prenese delnice
na sklade iz 22. člena in opravi interno razdelitev delnic po 23.
členu tega zakona.

§<j*en;
c
zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavvr6d Podjetja lahko razdeli navadne delnice za največ 20%
st
0eiir°
. družbenega kapitala po otvoritveni bilanci.
n6 en
'Ce iz prvega odstavka tega člena se glasijo na ime in so
osljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

Podjetje za družbeni kapital, ki ga predvidi v programu notranjega odkupa prenese na Sklad navadne delnice. Podjetje
mora takoj odkupiti od Sklada 20% po tem odstavku prenesenih delnic. Vrednosti delnic v programu notranjega odkupa se
določi na podlagi vrednosti iz otvoritvene bilance na podlagi
ocene pooblaščenih ocenjevalcev, pri čemer se pri odkupu
upošteva 50% popust. Otvoritvena bilanca se valorizira
z indeksom drobnoprodajnih cen od dneva vplačila delnic. Pri
odkupu mora sodelovati več kot tretjina zaposlenih v podjetju.

stane

pfy°
k delnic do 20% vrednosti družbenega kapitala iz
odstavka
tega člena, ki niso bile razdeljene, lahko
PoJ»
o}jile!ie na podlagi internega razpisa zamenja za certifikate
narn 6družinskih članov zaposlenih, ali pa prenese na sklad za
oe odprodaje pooblaščenim investicijskim družbam.
do delnic po prvem odstavku tega člena imajo tudi
s0 Jaeni in bivši zaposleni in upokojeni delavci v družbah, ki
de/n. Podlagi navadnih delnic v lasti podjetja, ki razdeli
'ce po tem členu.

V naslednjih štirih letih mora podjetje od Sklada odkupiti
vsako leto najmanj eno četrtino delnic iz prejšnjega odstavka
tega člena po vrednosti, določeni na podlagi vrednosti iz
otvoritvene bilance, revalorizirani z indeksom drobnoprodajnih cen do dneva vplačila kupnine Skladu. Delnice odkupi
podjetje v korist upravičencev notranjega odkupa iz dela
dobička, ki pripada udeležencem programa notranjega
odkupa iz plač in drugih njihovih sredstev. Dokler se program
notranjega odkupa ne prekine, o razporeditvi dobička, ki
pripada udeležencem tega programa za v skladu s tem programom že odkupljene delnice, odločajo udeleženci sami. Za
vrednost dobička, ki pripada Skladu nad 2% vrednosti divi-

■fif* razdeli delnice zaposlenim in bivšim zaposlenim ter
vla°'^im delavcem po vrednosti iz otvoritvene bilance
e
*aPo»
"° za lastniške certifikate iz 31. člena tega zakona oz.
ko\,rdila za neizplačani del neto osnovnih osebnih dohodWj?iianih
do ravni, ki jo v skladu s 33. členom splošne
93) £ *0<ne pogodbe za gospodarstvo (Ur. I. RS, št. 31/90, 11/
?5
-ajo kolektivne pogodbe dejavnosti do 1. 1. 1993 iz
člena tega zakona.
e6,a
Posleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci predložijo
9
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Pogodbo o prodaji sklene Sklad potem, ko podjetje nan|
prenese navadne delnice iz 22. člena tega zakona. Kupnina
pripada Skladu.
31. člen:
Za brezplačno razdelitev dela družbenega kapitala podjetij se
osebam, ki so bili državljani RS dne 5. 12. 1992.

dende, Sklad zniža ceno delnic, ki jih podjetje po programu
odkupi to leto.
Za neodkupljene delnice iz prejšnjega odstavka tega člena
Sklad ne uveljavlja glasovlane pravice, razen pri odločitvah
o razdelitvi, pripojitvi, spojitvi in prenehanju podjetja, pri
povečanju in zmanjševanju kapitala ter pri prodaji, vlaganju
ali zakupu znatnega dela sredstev. Ostale pravice iz odkupljenih delnic mirujejo.

Lastniški certifikat lahko imetnik uporabi za:
- za pridobitev delnic ali deležev v podjetju, kjer ali je b''
zaposlen, v okviru interne razdelitve delnic (23. član zakon.,g
- za pridobitev delnic pooblaščenih investicijskih družb (3®
člen zakona), nakup delnic podjetij, ki se preoblikujejo z javno
prodajo delnic,
- nakup delnic ali drugega premoženja RS ter
v njeni lasti, ki se ponudijo javnosti v odkup za lastnisK0
certifikate.

Vplačilo v podjetje na nakup delnic pred preoblikovanjem se
od dneva vplačila do dneva nakupa revalorizira s stopnjo rasti
cen na drobno ter obrestuje po 8% letni obrestni meri.
Če podjetje v tekočem letu ne odkupi delnic v skladu s programom notranjega odkupa, lahko sklad za neodkupljene delnice v tekočem letu uveljavi polne glasovalne pravice in z delnicami prosto razpolaga.

Lastniške certifikate, izda RS v skupni vrednosti do 40%
vrednosti celotnega družbenega kapitala podjetij v RS, M s
lastninsko preoblikujejo.

Vplačila delnic po drugem odstavku tega člena so:
- denarna vplačila,
- obračunani, toda neizplačani del osebnih dohodkov po
poravnavi davkov ter prispevkov iz osebnih dohodkov, če se
zaposleni s tem strinja,
- vplačila v podjetje na nakup delnic pred preoblikovanjem,
- zamenjava obveznic ali drugih vrednostnih papirjev za
delnice, če se organ upravljanja podjetja s tem strinja in če se
tako odloči imetnik vrednostnega papirja,
- zamenjavo presežnih lastninskih certifikatov, v skladu s 23.
členom tega zakona,
- potrdila na neizplačani del neto osnovnih osebnih dohodkov, znižanih do ravni, ki jo v skladu s 33. členom splošne
kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Ur. I. RS, št. 31/90, 11/
93) določajo kolektivne pogodbe dejavnosti do 1.1.1993 iz 25.
a člena.

Če nominalna vrednost vseh izdanih certifikatov ne dosega
40% vrednosti celotnega družbenega kapitala v RS, k' s.
lastninsko preoblikuje, se do te vrednosti lahko izdajo novi
lastniški certifikati. Lastniški certifikati se izdajo državljane^
RS glede na njihovo starost na dan 5. 12. 1992 v nasledi
nomninalni vrednosti:
- v višini 100.000 tolarjev osebam v starosti do dopolnjeneg3
18. leta,
a
- v višini 200.000 tolarjev osebam v starosti od dopolnjeneg
18. leta do dopolnjenega 23. leta,
- v višini 250.000 tolarjev osebam v starosti od dopolnji
23. leta do dopolnjenega 28. leta,
- v višini 300.000 tolarjev osebam v starosti od dopo
28. leta do dopolnjenega 38. leta,
^
- v višini 350. tolarjev osebam v starosti od dopolnjenega110'
leta do dopolnjenega 48. leta,
a
- v višini 400.000 tolarjev osebam v starosti od dopolnjeneg
48. leta dalje.

Upravičenci vplačujejo delnice v podjetju.
Podjetje kupnino v gotovini, v primerih iz pete in sedme alinee
sedmega odstavka tega člena pa prejete lastniške certifikate
oz. potrdila prenese skladu še pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register. Potrdilo o vplačilu Skladu je pogoj
za vpis preoblikovanja v sodni register.

Lastniški certifikati so imenski in neprenosljivi, lahko Pa se
dedujejo.
Organom, ki bodo izdajali lastniške certifikate, so za P°'r0!j?
izvajanja zakona o lastninskem preoblikovanju po°r
dostopni podatki, vseh obstoječih zbirkah podatkov v RS6
imenih in priimkih upravičencev, njihovem stalnem ali za ®
nem bivališču, državljanstvu in enotni matični številki obca

Podjetje za nakup navadnih delnic zaposlenim ne sme dajati
kreditov ali kakršnihkoli jamstev.
26. člen:
Kadar se prodaja podjetja, opravi kot celotna ali delna prodaja
delnic podjetja domačim ali tujim osebam, se prodaja opravi
na podlagi javnega razpisa z zbiranjem ponudb, z javno prodajo delnic ali na javni dražbi. Podjetje določi ceno delnic na
podlagi ocenjene vrednosti podjetja, revalorizirane z indeksom drobnoprodajnih cen do dneva razpisa, prodaje ali javne
dražbe. Pod enakimi pogoji imajo predkupno pravico državljani Republike Slovenije.

Lastniški certifikati se lahko izdajo v vrednosti do v^'1^
določene v pravnomočni odločbi, tudi upravičencu
v
odškodnine po predpisih o denacionalizaciji ali nie9°
? $a
so9 a
pravnemu nasledniku, če ta to zahteva in če s tem
lajo
slovenski odškodninski sklad. Ti lastniški certifikati ne o
pravice do popusta pri notranjem odkupu delnic.
Poleg lastniških certifikatov iz tretjega odstavka izda RS zaPjjJ
slenim v javnih zavodih, državnih organizacijah in d^3
organih in organizacijah, ki se pretežno financirajo izizPr0a ,a.
čunskih sredstev, lastniške certifikate za razliko med P' no
nimi plačami in neizplačanimi plačami v skladu s kolek'' ^
pogodbo za negospodarske dejavnosti za čas od 1.1. ^ e ii
31.1.1992. Te certifikate lahko imetnik uporabi za namen
četrte alinee drugega odstavka tega člena.

Imetnik lahko uporabi lastniške certifikate za nakup delnic
podjetij, ki se preoblikujejo z javno prodajo delnic, vendar
največ do 60% celotne vrednosti podjetja, preostali del kupnine pa podjetje v obliki gotovine ali navadnih delnic prenese
na sklade iz 22. člena tega zakona.
Podjetje lahko pri pripravi otvoritvene bilance oblikuje
rezerve. Način oblikovanja rezerv predpiše Vlada Republike
Slovenije na predlog Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo.
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Podrobnejša navodila glede izdaje, razdelitve lastniških
fikatov državljanom in njihove uporabe predpiše Vlada H
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Predlog zakona o SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTIH
- EPA 365 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 90. seji dne 16. junija 1994
določila besedilo:

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 bo kot njen predstavnik na sejah Državnega
zbora in delovnih telesih sodeloval:

~ PREDLOGA ZAKONA O SAMOUPRAVNIH NARODNIH
SKUPNOSTIH,
oivam 9a pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa
«0- seje Državnega zbora z dne 31/5-1994 in 195. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Peter VVINKLER, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti.

jfedlog zakona o samoupravnih narodnih skupnostih
nih skupnosti in državni zbor, z organi samoupravnih lokalnih
skupnosti in državnimi organi.

• splošni določbi
1. člen
U Sničevan e

III. ORGANIZIRANOST

sebnih

Ren K
' P°
pravic, ki jih zagotavlja ustava
sov ln za Slovenije, za uveljavljanje svojih potreb in interesi
organizirano sodelovanje pri javnih zadevah ustano^ P^padniki italijanske in madžarske narodne skupnosti na
lost'° ' *'er avt°htono živijo, samoupravne narodne skup2. člen
Sam,°upravne narodne skupnosti so osebe javnega prava.

6. člen
Pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki
avtohtono živijo na narodnostno mešanih območjih, ustanovijo občinske samoupravne narodne skupnosti.
7. člen

ALOGE SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTI

Najvišji organ občinske samoupravne narodne skupnosti je
svet samoupravne narodne skupnosti, ki ga izvolijo pripadniki
narodne skupnosti na neposrednih volitvah.

3. člen

8. člen

N

U ravne narodne

'°9e° P

Pravico voliti in biti voljen za člana sveta občinske samoupravne narodne skupnosti imajo pripadniki narodne skupnosti, ki imajo volilno pravico in so evidentirani s posebnim
občinskim volilnim imenikom občanov pripadnikov narodne
skupnosti.

skupnosti opravljajo naslednje na-

ustavo in
VDraf
^'aduizz svoje
zakonom samostojno odločajo o vseh
_ ®sanjih
pristojnosti;
z zakonom
dajejo soglasje k zadevam, ki se
o 1(3, '.° na varstvo posebnih pravic narodnih skupnosti,
od,oča
®kup
.
i° skupaj z organi samoupravnih lokalnih

Volitve v svet občinske samoupravne narodne skupnosti se
opravijo praviloma hkrati z volitvami v organe samoupravnih
lokalnih skupnosti. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe
zakona o lokalnih volitvah.

ava 0 in
WTsku
' nost proučujejo vprašanja, ki zadevajo položaj
Pobili
P
sprejemajo stališča in dajejo predloge ter
ae
- " pristojnim '.organom;
bu a
in or an zira
"iani
' '°
9 ' i° dejavnosti, ki prispevajo k ohraskoe I narodne identitete pripadnikov italijanske in madžar* "arodne skupnosti.

9. člen
Občinske samoupravne narodne skupnosti se povezujejo
v italijansko oziroma madžarsko samoupravno narodno skupnost v Republiki Sloveniji.

4. člen

Najvišji organ samoupravne narodne skupnosti je svet samoupravne narodne skupnosti.

Dri>ii0n^Pravne narodne skupnosti uresničujejo naloge iz
l$ iega člena s tem, da:

10. člen

dbu a
tivifP'°Za
i j° in organizirajo kulturne, raziskovalne, informanih oLu ložniške in gospodarske dejavnosti za razvoj narod- ®*anav|
Pnosti;
jajo organizacije in javne zavode;
0
Pri^iai
in spodbujajo razvoj vzgoje in izobraževanja za
iajo a1P'ke narodnih skupnosti in v skladu z zakonom sodelude|a jn načrtovanju
in organiziranju vzgojnoizobraževalnega
- r ' .Pri pripravi vzgojnoizobraževalnih programov;
8
^DnV '°v s,ike 2 matičnim narodom, pripadniki narodnih
iarni^
' drugih državah in z mednarodnimi organizacii^k'adu z zakonom opravljajo naloge iz državne pristoj-

Svet samoupravne narodne skupnosti v okviru svojih pristojnosti
- sprejema statut in druge akte samoupravne narodne skupnosti,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun,
- v skladu s statutom voli delovna telesa in imenuje funkcionarje samoupravne narodne skupnosti,
- opravlja druge naloge v skladu s statutom.
11. člen

0

Pravljajo druge naloge v skladu s statutom.

S statutom samoupravne narodne skupnosti se podrobneje
določijo naloge in pristojnosti samoupravne narodne skupnosti, organiziranost, način odločanja, način in oblike predstavljanja samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji
in način volitev v organe samoupravne narodne skupnosti.

5. člen
U ravne
larod°nih
^ skupnosti,
narodne
skupnosti
sodelujejo
s predstavniki
izvoljenimi
v organe
samoupravnih
lokal-
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IV. RAZMERJE DO ORGANOV LOKALNIH SAMOUPRAVNIH
SKUPNOSTI

narodoma in njunima državama, s pripadniki narodnih skupnosti v drugih državah in z mednarodnimi organizacijami-

12. člen

17. člen
Pri pripravi meddržavnih sporazumov, ki se nanašajo na P°'°
žaj narodnih skupnosti in varstvo njihovih pravic, sodeluj«!
tudi predstavniki samoupravnih narodnih skupnosti.

Samoupravne narodne skupnosti dajejo samoupravnim lokalnim skupnostim predloge, pobude in mnenja o zadevah, ki se
nanašajo na položaj narodnih skupnosti in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij.

VII. FINANCIRANJE

Organi samoupravnih lokalnih skupnosti morajo obravnavati
pobude iz prejšnjega odstavka in se do njih opredeliti.

18. člen
Sredstva za delovanje občinskih samoupravnih narodni
skupnosti se zagotavljajo iz proračuna občine, sredstva *
delovanje italijanske oziroma madžarske samouprav
narodne skupnosti v Republiki Sloveniji pa iz proratu
Republike Slovenije.

13. člen
Predstavniki narodne skupnosti, izvoljeni v svete samoupravnih lokalnih skupnosti, morajo pred odločitvijo o soglasju
k zadevam, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov
narodnih skupnosti, pridobiti soglasje samoupravnih narodnih skupnosti.
14. člen

Sredstva za delovanje organizacij in javnih zavodov, ki
jejo za potrebe narodnih skupnosti in za financiranje de
i®J't.v
sti iz 16. člena, se v skladu z zakonom zagotavljajo iz sre^|1j|(e
samoupravnih lokalnih skupnosti, iz proračuna RepuD
Slovenije in iz drugih virov.

Samoupravne lokalne skupnosti morajo samoupravni narodni
skupnosti zagotoviti nujno potrebne prostore in druge materialne možnosti za delo.

VIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

V. RAZMERJE DO DRŽAVNIH ORGANOV

19. člen

15. člen

Sklep o razpisu prvih volitev v svet občinske samoupfa^
narodne skupnosti in sklep o številu članov sveta spre)1"
dosedanje občinske samoupravne skupnosti italijanske
madžarske narodnosti za območje dosedanjih občin.

Samoupravne narodne skupnosti dajejo državnemu zboru,
vladi in drugim državnim organom predloge, pobude in mnenja o vseh zadevah iz svoje pristojnosti.

20. člen

Kadar državni organi odločajo o zadevah, ki se nanašajo na
položaj pripadnikov narodnih skupnosti, morajo predhodno
pridobiti mnenje samoupravnih narodnih skupnosti.

Samoupravne narodne skupnosti se organizirajo
dijo svoje delovanje določbam tega zakona riajp°3z" ^
v šestih mesecih po prvih volitvah v organe samoup'
lokalnih skupnosti.

VI. STIKI Z MATIČNIM NARODOM IN NARODNIMI
SKUPNOSTMI V DRUGIH DRŽAVAH

21. člen

16. člen

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

Samoupravne narodne skupnosti sodelujejo z matičnima

OBRAZLOŽITEV
V 9. členu je bil namesto predlaganega izraza pokrali" ^
samoupravna narodna skupnost z amandmajem sprejo''
Italijanska oziroma madžarska samoupravna narodna ** v
nost v Republiki SlovonlJI,'da bi se s tem izognili povezov
s pokrajino, ki je kot organizacijska oblika predvidenavr
z**
nom o lokalni samoupravi. V tem primeru gre na( .j pi
povezovanje občinskih samoupravnih narodnih skupno* ^
celotnem ozemlju, kjer avtohtono živita italijanska oP
madžarska narodna skupnost.

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji 31. 5. 1994 po
drugi obravnavi sprejel predlog zakona o samoupravnih
narodnih skupnostih in naročil vladi, da pripravi zakon za
tretjo obravnavo.
V predlog zakona za tretjo obravnavo so vključeni amandmaji,
sprejeti na 20. seji, in sicer k 8., 9., 11. in 18. členu in nekaj
redakcijskih dopolnitev, na katere je v poročilu opozoril
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora.

V skladu s tem je bil dopolnjen tudi prvi odstavek 18- &en>

Sprejeti amandmaji ne spreminjajo zasnove zakona, kakršna
je bila sprejeta ob prvem branju, ampak le dopolnjujejo in
izboljšujejo predloženo besedilo.
Z amandmaji so bile v zakon vnesene naslednje dopolnitve:

V11. členu je bil med zadeve, ki jih je treba urediti s sta,u!^oi
uvrščen tudi način predstavljanja samoupravne nar
skupnosti v Republiki Sloveniji.

V 8. členu je z besedico »praviloma« odprta možnost, da se
volitve v svete občinskih samoupravnih narodnih skupnosti
v izjemnih primerih izpeljejo lahko tudi v drugačnih rokih, kot
so predvideni za volitve v samoupravne lokalne skupnosti.

V drugem odstavku 18. člena se med naloge, ki se finafl
iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov, uvršča ^
sodelovanje z matičnima narodoma, narodnimi skupn"
v drugih državah in mednarodnimi organizacijami.

poročevalec, it. 25
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Predlog zakona o MEROSLOVJU - EPA 266 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 90. seji dne 16. junija 1994
določila besedilo:

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

~ PREDLOGA ZAKONA O MEROSLOVJU,
W vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč
In sklepov 19. seje Državnega zbora Republike Slovenije
z dne 21/4-1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo,
- Peter PALMA, dipl. ing., direktor Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

^edlog zakona o meroslovju
,Sp

Minister, pristojen za meroslovje, lahko dovoli uporabo enot
izven SI sistema na področjih, ki jih enote SI sistema ne
pokrivajo.

LOŠNE DOLOČBE
1. člen

zakon ureja sistem merskih enot, etalone in druga zakonca merila (v nadaljevanju: merila), odobritve tipa meril, njih

IV ETALONI

činn In
i označevanje
i0, Pro'zv°dnjo,
vzdrževanjeproizvodov.
in prodajo ter nadzor kolipredpakiranih

5. člen

!''JfiAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA STANDARDIZACIJO
'"Meroslovje
2. člen

Etalon je materializirana mera, merilo, referenčni material ali
sistem, katerega namen je določiti, izvesti, ohranjati ali reproducirati neko enoto ali eno ali več znanih vrednosti veličine,
z namenom, da se s primerjavo prenesejo na druga merila.

Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v
'JJaljevanju:
Urad) predlaga in uresničuje politiko ter izvaja
9|
0Qe določene s tem zakonom in drugimi zakoni.
Nflil09e Urada s področja meroslovnega sistema so zlasti, da:

Nacionalni etalon je etalon, ki je od Urada priznan za osnovo
pri določanju vrednosti drugih etalonov zadevne veličine
v Republiki Sloveniji.
Kalibracija je postopek, ki v določenih pogojih postavlja razmerje med vrednostmi, ki jih kaže merilo ali merilni sistem, ali
vrednostmi, ki jih predstavlja materializirana mera ali referenčni material, in pripadajočimi vrednostmi, izvedenimi
z etaloni.

Podlaga strategijo meroslovja Svetu Republike Slovenije
standardizacijo in meroslovje;
^JMeluje pri pripravi tehničnih in drugih predpisov, za
•ere je z zakonom določeno, da jih pristojni ministri izdajajo
al^edhodnem soglasju ministra, ki je pristojen za mero-

Štedljivost je lastnost merila, ki omogoča njegovo navezavo
na pripadajoče etalone, v splošnem mednarodne ali nacionalne skozi neprekinjeno verigo primerjav.

Pfedlaga povezave z mednarodnimi in tujimi organizacijami
* Meroslovje;
valuje z mednarodnimi organizacijami in predstavlja
''n nacionalno meroslovno službo;

Pri pregledih vseh vrst meril mora biti določena in zagotovljena sledljivost z navezavo na etalone višje hierarhične stopnje, vse do nacionalnih etalonov v Republiki Sloveniji ter
preko njih na mednarodno raven.

rji^dlaga in opredeli prednosti pri izboru in financiranju
f^l^lhoraziskovalnih projektov, povezanih z zakonskim me-

6. člen

hanizira nacionalno kalibracijsko službo;

Nacionalne etalone izvede, hrani in vzdržuje Urad, ki obenem
zagotavlja njihovo sledljivost na mednarodno raven.

"ačrtuje, izvaja in vzdržuje etalonsko bazo.
3. člen

Etalone lahko poleg Urada izvedejo, hranijo in vzdržujejo
pravne osebe.
Etalon, ki ga je izvedla, ga hrani in vzdržuje pravna oseba,
Urad lahko prizna za nacionalni etalon. Prijave za priznanje
etalona za nacionalni etalon se zbirajo na podlagi javnega
razpisa. V proračunu Republike Slovneije se zagotovijo sredstva za sofinanciranje izvedbe, vzpostavitve štedljivosti na
mednarodne etalone, hranjenja in vzdrževanja etalonov, ki so
prijavljeni na razpis. Urad določi pogoje in načine za sofinanciranje etalonov.

padnem glasilu, ki ga izdaja Urad, se objavljajo njegovi
(JJ'f'kati
o tipski odobritvi meril, odločbe ministra, pristojy "a za meroslovje, o imenovanju pravnih oseb in odločbe
Jjda o priznanju nacionalnih etalonov ter njegova strokovna
°dila, mnenja in pojasnila.
"'^ERSKE ENOTE
4 č|en
VD
>j$t Publiki Sloveniji se uporabljajo enote mednarodnega
3 merskih enot
Or
S' (Systemne International d'Unites) (v
a
'ievanju: SI sistem).

Minister, pristojen za meroslovje, izda predpise, s katerimi
natančneje uredi izvedbo, hranjenje in vzdrževanje nacionalnih etalonov in etalonov, pogoje za priznanje etalona za
nacionalni etalon ter kalibracijske postopke za prenos vrednosti merskih enot z nacionalnih etalonov na etalone.

,>er.
pristojen za meroslovje, izda predpis o enotah SI
Br
*ia ter njihovi uporabi.
13
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7. člen

Če Urad med uporabo merila ugotovi, da merilo, za katero!
izdal certifikat iz prvega odstavka tega člena, ni primerno '
uporabo, izdani certifikat o odobritvi tipa merila razveljavi-

Ustreznost nacionalnih etalonov predpisanim meroslovnim
pogojem se zagotavlja s kalibracijo.

Merilo, za katero je certifikat o odobritvi tipa merila razveljav
Ijen, se ne sme uporabljati ali dajati v promet.

Če se pri kalibraciji ugotovi, da nacionalni etalon ne ustreza
predpisanim meroslovnim pogojem, se razveljavi odločba
o priznanju etalona za nacionalni etalon.

Zoper odločbi iz drugega in tretjega odstavka tega
dopustna pritožba ministrstvu, pristojnemu za meroslovj •
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba
ministrstvu, pristojnemu za meroslovje. Pritožba ne zadrži
izvršitve odločbe.

12. člen
Overitve predstavljajo določene postopke s katerimi se u9®
tovi in potrdi, da merilo povsem ustreza predpisanim me
slovnim pogojem.

V MERILA
8. člen

Overitve meril so naslednje:

Merilo je namenjeno merjenju določenih fizikalnih veličin
v predpisanih merskih enotah. To funkcijo opravlja merilo
samostojno oziroma povezano z drugo opremo.

- prva overitev;
- redna overitev;
- izredna overitev.

Določila tega zakona se nanašajo samo na merila, ki se
uporabljajo:

13. člen

- kot etaloni
- za zaščito zdravja ljudi, varstva okolja in splošno tehnično
varnost;
- v prometu blaga in storitev;
- za obračun.

Prva overitev je obvezna za nova merila domače in tuje Pr0lZ
vodnje.

9. člen

Prvo overitev meril, izdelanih v Republiki Sloveniji, zag°,oV
proizvajalec, prvo overitev uvoženih meril pa uvoznik-

Prva overitev se opravi, preden gre merilo v promet oziro"13
preden se začne uporabljati.

Merila, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji, morajo imeti
odobritev tipa in overitev, da se ugotovi njihova skladnost
s predpisi. Odobritev tipa merila je možna na podlagi preskusa tipa merila, s katerim se ugotavljajo meroslovne lastnosti in uporabnost določenega tipa merila. Preskus tipa merila,
odobritev tipa in overitev meril izvaja Urad, preskus tipa in
overitev meril pa lahko tudi s strani ministra, pristojnega za
meroslovje, imenovana pravna oseba. Minister lahko imenuje
le pravno osebo, ki je predhodno pridobila ustrezno akreditacijo Nacionalne akreditacijske službe.

14. člen
Redna overitev je obvezna za merila, ki so v uporabi oZ'r°gt,
v prometu, in merila, ki se hranijo za uporabo ali P'° e<\\
Overitev se opravi v rokih, ki jih za posamezne vrste m
predpiše minister, pristojen za meroslovje.
Redna overitev merila se opravi, preden poteče rok veljaj
sti oznake oziroma preden neha veljati potrdilo o sklad
merila s predpisi.
Redno overitev merila zagotovi njegov imetnik.

Pri preskusu tipa meril imenovana pravna oseba izdela poročilo o preskusu tipa, na podlagi katerega Urad izda certifikat
o odobritvi tipa merila oziroma odločbo, s katero odobritev
odreče.

Merilo, za katero je potekel rok za redno overitev, se n®sftl
dati v promet ali uporabiti.

Minister, pristojen za meroslovje, s predpisom določi pogoje,
ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe za pridobitev akreditacije Nacionalne akreditacijske službe. Prav tako s predpisom
natančneje določi vrste meril, za katere sta po tem zakonu
obvezna odobritev tipa in overitev, meroslovne pogoje, ki jih
morajo glede meroslovnih lastnosti izpolnjevati merila določene vrste, in meroslovna navodila za odobritev tipa in overitev meril.

15. člen
Izredna overitev je obvezna za merila, ki so bila zaradi 0
ali drugih tehničnih pomanjkljivosti izključena iz upora
Izredno overitev zagotovi tisti, ki je merilo popravil•I nlilO^
predelal.
16. člen
Če se pri overitvi meril ugotovi, da merilo ustreza predp'
meroslovnim pogojem, se merilo opremi z oznako oz
izda zanj potrdilo o skladnosti s predpisi.

10. člen
Preskus tipa merila se opravi na zahtevo proizvajalca ali
uvoznika merila. K zahtevi je treba priložiti z meroslovnimi
navodili določeno tehnično dokumentacijo in vzorec merila.

Če se pri overitvi meril ugotovi, da merilo ne ustreza pr® 1flZinim meroslovnim pogojem, se odreče podelitev ozna*
roma izdaja potrdila o skladnosti merila s predpisi.
re A ^
Če se pri izredni overitvi ugotovi, da merilo ne ust
* na
ozn
predpisanim meroslovnim pogojem, se razveljavi
j!0j,al"
merilu oziroma se na izdano potrdilo vpiše, da je
veljati.
se
V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena p
pismeno zahtevo stranke izda odločba. Zoper to odio
dovoljena pritožba ministrstvu, pristojnemu za merosi

11. člen
Če se pri preskusu tipa merila ugotovi, da merilo ustreza
predpisanim meroslovnim pogojem in da je primerno za uporabo, izda Urad certifikat o odobritvi tipa merila s katerim
odobri, da se smejo merila zadevnega tipa dajati v overitev.
S certifikatom o odobritvi tipa merila se lahko omeji število
meril, ki se smejo predložiti v overitev in čas njegove veljavnosti. Certifikat o odobritvi tipa merila se izda na predpisanem
obrazcu, ki ga izda Urad.

17. člen
r
Vrste in oblike oznak, ki se uporablajo pri overitvi m®
jj'^
vsebino in obliko potrdila o skladnosti merila s predp's y
piše minister, pristojen za meroslovje.

Če se pri preskusu tipa merila ugotovi, da merilo ne ustreza
predpisanim meroslovnim pogojem ali da ni primerno za
uporabo, izda Urad odločbo, s katero zavrne zahtevano odobritev.
poročevalec, št. 25
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označevanja količin in dovoljena odstopanja dejanskih količin od označenih količin pri predpakiranih proizvodih ter
izjeme od zahteve o vidni označitvi količine.

Oznaka na merilu neha veljati:
~
~
~

če poteče rok njene veljavnosti;
če je spremenjena, poškodovana ali odstranjena;
če je razveljavljena;
če je bilo merilo popravljeno ali predelano.

Če nadzorni organ pri pregledu predpakiranih proizvodov
ugotovi, da nimajo ustrezne označbe količine ali da je prekoračeno dovoljeno odstopanje dejanskih količin od označenih
količin, izda odločbo, s katero prepove njihovo prodajo.

Drugi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za
prenehanje veljavnosti potrdila o skladnosti merila s predpisi.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba
ministrstvu, pristojnemu za meroslovje. Pritožba ne zadrži
izvršitve odločbe.

Merilo, za katero je nehala veljati oznaka oziroma za katero je
nehalo veljati potrdilo o skladnosti merila s predpisi, se ne
sme dati v promet ali uporabiti.

VII PLAČEVANJE PRISTOJBIN

18. člen

22. člen

Merila, ki se uvažajo, smejo v promet ali se uporabljati, če
'majo potrdilo Urada, da ustrezajo meroslovnim in drugim
Pogojem, kar se ugotovi s preskusom tipa in overitvijo merila.

Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad oziroma
s strani ministra, pristojnega za meroslovje, imenovana
pravna oseba se plačujejo pristojbine in stroški. Vlada Republike Slovenije izda uredbo, s katerim se določi višina pristojbin in stroškov.

Urad ima pravico priznati odobritve tipa in overitve meril in
Pripadajoče listine, izdane v tujini,
~ če so bile te listine izdane v okviru mednarodnih sistemov
Medsebojnega
priznanja preskusov, overitev in listin v skladu
s
Pravili teh sistemov;

VIII MEROSLOVNI NADZOR

če so bile te listine izdane v skladu z mednarodnimi ali
jječstranskimi sporazumi, ki jih je sklenila ali k njim pristopila
Republika Slovenija.

Urad ima pravico opraviti kontrolne preglede meril v uporabi
ne glede na veljavo overitev.

23. člen

Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi, da merilo kljub
veljavni overitvi ne ustreza predpisanim meroslovnim pogojem, izda odločbo, s katero prepove njegovo uporabo ali
promet.

Priznavanje teh listin ne izključuje preverjanja ustreznosti
Posameznih meril z navedbami v listinah.
Urad lahko oprosti posamezne vrste meril odobritve tipa ali
Prvih overitev, če gre za merila, ki se uporabljajo kot etaloni.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba
ministrstvu, pristojnemu za meroslovje. Pritožba ne zadrži
izvršitve odločbe.

19. člen
travna oseba ali podjetnik, ki proizvaja, uvaža, popravlja,
^rvisira, prodaja ali daje v najem merila, mora o tej svoji
"ejavnosti obvestiti Urad.
^Nadzor količin in označevanje predpakiranih
proizvodov

Če pravna oseba ali fizična oseba, ne omogoči pooblaščenemu delavcu Urada prostega dostopa v proizvodne in druge
prostore ter vozila, kjer se nahajajo merila, lahko to, na
obrazložen predlog Urada, s pismeno odredbo odredi preiskovalni sodnik sodišča, na območju katerega se nahajajo
prostori ali vozila.

20. člen

24. člen

^ ®dpakirani proizvodi v smislu tega zakona so proizvodi
, uPoljubni embalaži, ki so pakirani in zaprti v odsotnosti
* Pca, pri čemer količine vsebovanega proizvoda brez odpira ali občutne spremembe ni mogoče spreminjati.

Merilo, za katero je izdana odločba o prepovedi uporabe
oziroma prometa, Urad vidno označi kot merilo, ki ni skladno
s predpisi, razveljavi oznako na merilu oziroma na izdano
potrdilo o skladnosti s predpisi vpiše, da je nehalo veljati.

V.Prometu
predpakiranih proizvodov morajo biti njihove kolilne
pod meroslovnim nadzorom.

25. člen

r

Urad nadzoruje delo imenovanih pravnih oseb.

jjaredpakirani proizvodi smejo biti dani v promet le v primeru,
I imajo točno, razločno in nedvomno označbo količine in da
'® ijihova dejanska količina v okviru dovoljenih odstopanj od
bačene količine.

Če Urad ugotovi, da imenovana pravna oseba ne dela v skladu
s predpisi ali da ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje,
predlaga ministru, pristojnemu za meroslovje, razveljavitev
odločbe o imenovanju.

||prravna oseba ali podjetnik, ki se ukvarja s predpakiranjem
oizvodov, mora o tej svoji dejavnosti obvestiti Urad.

26. člen

v

^n °z
predpakiranih proizvodov, ki ne ustrezajo predpisanim
®roslovnim pogojem, ni dovoljen.
21. člen
Ma
srosiovni nadzor nad predpakiranimi proizvodi izvaja Urad
s strani ministra, pristojnega za meroslovje, imenov.>a
na
Ui Pravna oseba. Minister lahko imenuje le pravno osebo,
., l® predhodno pridobila ustrezno akreditacijo Nacionalne
r
®đitacijske službe.

Minister, pristojen za meroslovje, predpiše pogoje za izvedbo
kontrolnih pregledov meril in nadzora nad delom imenovanih
pravnih oseb ter način njihove izvedbe. Predpiše tudi vsebino
in obliko uradne izkaznice, s katero se izkažejo delavci, ki
opravljajo kontrolne preglede meril in nadzor nad delom
imenovanih pravnih oseb.
27. člen
Uporabo določb tega zakona o veljavnosti oznake na merilih
oziroma potrdila o skladnosti s predpisi lahko nadzorujejo
tudi organi tržne inšpekcije. Slednji nadzorujejo tudi spoštovanje meroslovnih pogojev, katerim morajo ustrezati količine
pri predpakiranih proizvodih, ter način označevanja količin in

Ijl'll'ter, pristojen za meroslovje, s predpisom določi pogoje,
C|J'n morajo izpolnjevati pravne osebe za pridobitev akreditarji®'
Predpiše tudi način nadzora in meroslovne pogoje, katen
Morajo ustrezati količine predpakiranih proizvodov, način
15
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dovoljena odstopanja dejanskih količin od označenih količin
pri le-teh.

5. če da promet predpakiran proizvod brez ustrezne označb®
količine ali če dejanska količina predpakiranega proizvoda ni
v okviru dovoljenih odstopanj od označene količine (tw
odstavek 20. člena).

Organ tržne inšpekcije z odločbo prepove uporabo in promet
neoverjenih meril ali meril, ki ne ustrezajo meroslovnim navodilom, prodajo predpakiranih proizvodov, ki nimajo označbe
količine ali pri katerih je prekoračeno dovoljeno odstopanje
dejanskih količin od označenih količin.

Z denarno kaznijo 9.000 SIT se kaznuje na kraju samec
odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

IX KAZENSKE DOLOČBE
PREHODNE DOLOČBE

28. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

30. člen
Vsi predpisi o meroslavju, ki jih je uveljavil Zvezni zavodn0
mere in plemenite kovine na temelju Zakona o merskih e *
tah in merilih (Uradni list SFRJ, št, 9/84, 59/86, 20/89, 9/9°)' a
uporabljajo do uveljavitve predpisov, izdanih na temelju te9
zakona.

1. če v Republiki Sloveniji uporablja merske enote, ki niso
predpisane s tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi na
temelju zakona (4. člen);
2. če uporablja merila, ki nimajo odobritve tipa ali overitve
(prvi odstavek 9. člena);

31. člen

3. če da v promet ali uporablja uvoženo merilo, ki nima
potrdila Urada, da ustreza predpisanim pogojem (prvi odstavek 18. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

Oznake na merilih, ki so bila overjena pred uveljavitvijo tefljj
zakona, ostanejo v veljavi v skladu z odločil zakona o mersKi
enotah in merilih.
Vsa pooblastila in odločbe, ki so bile izdane pred uveljav'^'|°
tega zakona, ostanejo v veljavi do sprejema ustreznih predP
sov, izdanih na temelju tega zakona.

29. člen

Za merila, ki so se uporabljala pred uveljavitvijo tega zak°"J
a zanje nista bili opravljeni odobritvev tipa ali prva overi t ■
sta ti obvezni, in sicer od dneva pričetka veljavnosti teg
zakona in v roku, ki ga določi Urad.

Z denarno kaznijo 18.000 SIT se kaznuje na kraju samem za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če uporablja merilo, za katero je bil razveljavljen certifikat
o odobritvi tipa merila (četrti odstavek 11. člena);

32. člen

2. če ne poskrbi za prvo, redno ali izredno overitev merila
(drugi odstavek 13. člena, drugi odstavek 14. čelna in prvi
odstavek 15. člena);

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabil^
zakon o merskih enotah in merilih, razen členov 9 do 21, *'3 |2
bodo prenehali uporabljati z začetkom veljavnosti predpis
drugega odstavka 4. člena tega zakona.

3. če da v promet ali uporabi merilo, za katero je nehala veljati
oznaka oziroma potrdilo o skladnosti merila s predpisi (četrti
odstavek 17. člena);

33. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis"1
Republike Slovenije.

4. če ne obvesti Urada o svoji dejavnosti (19. člen in četrti
odstavek 20. člena);

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji dne 21. 04.
1994 opravil prvo obravnavo predloga zakona o meroslovju in
sprejel predloženo besedilo kot primerno podlago za pripravo
zakona za drugo obravnavo.

odstavku pa so primeroma navedene naloge
področju meroslovnega sistema, ki sicer ne izhajajo iz a
določb zakona, ki ureja zakonsko meroslovje,
prj
pomembne za delovanje meroslovnega sistema v ce^ ,.en0
tem se te naloge navezujejo na splošneje opredeli ^
delovno področje Urada po predlogu zakona o organizaci t
delovnem področju ministrstev, ki bo predvidoma
pred zakonom o meroslovju. V drugem odstavku 17- c ^
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev I ^
opisu delovnega področja Urada med drugim zapisano.
opravlja zadeve, ki se nanašajo na meroslovni sistem-

Državni zbor je predlagatelju naložil, da pripravi besedilo
predloga zakona za drugo obravnavo v skladu s stališči in
sklepi, ki jih je sprejel, ter da prouči in upošteva pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
Besedilo predloga zakona, ki ga je predlagatelj pripravil za
drugo obravnavo, je redakcijsko izboljšano. Pri tem so stališča in sklepi Državnega zbora upoštevani na naslednji način.

Spremenjene so določbe, ki so v predlogu zakona za
Jlggi
obravnavo govorile o prenosu javnih pooblastil. Iz Pre°,3ije
zakona za drugo obravnavo je v celoti izpuščeno VII.00
P°*laStil
(22. in 23. člen), ki je govorilo o prenosu javnih P " 0s?
Rešitev, ki kljub temu omogoča akreditiranim pravnim p
bam, da bodo lahko opravljale preskuse tipa meril, over3Lj/Smeri I ter nadzor nad količinami in označevanjem predp .^
nih proizvodov, je usklajena z rešitvami v predlogur z&*,^
o standardizaciji. Akreditiranje kot postopek za P '-aVpir
dokazila o usposobljenosti za opravljanje določene # j
sti bo opravljala nacionalna akreditacijska služba

Predlagatelj je proučil vse pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. Upošteval je večino njegovih pripomb.
V skladu z mnenjem Sekretariata je spremenjen 2. člen predloga zakona, ki opredeljuje naloge Urada. V prvem odstavku
je uporabljena enaka dikcija kot v predlogu zakona o standardizaciji, na katero v prvi obravnavi ni bilo pripomb. V drugem
poročevalec, št 25
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naloge v sistemu akreditiranja opravlja Urad). Minister, pristoza meroslovje, pa bo predpisal pogoje, ki jih morajo
Spolnjevati pravne osebe za pridobitev akreditacije. če se bo
Pokazala potreba, da bi na določenem področju nekatere
Poslovne
naloge poleg Urada lahko opravljale tudi akrediti'ane pravne osebe, bo minister z odločbo imenoval eno ali
vetf pravnih oseb za opravljanje meroslovnih nalog. V tem
Primeru ne gre več za prenašanje javnih pooblastil, temveč za
kreditiranje in imenovanje, enako kot je to urejeno v pred'ogu zakona o standardizaciji. Točno je določeno, da pogoje
la
Pridobitev akreditacije predpiše minister, akreditacijo pa
'ivede
nacionalna akreditacijska služba, kar predlog zakona
a
Prvo branje ni vseboval. Drugačna ureditev tega področja
I* privedla do spremembe besedila več členov. Delno so
s
Premenjeni členi 3, 9, 10, 20, 21, 25 in 26 predloga zakona za
rugo obravnavo.

v istem členu dodan nov - tretji odstavek, v katerem je
podana definicija kalibracije. Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. Nova definicija je
potrebna, ker se v četrtem odstavku 6. člena predloga zakona
izraz »merilne metode« nadomesti z izrazom »kalibracijski
postopki«, v prvem in drugem odstavku 7. člena pa se izraz
»overitev« nadomesti z izrazom »kalibracija«. Uvedba novih
terminov kalibracije in kalibracijskih postopkov je strokovno
bolj natančna in to je razlog za spremembe predloga zakona.

predlagatelj ni mogel upoštevati pripomb Sekretariata, da
®o'oćba drugega odstavka 30. člena predloga zakona za prvo
obravnavo presega zakonski maksimum pri določitvi denarne
za odgovorno osebo, kot ga določa zakon o prekrških,
0
da je treba proučiti tudi opredelitev prekrškov iz prvega
ostavka
tega člena v smislu 25. člena zakona o prekrških, saj
i!ednji izrecno navaja, da se višja kazen lahko predpiše za
We kršitve predpisov z določenih področij. V 30. členu
Itodaj 28. člen predloga zakona) je namreč predlagatelj zapiPrav tri hujše kršitve zakona, medtem ko je v naslednjem
Jenu navedel pet lažjih kršitev, za katere je predpisal nižje
torti in kaznovanje na mestu samem. Tudi predvidena višina
toni za pravno osebo, posameznika, ki stori prekršek v zvezi
opravljanjem
dejavnosti,
odgovorno
0samostojnim
v okviru razpona,
zapisanega
v tretjeminodstavku
25. osebo
člena

V 7. členu predloga je poleg spremembe, navedene dva
odstavka višje, prišlo do spremembe s črtanjem drugega
odstavka. Ker se nacionalni etaloni lahko kalibri rajo le v tujini,
ni mogoče z meroslovnimi navodili odrejati načina in merilnih
metod.

len

V 6. členu je poleg spremembe, navedene v prejšnjem
odstavku, spremenjen tudi drugi odstavek, kjer se navaja
posebej, da bi morale pravne osebe izpolnjevati predpisane
meroslovne pogoje. V četrtem odstavku tega člena je namreč
določeno, kakšne predpise izda minister in kaj z njimi uredi,
ter je šlo za nepotrebno podvajanje.

V prvem odstavku 8. člena je delno spremenjena definicija
merila. Iz definicije je izpadel izraz -in generiranju«. Na ta
način je bila dosežena popolna skladnost z mednarodno
definicijo merila.
V drugi alineji drugega odstavka 18. člena so vključeni tudi
mednarodni ali večstranski sporazumi, h katerim je Republika
Slovenija pristopila. V predlogu za pvro obravnavo so bili
vključeni le sporazumi, ki jih je Republika Slovenija sklenila.
V četrtem odstavku 18. člena je natančneje določeno, da
lahko Urad oprosti posamezne vrste meril odobritve tipa ali
prvih overitev, le če gre za merila, ki se uporabljajo kot
etaloni.

aK

°na o prekrških.
1
^dlagatelj je po ponovni proučitvi predlaganih rešitev
Jzredlog zakona za drugo obravnavo vnesel nekatere spreain^a6' 133 vseb'nsko v ničemer ne posegajo v konceptuJi * snovo predloga zakona, kakršno je Državni zbor sprePrvi obravnavi.

V 22. členu predloga je dodano, da Vlada Republike Slovenije
določi višino pristojbin in stroškov tudi za storitve, ki jih po
tem zakonu opravlja pravna oseba imenovana s strani ministra, pristojnega za meroslovje.

odstavku 4
rnlh?^ern
- člena je natančneje opredeljeno, da
r
P^tojen
za meroslovje, lahko dovoli uporabo enot
n Sl
t>rl
sistema le na področjih, ki jih enote SI sistema ne
Vrivajo.

V 31. členu predloga (prejšnji 33. člen) se v prvem odstavku
črta drugi stavek. Ker drugi odstavek tega člena na splošno
rešuje vprašanje pooblastil in odločb, ni potrebno, da bi
o odločbah o tipskih odobritvah meril posebej govoril tudi
prvi odstavek.

fc'lenu je v prvem odstavku dopolnjena definicija etalona,
,JfCer
rerteko, da je med besedi»merila«in »ali« dodan še izraz
>čn/ material". Sprememba je potrebna zaradi dosega
Slt,'®
a
dnosti z mednarodno definicijo etalona. Poleg tega je

V posamezne člene so vneseni še nekateri, zgolj redakcijski
popravki.

I
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Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora - EPA 528
- PRVA OBRAVNAVA
_
poslanci in, da bi bila predložitev vseh teh členov preobsežna in nepotrebna.

Skupina poslancev državnega zbora
Na podlagi tretje alinee 174. člena poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 40/93) v skladu s 175. členom
poslovnika državnega zbora Vam pošiljamo

Skupina poslancev kot predlagatelj predloga določa na
podlagi 176. člena poslovnika kot svoje predstavnike
člane komisije in sicer:

- PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA
DRŽAVNEGA ZBORA

- Mirana Potrča, Miroslava Mozetiča, dr. Cirila Ribičiča,
Antona Peršaka, Žarka Pregelja, dr. Franca Zagožna, Vladimira Toplerja in Roberta Battellia.

Skupina poslancev hkrati predlaga državnemu zboru,
predsednika državnega zbora pa prosi, da ji odpusti zahtevo, da mora predlog sprememb in dopolnitev poslovnika
vsebovati tudi besedilo tistih členov poslovnika, ki jih
predlog spreminja (tretji odstavek 175. člena poslovnika
državnega zbora). Vzrok za takšno odločitev predlagatelja
je v dejstvu, da imajo poslovnik državnega zbora vsi

Miran Potrč, l.r.
Vladimir Topler, l.r.
Roberto Battelli, l.r.
Jožef Školč, l.r.
Anton Peršak, l.r.

Žarko Pregelj, l.r.
dr. Franc Zagožen, l.r.
Miroslav Mozetič, l.r.
dr. Ciril Ribičič, l.r.
Vitodrag Pukl, l.r.

UVOD

v postopku sprejemanja aktivno vključena kot matif10
delovno telo.

Ocena stanja in razlogi za sprejem sprememb in dopolnitev
poslovnika državnega zbora

Cilji in načela predloga sprememb in dopolnitev poslovnih
Predlagane spremembe in dopolnitve poslovnika P0(T!e^
- zagotavljanje večje učinkovitosti in operativnosti đ
državnega zbora z uvajanjem: možnosti skrajšanega za^°.^
dajnega postopka; enkratnim glasovanjem ob ratifikacij® j
odločanjem v tretji obravnavi še na isti seji zbora, če v dr ».
obravnavi niso bili sprejeti amandmaji; odločanjem v dj1 #.
obravnavi o enakem besedilu predloga zakona na isti seje
na naslednji seji, če niso bila sprejeta stališča; ter s P°
stavljanjem in precizacijo določb o sklicu seje, določa. i
dnevnega reda in odločanju brez razprave in obrazlofL
glasu o vseh vprašanjih, ki ne pomenijo vsebinskega °°
čanja;
. ^
- uvajanje nekaterih sprememb v rešitvah glede vpraša^Jv
so v teku izvajanja poslovnika povzročala več različnih
P°9 ,f
dov in mnenj, kot so vprašanja poslanskih skupin, raZfTora,
med generalnim sekretarjem in sekretarjem državnega zoo ;
vloge delovnih teles v zakonodajnem postopku, način °° °(e.
nja po končani prvi obravnavi predloga zakona, nujnosti KO
spondenčnih sej delovnih teles, sprejemanje obvezne razi a
poslovnika in podobno;
- precizacijo in medsebojno uskladitev nekaterih dol1 j.
poslovnika z ustavo, že sprejetimi zakoni ali z drugimi do
bami poslovnika, s čemer naj bi se izognili potrebi po mnOH
razlagah poslovnika;

Državni zbor je na junijski seji, dne 24.6.1993 sprejel poslovnik državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93), ki je začel
veljati 18.7.1993. Ob sprejetju poslovnika državnega zbora (v
nadaljevanju: poslovnik) je bil sprejet sklep, da mora komisija
za poslovnik ob letu izvajanja poslovnika pripraviti poročilo,
v katerem bo državnemu zboru sporočila svoja opažanja,
pobude, opozorila in pripombe na izvajanje poslovnika
v praksi. Pri dosedanjem izvajanju poslovnika in pripravi
poročila je komisija nesporno ugotovila, da je poslovnik primeren in kvalitetno pripravljen organizacijski in procesni akt
državnega zbora. Dosedanje zelo obsežno zakonodajno- pravno delo slovenskega parlamenta je res sprožilo marsikatero razmišljanje, da je potrebno poslovnik spremeniti in
omogočiti lažji in hitrejši postopek sprejemanja zakonodaje,
vendar so člani komisije ter strokovna javnost ocenjevali, da
niso poslovniške določbe temeljni problem delovanja državnega zbora. Dejstvo namreč je, da je državni zbor napisal in
sprejel poslovnik za daljše obdobje, ki bo v zakonodajnem
smislu umirjeno, tako, da državni zbor praviloma ne bi sprejemal zakonov po tekočem traku in v ogromnem številu. Člani
komisije so se zato ob razmišljanju o ustreznosti poslovniških
določb in o možnih njihovih spremembah odločili, da spremembe poslovnika, ki so zagotovo v določenih primerih
nujne, ne smejo imeti vzroka v sedanji, izjemni situaciji.
Soglašali pa so, da so mogoče in potrebne določene poenostavitve postopkov, ki bodo omogočale učinkovitejše odločanje.

Skupina poslancev pa ni dosegla soglasja o tem, da se v
membe in dopolnitve poslovnika vključijo tudi predlogi vZ .
z drugačno vlogo proračunskega memoranduma in dr"=
na,
nim postopkom sprejemanja predloga državnega prora16"
s
zato to vprašanje ni vključeno v predloženi predlog "
memb in dopolnitev poslovnika državnega zbora.

Komisija za poslovnik je dne 10.2.1994 predložila v državnem
zboru predlog spremembe poslovnika državnega zbora, vendar pa je državni zbor po končani prvi obravnavi sklenil, da
predloga ne sprejme in hkrati naložil komisiji, naj prouči
predložene predloge sprememb in pripravi nov predlog sprememb poslovnika za majsko sejo državnega zbora (v magnetogramu: junijsko).

Finančne posledice
Sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika državnega z^.
ne bo zahteval nobenih finančnih sredstev iz državnega F*
računa in ne bo imel nobenih drugih posledic v skladu Z
gim odstavkom 175. člena poslovnika.

V komisiji za poslovnik že več mesecev tečejo aktivnosti za
oceno uresničevanja določb poslovnika in se zbirajo predlogi
o tem ali in katere določbe poslovnika kaže spremeniti ali
dopolniti. Komisija je na svoji seji obravnavala zbrani pregled
pripomb - predlogov, se do njih opredelila ter oblikovala
strokovno skupino, ki naj pripravi te predloge. Sredi maja je
strokovna skupina svoje delo zaključila in predložila članom
komisije teze za spremembe in dopolnitve poslovnika. Ker
zaradi zasedenosti z drugimi obveznostmi komisija za poslovnik na dveh zaporednih sejah ni bila sklepčna, za predložitev
gradiva pa bi potekel rok, se je skupina članov komisije
odločila, da predlog sprememb in dopolnitev poslovnika vloži
kot skupina poslancev. Komisija za poslovnik pa bo lahko
poročevalec, št. 25

1. člen
V poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93) s^0
koncu drugega odstavka 6. člena doda naslednje t>es
»ali če tako določa zakon ali drug predpis na P°
zakona«.
2. člen
ji
V 16., 23., 44., 48., 58., 67., 84., 91., 97., 98. in 99. čl0JJjd"'
besede »sekretar državneaa zbora« v ustreznem sklonu
18

m
8Stijo
v

»Svojo odločitev o tem, ali poslancu prizna ali ne prizna
imuniteto, državni zbor ali v primerih iz prejšnjega člena
mandatno imunitetna komisija nemudoma pošlje pristojnemu
državnemu organu.«
V drugem odstavku 40. člena se beseda »vzpostavil« nadomesti z besedo »priznal«.

z besedami »generalni sekretar državnega zbora«
ustreznem sklonu.
3. člen

Drugi stavek prvega odstavka 29. člena se nadomesti
2
naslednjimi tremi stavki:
"0 tem, ali in kdaj se opravi razprava, odloči državni zbor brez
razprave in brez obrazložitve glasu. Predlog, kdaj naj se
opravi razprava, lahko da vsak poslanec Razprava se lahko
opravi najprej po preteku 48 ur od sprejema sklepa «

11. člen
Prvi in drugi odstavek 52. člena se nadomestita s tremi
odstavki, ki se glasijo:

Zadnji stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"Razprava
predstavnika predlagatelja in predstavnika vlade
laf
iko traja največ 15 minut, razprava predstavnikov poslancih skupin pa največ 5 minut.«

»Predhodni sklic seje državnega zbora se pošlje poslancem
najkasneje 30 dni pred dnem, določenim za sejo. Predhodni
sklic vsebuje predvideni dnevni red seje in predvidene
datume sej delovnih teles.

4. člen

Končni sklic seje s predlogom dnevnega reda se pošlje
poslancem najkasneje 7 dni pred dnem, določenim za sejo.

^31. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevi red seje, je
praviloma lahko le gradivo, ki je bilo predloženo državnemu
zboru najkasneje 45 dni pred dnem, določenim za sejo, in so
ga poslanci prejeli najkasneje do predhodnega sklica seje.
Ostalo gradivo (poročila delovnih teles, amandmaji in drugo)
se pošlje poslancem najkasneje z končnim sklicem seje.«

"če poslanec, ki je dal pobudo, z odgovorom ni zadovoljen,
lahko zahteva, naj predsednik državnega zbora dodeli
Pobudo in odgovor nanjo v obravnavo pristojnemu delovnemu telesu.«
S. člen

Tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako,
da se glasi:

Prvem odstavku 35. člena, v prvem odstavku 36. člena,
Prvem odstavku 37. člena in v prvem odstavku 38. člena se
*raz »zahteva za odvzem imunitete« v različnih sklonih nadomesti z izrazom »zahteva za dovolitev pripora oziroma
"etka kazenskega postopka« v ustreznih sklonih.

»Če predlog akta ni vložen v skladu s tem poslovnikom,
predsednik državnega zbora o tem obvesti predlagatelja.
S tem se šteje, da predlog akta ni bil vložen.«
Četrti in peti odstavek postanejo peti in šesti odstavek.

6. člen

12. člen

^ru9i stavek drugega odstavka 36. člena se spremeni tako, da
Oglasi:

V prvem odstavku 53. člena se besede »Predlog dnevnega
reda« nadomestijo z besedami »Predhodni in končni sklic
s predlogom dnevnega reda«.

'^andatno-imunitetna
komisija predlaga državnemu zboru,
a
Poslancu prizna ali ne prizna imuniteto«.

13. člen

7. člen

V drugem stavku 60. člena se beseda »predpisi« nadomesti
z besedo »pravili«.

J'drugem
odstavku 37. člena se beseda »vzpostaviti« nado®sti z besedo »priznati«.

14. člen

8. člen

Drugi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:

^ru9i odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Pri določanju dnevnega reda državni zbor najprej odloča
o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo iz dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in v zvezi
s predlagano razširitvijo po potrebi skrajšajo roki iz 52. člena
tega poslovnika, ter nato o predlogih za hitri postopek in za
skrajšani postopek.«

g?r*avni zbor brez razprave in brez obrazložitve poslanskih
te?Sov odloča o tem, ali poslancu prizna ali ne prizna imuni9. člen

Četrti odstavek se črta.

^i odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:

Prvi stavek petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

r*adar je treba o imuniteti odločati med dvema sejama državkar13 ^ora, in glede na okoliščine primera ni mogoče počap' ndo prve prihodnje seje, odloči o tem ali se poslancu
5lj^ a ali ne prizna imuniteta, mandatno imunitetno komi-

»Državni zbor lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če
so razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je bilo poslancem
poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve
na dnevni red.«

erT
tti«ru
> odstavku 39. člena se beseda »vzpostavitvi« nados, 9
i z besedo »priznanju«.

Šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da
se glasi:
»O predlogih v zvezi z dnevnim redom ni mogoča razprava
poslancev in obrazložitev glasu. O njih lahko sporoče državnemu zboru stališča predstavniki poslanskih skupin. Ustna
predstavitev takšnega sporočila ne sme trajati več ko 5 minut.

10. člen
Prvi
' °dstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
19
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Predlagatelj spremembe dnevnega reda lahko v največ
5 minutah dodatno pojasni razloge za svoj predlog«

Za svoje delo je generalni sekretar odgovoren državnemu
zboru.«

Sedmi odstavek postane šesti odstavek.

22. člen

15. člen

V drugem stavku drugega odstavka 115. člena se besed®
»sekretarja državnega zbora« nadomestijo z besedami "9en
ralnega sekretarja državnega zbora«, besede »generalne!)
sekretarja služb državnega zbora« pa se črtajo.

Na koncu zadnjega stavka prvega odstavka 70. člena se
dodajo besede »in brez obrazložitve glasu«.
16. člen

23. člen

Prvi odstavek 73. člena se nadomesti z dvema odstavkoma, ki
se glasita:

V 117. členu se besedilo četrte alinee nadomesti z naslednji1"
besedilom:

»Če državni zbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal
razprave ali če ni pogojev za odločanje, se razprava oziroma
odločanje o zadevi preloži na eno naslednjih sej.

»- predlogi za skrajšani postopek za sprejem zakona,«.
24. člen

Predsedujoči, najmanj deset poslancev, poslanska skupina,
predlagatelj ali vlada, kadar ni sama predlagateljica, lahko
predlaga, da se razprava ali odločanje o obravnavani zadevi
preloži na eno naslednjih sej. O takem predlogu odloči
državni zbor po postopku, določenem v petem odstavku 64.
člena tega poslovnika.«

Prvi odstavek 119. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, in P05'3110'^
so člani iste parlamentarne stranke, imajo pravico ustan<
?an.
le eno poslansko skupino. Poslanec je lahko le član P05' a
ske skupine istoimenske liste, na kateri je bil izvoljen, oziro
poslanske skupine parlamentarne stranke, katere član je-*-

17. člen
V četrtem odstavku 87. člena se beseda »predloži« nadomesti
z besedo »predlaga«.

25. člen
V drugem odstavku 122. člena se za prvim stavkom doda n"v
drugi stavek, ki se glasi:

18. člen

»Nova poslanska skupina se lahko ustanovi, če šteje naji"8"'
tri člane.«.

Tretji odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O postopkovnih vprašanjih odloča državni zbor takoj brez
razprave in brez obrazložitve glasu. Dokler ni odločeno
o postavljenem postopkovnem vprašanju, ni mogoče dajati
novih predlogov za odločitev o postopkovnih vprašanjih «.

Sedanji drugi stavek postane tretji stavek.
Prvi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se g,aSI'
||j
»Poslanci, ki jim je prenehalo članstvo v politični s,ra
/lk|I'uje
0
sama ali skupaj z drugimi političnimi strankami
^ejSposlansko skupino po prvem odstavku 119. člena ali po P'u L.
njem odstavku, imajo pravico, pod pogoji iz 120. člena.' ^
noviti skupino samostojnih poslancev, ali pristopiti K
skupini, če je že ustanovljena.«

19. člen
Za prvim stavkom 93. člena se doda nov drugi stavek, ki se
glasi:
»Ugovor se lahko poda le neposredno po objavi izida glasovanja.«

26. člen

V drugem stavku, ki postane tretji stavek, se za besedama
»brez razprave« dodajo besede »in brez obrazložitve glasu«.

V 126. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Državni zbor lahko sklene, da mora sestava p°safTJe?^|0
delovnih teles odražati razmerje med poslanci vladal
koalicije in poslanci opozicije.«.
27. člen

20. člen
Drugi odstavek 107. člena se črta.

V 129. člen se nadomestijo besede »samostojne
skupine« se nadomestijo z besedami »skupine samostoj
poslancev«.

21. člen
Naslov oddelka nad 114. členom in 114. člen se spremenita
tako, da se glasita:

28. člen
ki 56
V prvem odstavku 132. člena se doda nova prva alinea, *
glasi:

»3. Generalni sekretar državnega zbora
Generalni sekretar državnega zbora vodi službe državnega
zbora, pomaga predsedniku državnega zbora pri pripravi in
vodenju sej, skrbi za objavljanje zakonov in drugih aktov
državnega zbora in opravlja druge zadeve, določene s predpisi in s tem poslovnikom.

»- obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki
položaj in pravice poslancev in funkcionarjev v službah dr
nega zbora,«.

Generalnega sekretarja imenuje državni zbor. Njegova funkcija preneha s konstituiranjem novega državnega zbora, mora
pa opravljati svoje naloge do imenovanja novega generalnega
sekretarja.
poročevalec, it. 25

29. člen
V 159. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
20

"Će je na nesklepčni seji prisotnih najmanj ena tretjina člase opravi obravnava tudi
da se odločitve sprejmejo
a korespondenčni seji. Predsednik delovnega telesa mora
sklicati redno sejo, če do konca korespondenčne seje najmanj ena tretjina članov delovnega telesa ugovarja korespondenčni seji in zahteva sklic redne seje.«

obravnava predloga zakona v besedilu, ki je bilo predloženo
za prvo obravnavo;
- da predlagatelj zakona ali sekretariat za zakonodajo in
pravne zadeve v določenem roku pripravi besedilo predloga
zakona za drugo obravnavo v skladu s stališči državnega
zbora, sprejetimi po končani prvi obravnavi;
- da se zakon ne spreime«.

n
°v, lahko soglasno sklenejo, da
0
vprašanjih o katerih se odloča, in
n

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

30. člen

»Če državni zbor po končani prvi obravnavi odloči, da se
druga obravnava predloga zakona v besedilu, predloženem za
prvo obravnavo, opravi na isti seji, določi tudi rok za vlaganje
amandmajev, ki ne sme biti krajši od 48 ur. Državni zbor ne
more odločiti, da se druga obravnava opravi na isti seji, če
temu nasprotuje najmanj tretjina navzočih poslancev.«.

V prvem odstavku 167. člena se besedi »družbenem proizvodu« nadomestita z besedami »bruto domačem proizvodu«.
31. člen
N® koncu drugega odstavka 178. člena se doda naslednji
<avek: »Poročilo v zvezi s finančnimi posledicami zakona
*iroma amandmaja lahko to delovno telo poda neposredno
ar
*avnemu zboru «

37. člen
Prvi odstavek 186. člena se črta.
38. člen

32. člen

Besedilo 187. člena se spremeni tako, da se glasi:

^ 1?9. členu se črtata drugi in tretji odstavek.

stavek prvega odstavka 180. člena se spremeni tako, da
glasi:

»Besedilu predloga zakona, pripravljenemu za drugo obravnavo na podlagi stališč, sprejetih po končani prvi obravnavi,
mora biti priložena obrazložitev, iz katere je razvidno, pri
katerih členih in kako so bila upoštevana stališča državnega
zbora.«.
39. člen

"Predlagatelj
predloga zakona lahko predlaga umik zakona
0
konca druge obravnave.«.

V 188. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da
se glasi:

drugem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi:

»Na predlog matičnega delovnega telesa, poslanske skupine
ali najmanj desetih poslancev lahko državni zbor sklene, da se
v drugi obravnavi opravi splošna razprava o predlogu zakona
ali da se o predlogu zakona ponovno opravi prva obravnava.«.

33. člen
se

tem primeru državni zbor lahko sklene, da za nadaljnjo
®a rsavnavo pripravi predlog zakona matično delovno telo ali
e zakonodajni postopek ustavi.«.

40. člen

34.člen
Vd ru9em stavku petega odstavka 182. člena se besedi »mora
y
stevati« nadomestita z besedo »upošteva«.

Besedilo pete alinee prvega odstavka 189. člena se spremeni
tako, da se glasi:

^ dru9em stavku tretjega odstavka se beseda »poprejšnja«
°mesti z besedo »predhodna«.

»- da se razpravlja in glasuje skupaj o več poglavjih zakonskega predloga ali o zakonskem predlogu v celoti,«.
Doda se nov tretji dostavek, ki se glasi:

35. člen

»Sklep, da se razpravlja in glasuje o zakonskem predlogu
v celoti, ne more biti sprejet, če so bili v roku iz 190. člena
predloženi amandmaji k zakonskemu predlogu.«.
41. člen

^0|očba 184. člena se spremeni tako, da se glasi:
>«no delovno telo oblikuje predlog odločitve, ki naj jo
državni zbor po končani prvi obravnavi predloga

V prvem odstavku 190. člena se za besedami »matično
delovno telo« doda vejica in besede »zainteresirano delovno
telo«.

n

fc °adelovno telo lahko oblikuje predlog stališč, ki naj jih
Qkur 9 telj upošteva pri pripravi predloga zakona za drugo
avnavo.

Doda se nov četrti odstavek 190. člena, ki se glasi:
»Matično delovno telo lahko predlaga amandmaje tudi
v poročilu iz 138. člena poslovnika.«

9a'nC"09u odločitve in stališč lahko vlagajo poslanci, predla' Predloga zakona in vlada, kadar le ta ni predlagateljica
spi®03, dopolnjevalne in spreminjevalne predloge do konca
raz rave
Silni
Ppredlogih
- Gledeveljajo
glasovanja
o dopolnjevalnih
spremljevalnih
smiselno
pravila tega in
poslov9
*a glasovanje o amandmajih k predlogu zakona.«

42. člen
Prvi stavek 191. člena se dopolni tako, da se za besedami
»Najmanj deset poslancev« dodajo besede »poslanska skupina ali matično delovno telo«.

36. člen
prvega odstavka 185. člena se spremeni tako, da se

43. člen
V 193. členu se za besedo »umakne« doda besedilo »ali
spremeni«.

Vn 2
r po konćan
°<Ilo?
' P™'
predloga
°ci: '- k°
<ja se na isti ali
na obravnavi
naslednji seji
opravizakona
druga
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O predlogu za obvezno razlago zakona državni zbor razprl'
Ija in sprejme ali zavrne predloge matičnega delovnega telesa.«.
49. člen

44. člen
Prvi odstavek 194. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če v drugi obravnavi ni bil sprejet noben amandma k besedilu zakonskega predloga ali so bili sprejeti le amandmaji, ki
so po mnenju sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
redakcijske narave, lahko državni zbor že na isti seji preide na
tretjo obravnavo predloga zakona. V tem primeru se amandmaji lahko vlagajo do konca obravnave člena, ki se v skladu
s prvim odstavkom 196. člena poslovnika lahko spreminja.«.

Besedilo drugega odstavka 212. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Poslanci ne morejo vlagati amandmajev h končnemu besedilu obvezne razlage zakona.«.
50. člen
V 213. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

45. člen

»Če do začetka obravnave niso predloženi pisni amandma)!
k predlogu zakona, državni zbor lahko sklene, da bo glasoval
le o zakonskem predlogu v celoti. Taka odločitev ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj tretjina navzočih P0'
slancev.«
51. člen

V prvem odstavku 203. člena se besedi »hkrati opravi« nadomestita z besedami »po vrsti opravijo«.
46. člen
Drugi odstavek 204. člena se spremeni tako, da se glasi:

V prvem odstavku 229. člena se besedi »opravi hkrati« nadO'
mestita z besedami »po vrsti opravijo«.

»Na seji lahko amandma predloži posamezen poslanec,
matično delovno telo, predlagatelj zakona ali vlada, kadar ni
sama predlagateljica zakona. Državni zbor lahko zahteva, da
se o predloženem amandmaju takoj izreče matično delovno
telo, sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, predlagatelj
in vlada.«.

52. člen
Besedilo 230. do 238. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:

47. člen
»230. člen

Za 204. členom se doda nov podnaslov pododdelka in nov
člen, ki se glasita:

Predlog, naj državni zbor na svojo pobudo razpiše zakon0'
dajni referendum ali posvetovalni referendum, lahko da vsa
poslanec. Pisni predlog, ki mora biti obrazložen, pošlje Pre°"
sedniku državnega zbora.

» Skrajšani postopek za sprejem zakona
204.a člen

O predlogu da mnenje matično delovno telo in sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve.

Državni zbor lahko na obrazložen predlog predlagatelja,
s katerim soglaša matično delovno telo po poprejšnjem mnenju sekretarita za zakonodajo in pravne zadeve, odloči, da bo
na isti seji opravil vse tri obravnave predloga zakona po
določbah tega poslovnika o hitrem postopku, kadar gre za:

231. člen
Zahteva za razpis zakonodajnega referenduma in zahteva za
razpis referenduma o spremembi ustave se vloži pisno
mora biti obrazložena. Zahteva se pošlje predsedniku drža
nega zbora.

- manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakonov:
- prenehanje veljavnosti posameznih zakonov ali njihovih
posameznih določb;
- manj zahtevne uskladitve z drugimi zakoni:
- spremembe in dopolnitve zakonov v zvezi z odločbami
ustavnega sodišča.

Pred razpisom referenduma poda sekretariat za zakonodaj
in pravne zadeve mnenje o tem, ali zahteva za razpis refere
duma izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje.

Odločitev državnega zbora iz prejšnjega odstavka ne more
biti spreieta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih
poslancev.

232. člen
Predsednik državnega zbora uvrsti predlog iz 230. členaJ"
zahtevo iz prejšnjega člena na dnevni red prve naslednje s®l
državnega zbora.«.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak poslanec predlaga, da
državni zbor spremeni odločitev iz prvega odstavka tega
člena in da se druga in tretja obravnava predloga zakona
opravita po rednem postopku.«

53. člen
Besedilo 250. člena se spremeni tako, da se glasi:

48. člen

»Državni zbor odloča o tem ali dovoli, da se sodnik, Ki ®
osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške 'unkCJfl
pripre ali da se zoper njega začne kazenski postopek
zahtevo pristojnega organa. O dovoljenju, da se sodnik P
pre, odloči državni zbor po pridobitvi mnenja sodne9
sveta.«.
,

Besedilo 210. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Matično delovno telo razpravlja o mnenju sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve in o mnenju vlade ter predlaga
državnemu zboru ali naj predlog za obvezno razlago zakona
sprejme ali da ga zavrne. Matično delovno telo lahko poda
k besedilu obvezne razlage spreminjevalne in dopolnjevalne
predloge.

54. člen

Na seji državnega zbora lahko pove mnenje o predlogu za
obvezno razlago zakona tudi predlagatelj zakona na katerega
se nanaša predlog.
poročevalec, št. 25

V 275. členu se v oklepaju številka »261.« nadomesti s števi1"0
»260.««.
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60. člen

55. člen
280. Člen se spremeni tako, da se glasi:

Besedilo 333. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Če je bila vladi izglasovana nezaupnica, lahko predsednik
Publike, poslanske skupine ali najmanj deset poslancev
"ajkasneje v 7 dneh predložijo kandidature za novega predsednika
vlade. Glede postopka pri izvolitvi novega predsedn,k
a vlade veljajo določbe 258. do 261. člena tega poslovnika,
8
tem da je v primeru, če kandidat ni izvoljen pri prvem
glasovanju (259. člen) treba predložiti nove kandidature najkasneje v treh dneh po dnevu seje, na kateri je bilo opravljeno
PfVo glasovanje.«.

»Za opravljanje strokovnih, administrativnih in drugih opravil
ter tehničnih nalog, s katerimi se zagotavljajo pogoji za delo
državnega zbora, ima državni zbor službe, ki jo vodi generalni
sekretar državnega zbora.

re

Za pravno obdelavo predlogov zakonov in drugih predpisov
ter za dajanje mnenj o njihovi skladnosti z ustavo in s pravnim
sistemom ima državni zbor sekretariat za zakonodajo in
pravne zadeve, ki ga vodi sekretar.
Sekretarja sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve imenuje državni zbor. Njegova funkcija preneha s konstituiranjem
novega državnega zbora, mora pa opravljati svoje naloge do
imenovanja novega sekretarja.

56. člen
Pr

vi stavek 289. člen se spremeni tako, da se glasi:

*Pa? končani razpravi o
"m,imanj deset poslancev

interpelaciji o delu ministra lahko
zahteva, da se glasuje o nezaupnici
nistra. zoper katerega je bila vložena interpelacija.«.

Organizacijo in delo služb državnega zbora ureja odlok državnega zbora.«.
61. člen

57. člen

V drugem odstavku 334. člena se doda nov stavek, ki se glasi:

Prv

i odstavek 317. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Komisija sprejme razlago z dvotretjinsko večino navzočih
članov.«

"Osebe, ki niso vabljene na sejo, so lahko navzoče na seji
skladu s pravili o notranjem redu, ki jih določi generalni
*bora,ar

V

soglas u

'

s

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

kole

9'iem predsednika državnega

»Vsak poslanec lahko predlaga, da državni zbor sprejme
obvezno razlago poslovnika po postopku, ki je s tem poslovnikom določen za obvezno razlago zakona.«

^ drugem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi:
"Sklep o tem sprejme državni zbor na zaprti seji.«

62. člen
58. člen

V 335. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

^ru9i odstavek 318. člena se črta.

»Šteje se, da je ustavljen postopek o aktih iz prejšnjega
odstavka, glede katerih državni zbor do uveljavitve sprememb
poslovnika ni odločil, da ostanejo v postopku.«.

59. člen
V nPrvem odstavku 320. člena se besedilo »Služba državnega
0f
a za informacije« nadomesti z besedilom »Služba držav9a zbora za informiranje«.

63. člen
(Prehodna in končna določba)
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati 15. dan
po objavi v uradnem listu Republike Slovenije, razen sprememb in dopolnitev 114. in 333. člena, ki se začnejo veljati
z dnem uveljavitve ustreznih sprememb in dopolnitev odloka
o organizaciji služb državnega zbora, ki se opravijo najkasneje do konca mandata tega državnega zbora.

Dru

9i odstavek se spremeni tako, da se glasi:

reds,avn kov
Se H0'1 za de'°
občilgeneralni
v državnem
zboru
V-Oločijo
s Ppravili, ki' jih javnih
sprejme
sekretar
°9'asju s kolegijem predsednika državnega zbora.«

OBRAZLOŽITEV
p
mora predlagatelj gradivo predložiti 45 dni pred dnem, dolo"e„9®embne
spremembe in dopolnitve poslovnika državzbora iše
so naslednje:
čenim za sejo. Poslanci bodo v bodoče z dnevnim redom seje
seznanjeni s predhodnim in končnim sklicem seje. Predhodni
Ifa^širjeno
je število primerov, v katerih poslanci odločajo
sklic in gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red
ti* razprave in obrazložitve glasu (3., 8., 14., 15., 16., 18., 19.
seje, mora biti poslano poslancem 30 dni pred sejo, končni
^ Predloga). Razprava in obrazložitev glasu je v predlagani
sklic in ostalo gradivo pa najkasneje 7 dni pred sejo (11. člen
w
predloga).
ir„, " predvidena le, kadar državni zbor odloča o vsebinskih
Panjih.
Če predsednik državnega zbora ugotovi, da predlog akta ni
?. A
vložen v skladu s poslovnikom, se šteje, da predlog akta ni bil
pos anec
Pob d '
zadovoljen z odgovorom na poslansko
vložen. O tem predsednik državnega zbora obvesti predlagaoe,Ov °, lahko zahteva, da o odgovoru razpravlja pristojno
telja (11. člen predloga).
n0 telo (4. člen predloga).
5. Državni zbor naj bi v bodoče imel le generalnega sekretarja
državnega zbora s funkcijo, ki jo imata sedaj sekretar državifoiočbe o imuniteti poslancev so v formulacijah usklajene
0,
nega zbora in generalni sekretar služb državnega zbora.
(ih !?*
določba o imuniteti sodnikov pa z zakonom o sodiš5
' ■ do 10. člen in 53. člen predloga).
Funkcija dosedanjega generalnega sekretarja služb državnega zbora naj bi bila ukinjena s spremembo odloka o organit
bi zagotovili pravočasno seznanitev vseh poslancev
zaciji služb državnega zbora najkasneje do konca mandata
Nadivi, ki so uvrščena na dnevni red, je predvideno, da
tega državnega zbora (21., 60. in 63. člen predloga).
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6. Zaradi različnih tolmačenj sedanje ureditve poslanskih skupin istoimenskih list oziroma parlamentarnih strank je predvideno, da je poslanec lahko le član poslanske skupine istoimenske liste, na kateri je bil izvoljen, oziroma poslanske
skupine parlamentarne stranke, katere član je. Če mu članstvo v taki poslanski skupini preneha, je lahko član poslanske
skupine samostojnih poslancev, če ta šteje najmanj tri člane
(24., 25. in 27. člen predloga).

skrajšani postopek za sprejem zakona, kadar gre za mani
zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, za prenehalizi6
veljavnosti zakona ali posameznih njegovih določb sli
uskladitev zakona z drugimi zakoni ali odločbami ustavnog*
sodišča. S skrajšanim postopkom mora soglašati matično
delovno telo in se lahko opravi, če mu ne nasprotuje najmanj
ena tretjina na seji državnega zbora navzočih poslancev (<'■
člen predloga).

7. Zaradi jasnosti je dopolnjena določba o delovnem področju
komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
glede obravnavanja predlogov zakonov in drugih aktov, ki
urejajo položaj in pravice poslancev in funkcionarjev v službah državnega zbora (28. člen predloga).

14. Precizirane so določbe o postopku sprejemanja obveznl
razlage zakona. Vsebino obvezne razlage lahko dopolni3
spremeni matično delovno telo, državni zbor pa lahko predlog
matičnega delovnega telesa le sprejme ali zavrne. H
nemu besedilu obvezne razlage, ki jo pripravi sekretariat z
zakonodajo in pravne zadeve, poslanci ne morejo vlaga
amandmajev (48. in 49. člen predloga).

8. Predvidena je možnost korespondenčne seje delovnega
telesa in pogoji zanjo. Sklep o korespondenčni seji se lahko
sprejme na nesklepčni seji, na kateri je navzoča najmanj
tretjina članov delovnega telesa, in mora biti sprejet soglasno.
Odločitev na korespondenčni seji ne more biti sprejeta, če
temu nasprotuje najmanj tretjina članov delovnega telesa (29.
člen predloga).

15. Pri ratifikaciji mednarodnih pogodb je predvideno,
lahko državni zbor glasuje samo enkrat, to je orezakojj.
v celoti, če do začetka obravnave k zakonu niso P ^.Bi.
pisni amandmaji in če temu ne nasprotuje najmanj ena "e
jina navzočih poslancev (50. člen predloga).

9. Precizirane so določbe o umiku zakona s strani predlagatelja. V primeru umika zakona do konca druge obravnave lahko
državni zbor sklene, da za nadaljnjo obravnavo pripravi predlog zakona matično delovno telo ali da se zakonodajni postopek ustavi (33. člen predloga).

16. Zaradi uskladitve z zakonom o referendumu in o IjudsM
iniciativi je enajsto poglavje poslovnika nadomeščeno
z nujnimi poslovniškimi določbami. Črtane so dosedani
določbe poslovnika, katera vsebina je zajeta v tem zakonu p
člen predloga).

10. Precizirane so določbe o vsebini predloga matičnega
delovnega telesa v prvi obravnavi in o odločanju državnega
zbora po končani prvi obravnavi predloga zakona.
Pomembna novost je, da lahko državni zbor sklene, da bo
opravil drugo obravnavo v predloženem besedilu zakona že
na isti seji, če temu ne nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih poslancev (35. do 37. člen predloga).

17. Zaradi uskladitve z ustavo in odprave nejasnosti d°!0^
o nezaupnici oziroma zaupnici vladi je predvideno,
da
r
v primeru nezaupnice vladi po 116. členu ustave ner0uP°
^.L
s
261. člen poslovnika, ki se nanaša na volitve P ^ Li
vlade po 111. členu ustave. V primeru, če vladi ni izglasova
zaupnica po 117. členu ustave, pa so predvidene v°!'c
predsednika vlade v skladu s 111. členom ustave s tem, oa
skrajšani roki za predlaganje kandidatov glede na to, da ^
biti po 117. členu ustave nov predsednik vlade izvoljen »
dneh (54. in 55. člen predloga).

11. V zvezi z drugo obravnavo predloga zakona je predvideno:
- da lahko državni zbor na predlog matičnega delovnega
telesa, poslanske skupine ali najmanj desetih poslancev
sklene, da se opravi splošna razprava v drugi obravnavi ali
ponovno opravi prva obravnava;
- da se lahko opravi razprava in glasovanje tudi o zakonskem
predlogu v celoti, če v roku 15 dni pred sejo k zakonu niso bili
predloženi amandmaji;
- da lahko vlaga amandmaje tudi zainteresirano delovno telo;
- da lahko matično delovno telo vlaga amandmaje v svojem
poročilu, ki ga predloži državnemu zboru najmanj osem dni
pred sejo;
- da lahko na seji vlaga amandmaje tudi poslanska skupina
ali matično delovno telo;
- da lahko državni zbor še na isti seji opravi tretjo obravnavo
predloga zakona, če v drugi obravnavi niso bili sprejeti
amandmaji ali so bili sprejeti le redakcijski amandmaji (39. do
44. člen predloga).

18. Precizirane so določbe o navzočnosti javnosti na seftj
državnega zbora. Glede na že sprejeti sklep poslovni
komisije je predlagano, da na sejah državnega zbora zap.^
za javnost, ne morejo biti navzoči predstavniki javnih O
(57. do 59. člen predloga).
19. Razlago poslovnika Komisija za poslovnik sprejema z d
tretjinsko večino navzočih članov.
Obvezno razlago poslovnika lahko predlaga vsak
postopku, ki je s tem poslovnikom določen za s r
razlago zakona. Državni zbor obvezno razlago P ?%Mfl
z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev (61predloga).
jbi
20. Zaradi jasnosti je dopolnjena končna določba PosloV,^i
o zakonih in drugih aktih, ki so bili v postopku v SkuP* ju
Republike Slovenije pred konstituiranjem državnega zt)0 ^
glede katerih niso bile sprejete končne odločitve. Štej6 *
je postopek o teh aktih ustavljen, če do uveljavitve ^,^0
tega poslovnika državni zbor ni odločil, da °sta
v postopku (62. člen predloga).

12. Pri hitrem postopku lahko amandmaje vlaga tudi matično
delovno telo ali vlada, kadar ni predlagateljica zakona (46.
člen predloga).
13. Poleg dosedanjega hitrega postopka se predlaga tudi
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Predlog zakona o JAVNIH CESTAH - EPA 665 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 89. sejhi dne 9. junija 1994
določila besedilo:

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnikh telesih sodelovali:

PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH CESTAH,

- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze,
- Stanko ŠTRAJN, svetovalec Vlade RS v Ministrstvu za
promet in zveze.

jjj vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
'lena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, za
sejo zbora v mesecu juliju 1994.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

jfedlog zakona o javnih cestah
Iz navedenih razlogov je bil zakon o cestah v letu 1987 delno
dopolnjen in spremenjen: pristojnosti za regionalne ceste so
bile iz občinskih skupnosti za ceste prenešene na republiško
skupnost za ceste; z razdelitvijo vzdrževalnih del na cestah na
redna in obnovitvena dela so se slednja začela oddajati v izvajanje na podlagi javnih razpisov; ustanovljena je bila samostojna strokovna služba republiške skupnosti za ceste, za
katero so te naloge pred tem opravljale skupne službe sestavljene organizacije cestnih podjetij. S temi spremembami je
bila sicer dosežena večja strokovnost in neodvisnost pri izdelavi strokovnih podlag za odločanje o vzdrževanju in razvoju
cest ter povečana tržnost pri oddaji teh del. Ni pa se z njimi
poseglo v lastninske odnose pri cestah in preko tega v samoupravni sistem odločanja o gospodarjenju s cestami, v sistem
njihovega financiranja, v organiziranost cestnega gospodarstva in v njegove upravljalske pravice, ki so temeljile na
lastništvu cest.

' °CENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
k

£j °n o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), ki je
'sprejet decembra 1981, je v skladu s tedanjo ustavno
Podelitvijo produkcijskih odnosov na temelju samoupravlja'"družbene lastnine na novo uredil sištem samoupravne
Ura -'Z'ranos'' cestnega gospodarstva ter določil načine
. ®sničevanja posebnega družbenega pomena pri gospodarju z javnimi cestami.
Nanovljene
so bile občinske in republiška samoupravna
«resna skupnost za ceste, ki so preko instrumentov družbe3
ohr
P'an'ran
ia postale
nosilec
usklajevanja
interesov
za
l| anjanje
in razvoj
cest med
njihovimi
uporabniki
in upravC6St
stvo Cest
~v temeljnimi
organizacijami za vzdrževanje in varses,av
"Dr
' cestnih
podjetij.sredstvi,
Slednje vzdrževanje
so s cestami
valjale kot s svojimi
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cest pa e
0
en
fruJh
' k"Organiziranost
določeno kottemeljnih
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organizacij
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Van e in vars,vo cest in s
'
V an e s cestam
la

tor
Pu '' i

tem delitev pristojnosti za
izvedena po teritorialnem prin-

Sistem samoupravne organiziranosti cestnega gospodarstva,
ki je temeljil na

S*°"»ko določena organizacijska struktura množice subjekpi gospodarjenja s cestami, zapleteni sistem družbenega
^anja vzdrževanja in razvoja cest ter idealizirana ureditev
„Izvijanja sredstev za ceste ( po kateri se je o najpomembJ«* viru, tj. delu cene pogonskih goriv za ceste še vedno
Uveliav .° na tedanji zvezni ravni ), so že kmalu po njihovi
b|e ' itvi v praksi povzročili naslednje pomembnejše proPri gospodarjenju s cestami:

- delegatskem odločanju o vzdrževanju in razvoju cest
v skupnostih za ceste ter izvajanju rednega vzdrževanja cest
po načelih svobodne menjave dela v organizacijah za redno
vzdrževanje in varstvo cest, ki so z njimi razpolagale in upravljale kot s svojimi osnovnimi sredstvi

ci

' i® b'

in- v katerem ni bilo predvidenih oziroma določenih instrumentov neposrednega vpliva državnih organov na tako
pomembno področje gospodarske infrastrukture, kot ceste
so

fJ^'koročno je bil dan poudarek predvsem razporejanju
Up^ °yP.^'jivih sredstev za ceste, ne pa tudi njihovi racionalni
V
CfiSt 7 sl0
P0?0!'11 monopolizirane dejavnosti vzdrževanja
"čini, . dnje z zakonom o cestah niso bili vzpostavljeni
Srert
' mehanizmi zunanjega nadzora z možnostjo nepostva. 9a ukrepanja, razen v mejah inšpekcijskega nadzor-

se je začel postopno spreminjati koncem osemdesetih let.
S sprejetjem ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Socialistične republike Slovenije
(Uradni list SRS, št. 32/89 in 4/91) v letu 1989 so prenehale
veljati določbe zakona o cestah, ki so urejale ustanovitev
samoupravnih interesnih skupnosti za ceste in sistem planiranja v cestnem gospodarstvu. Izvajanje nalog dotedanjih skupnosti za ceste je prešlo na izvršne svete občin oziroma republike. Na ravni republike je bila ustanovljena Republiška
uprava za ceste za opravljanje strokovnih nalog in zadev pri "■
gospodarjenju z magistralnimi in regionalnimi cestami. Vse to
še vedno v okviru nespremenjenih lastninskih odnosov v cestnem gospodarstvu, kot jih je vzpostavil zakon o cestah v letu
1981.

Odločanje o razvoju cestne mreže se je izkazalo, da so
Pod) '
kakovost in objektivnost ustreznih strokovnih
ij e ,evplivale same delegatske sestave skupščin skupnosti
ka|e ® - V njih so prevladovali občinski interesi, v okviru
so se
O
razvojne naloge cestnega gospodarstva na
o$taj69'°nalni in republiški ravni težko uskladile ali pa so
9oJ? . neusklajene. Posledica tega je bilo sprejemanje dolVsem
'n srednjeročnih planov razvoja cest, ki so bili prediato °draz
potreb in želja in ne objektivnih možnosti in so
s
° tajali v pretežni meri neuresničeni;

V letu 1990 je sledila sprememba načina financiranja cestnega gospodarstva iz obstoječih virov sredstev za ceste. Ta je
iz namenskega zbiranja in prerazporejanja sredstev za posamezne namene gospodarjenja s cestami postopno prešel
v sistem financiranja preko integralnega republiškega proračuna. Posledica tega je bila tudi sprememba pristojnosti za
sprejem letnih programov del na republiških cestah, ki je od
vlade prešla v republiško skupščino v obliki odločanja

sistem financiranja cest, ki naj bi zagotovil
*icjj6 za tekoče vzdrževanje cest, sredstva njihove amorti5
Za s r
P °tno obnavljanje cest ter sredstva za graditev
Ur%h
es ""ejšega avtocestnega sistema v republiki, ni bil nikoli
en
Tojel, . niti za to ni bilo objektivnih materialnih možnosti,
""irei a dodaten razlog temu, da je dejansko stanje cestnega
. I vse bolj zaostajalo ža napovedmi njegovega razvoja.
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o obsegu in strukturi porabe dela sredstev republiškega proračuna za te potrebe v posameznem letu.

- določili obveznosti varovanja okolja in še posebej zemlji
in objektov ob državnih cestah pred vplivi cest in prometa na
njih;
- natančneje razmejili obveznosti države in lokalnih skupnosti pri financiranju državnih cest znotraj naselij, v katerih te
ceste prevzemajo poleg daljinskega tudi lokalni promet.

V juniju 1993 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel
zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/
93), s katerim so prenehale veljati določbe zakona o cestah, ki
so urejale organiziranost izvajalcev rednega vzdrževanja in
varstva cest, in določale da so bile ceste njihova osnovna
sredstva. Predvsem pa so bili s tem zakonom vzpostavljeni
sistemski okviri, v mejah katerih je treba izvajanje dejavnosti
vzdrževanje cest kot javnega dobra zagotoviti v obliki javne
gospodarske službe.

Predlagana ureditev gospodarjenja z državnimi in drugi"1'
javnimi cestami v delu, ki se nanaša na zagotavljanje enotnosti cestnega omrežja, temelji na naslednjih izhodiščih:
- javno cestno omrežje v Republiki Sloveniji se funkcionalno
deli na, prvič, državne ceste, ki obsegajo cestne povezave
s cestnimi omrežji sosednjih držav in povezave med gospo;
darskimi območji, pokrajinami in lokalnimi središči znotrai
države, in drugič, na občinske ceste, ki obsegajo cestne
povezave med lokalnimi skupnostmi in znotraj njih. Prv® s0
namenjene odvijanju pretežno daljinskega cestnega prometa,
druge pretežno lokalnemu cestnemu prometu;

S predlaganim zakonom o javnih cestah naj bi torej zaokrožili
že začeti postopek postopnega spreminjanja normativne ureditve gospodarjenja z javnimi cestami, na način, da se vanj
vgradi nove ustavne in zakonske rešitve o urejanju razmerij na
področju gospodarske infrastrukture, vključno s tistimi, ki se
nanašajo na upravno-teritorialno razdelitev pristojnosti
upravljanja z javnimi cestami.
Zadnje se nanašajo na rešitve v zakonu o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), po katerih lokalne samoupravne
skupnosti samostojno urejajo, gradijo in vzdržujejo lokalne
javne ceste in javne poti na svojem območju (21. člen zakona).
Zato se z zakonom predlaga razdelitev javne cestne mreže na
državno in občinsko cestno mrežo, s katerima upravljata
država oziroma lokalne skupnosti. Hkrati je to tudi razlog, da
se predlagani zakon v svojih rešitvah omejuje predvsem na
državne ceste, ki so pomembne za odvijanje meddržavnega in
ostalega daljinskega cestnega prometa znotraj države.

- z zakonom se uredi gospodarjenje z državnimi cestami in
določi tiste strokovne podlage in enotna pravila glede grad'"
tve, vzdrževanja in opremljenosti vseh javnih cest, ki so nujo®0
za zagotovitev enotnosti cestnega omrežja. Gospodarjenj
z občinskimi cestami podrobneje uredijo lokalne skupnosti.
- z javnimi cestami je treba gospodariti tako, da omogočajo
nemoteno in varno odvijanje prometa pod pogoji, ki lln_
določa zakon, ter da se ohranja njihova substanca. Odgovornost za izpolnjevanje teh obveznosti je naložena njihovemu
upravi jalcu;

Predlagatelj zakona o javnih cestah je, glede na predhodno
navedeno upravno-teritorialno razmejitev upravljanja z javnimi cestami, pri presoji potrebnosti in primernosti posameznih rešitev posebej upošteval dejstvo, da gre pri cestni infrastrukturi za sistem z visoko organsko sestavo kapitala, v katerem ima boljše ali slabše gospodarjenje s cestami v najširšem
pomenu besede velik vpliv tako na stroške samega sistema
kot na stroške uporabnikov cest. V tem kontekstu so zato
z zakonom predlagane najnujnejše enotne strokovne podlage
za graditev in vzdrževanje vseh javnih cest in določena je
obveznost izvajanja vzdrževalnih del na javnih cestah kot
javne gospodarske službe.

- vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javn®
služba, katere izvajanje mora biti po svoji organizacijski struK]
turi čimbolj racionalizirano glede na naše potrebe in možno^
u
sti, dosežen razvoj in kakovost cestnega omrežja ter konk
"
renčnost izvajalcev teh del na cestah. Najbolj primerna na^
njenega izvajanja sta režijska služba in koncesijska oddaja
rednih vzdrževalnih del, medtem ko se investicijska dela n®
cestah oddajajo na podlagi javnega natečaja s sklenitvijo
pogodbe;
- stroški vzdrževanja in razvoja javnih cest se krijejo v okvir"
sistema javnega financiranja iz virov, vezanih za "P°ra
cest. Hkrati se zagotovi možnost neposrednih vlaganj zaintej
resiranih vlagateljev v gradnjo in izkoriščanje posamezni
cest, cestnih odsekov ali cestnih objektov;

Pri pripravi predloga zakona o javnih cestah so bile upoštevane tudi normativne ureditve gospodarjenja s cestami v razvitejših evropskih državah, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Zanje naj tu le navedemo, da nam v svojih rešitvah niso
popolnoma neznane, saj so bile njim podobne že uveljavljene
tudi v našem prostoru, in sicer vse do nastopa preseženega
obdobja samoupravnega urejanja družbenoekonomskih
odnosov na temelju družbene lastnine v začetku šestdesetih
let.

- z ukrepi za varstvo javnih cest in prometa na njih t®r
nadzorom nad stanjem cest se uredijo posebne pravice '
obveznosti upravljalca cest, uporabnikov cest in lastnik®
zemljišč in objektov ob cesti oziroma v varovalnem PaS
ceste.

II. TEMELJNI CILJI IN IZHODIŠČA ZAKONA

III. GLAVNE ZNAČILNOSTI UREDITVE GOSPODARJE^
Z JAVNIMI CESTAMI V NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVA"
Pregled ureditev gospodarjenja z javnimi cestami v razvit®!^'
evropskih državah je vsebinsko zaokrožen na naslednja vpr
šanja: razvrščanje cest, upravljanje s cestami, vzdrževani
cest, financiranje cest, gradnja cest, ukrepi za varstvo cest
prometa na njih.

S predlaganim zakonom o javnih cestah naj bi
- javno cestno omrežje glede na njegov pomen za povezovanje v prostoru razmejili na državne in občinske ceste, od
katerih bo s prvimi upravljala država in z drugimi lokalne
skupnosti;

a) Razvrščani« cest

- določili enotne strokovne podlage za graditev in vzdrževanje vseh javnih cest v obsegu, ki bo zagotavljal tako stanje
cest, da bodo te usposobljene za prevzem in varno odvijanje
cestnega prometa;

Razvrščanje cest praviloma sledi upravno-teritorialni orga^
ziranosti države in se ceste zato delijo na zvezne ali drž^J
deželne ali regionalne ter občinske ceste. Znotraj teh skufL
so ceste po svoji prometni funkciji in ob upoštevanju njiho*.
gradbenih elementov, ki morajo ustrezati namenu cest, razo
Ijene še v podkategorije.

- določili vzdrževanje javnih cest v obsegu, ki zagotavlja
njihovo nemoteno in varno uporabo za promet ter ohranjanje
in obnavljanje njihovih prometnih in varnostnih lastnosti, za
obvezno gospodarsko javno službo;

V Avstriji so ceste razvrščene med zvezne ceste (ki se deli)0s
avtoceste, hitre ceste in druge zvezne ceste), deželne c®
ter okrajne, občinske in krajevne ceste. Kot posebna kat®9
rija so obravnavane dovozne ceste do železnice, pri gradrij)
vzdrževanju katerih so finančno soudeležene dežela, obč,n
in železnica.

- podrobno uredili pogoje uporabe državnih cest in določili
omejitve posegov na državne ceste in v njihov varovalni pas
zaradi varovanja cest in prometa na njih;
poročevalec, št. 25
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Vde|Nemčiji je cestno omrežje razvrščeno na zvezne ceste (ki se
ijo na avtomobilske ceste in zvezne ceste za tranzit skozi
naselja), državne ceste ter okrajne, občinske, mestne in druge
lavne ceste v občini.

^ Švici so ceste razdeljene v dve osnovni skupini: na nacionalne ceste (ki obsegajo avtoceste, ceste, rezervirane za
Promet motornih vozil in nacionalne ceste, namenjene mešanemu prometu) ter na kantonalne ceste.

bine, katerih značaj je neposredno ali posredno vezan za
uporabo cest ( op.: mednje Mednarodna organizacija za ceste
- International Road Federation šteje carine in davke od
prodanih vozil, letne registrske takse, takse za vozniška dovoljenja, davek na naftne derivate in avtomobilske gume, takse
za cestni blagovni tranzit tujih uporabnikov cest, cestnine in
druge posebne takse ). Določeni so le posamezni primeri
plačevanja povračil za posebno uporabo cest (npr. cestnina
za uporabo avtocest ali njihovih odsekov in objektov, povračilo za izredni prevoz ipd.) in upravičenec do teh povračil.
Zelo podrobno pa so v zakonih urejeni odnosi med posameznimi upravljalci cest pri kritju obveznosti za gradnjo in vzdrževanje cest, s katerimi upravljajo.

Be|
2v gijsko

d) Planiranje in programiranje del na cestah

j|ri zakonskem urejanju javnih cest v navedenih državah je
Oan poseben pomen razvrščanju zveznih ali državnih cest,
,ako
da so te določene v samem zakonu ali pa je njihova
Uvrstitev določena v obliki priloge zakona.
*>) Normativno urejanje cest

Planiranje in programiranje del na cestah se običajno izvaja
v upravnih organizacijah ali državnih podjetjih, ki so organizacijsko na isti upravni ravni kot upravljalec cest. Normativno je
posebej določena obveznost usklajevanja med upravnimi
ravnmi, posebej v primeru gradenj novih cest višjega ranga.
Ni pa podrobneje določena vsebina planskih aktov, niti ne
postopek njihovega sprejema oziroma usklajevanja s finančnim planom proračunske porabe.

V Italiji se ceste delijo na državne ceste (s podkategorijami
avtocest, državnih cest velikih povezav in drugih državnih
cest), pokrajinske ceste in občinske ceste.

cestno omrežje je razdeljeno na avtoceste in ostale
ezne ceste, regionalne ceste in občinske ceste.

Normativno urejanje gospodarjenja s cestami je v predhodno
ocenjenih
državah pogojeno z njihovo upravnoteritorialno
°r9aniziranostjo, znotraj katere so opredeljene tai ravni:
JTzava - regija - občina, če pri tem odmislimo njihova
azlična poimenovanja (npr. v Avstriji država - dežela
"T občina, v Nemčiji zvezna država - država - občina, v Italiji
"ava - pokrajina - občina).

V zakonih se podrobno ureja določanje trase predvidenih
gradenj cest, rezervacija prostora za gradnje cest (s časovno
omejitvijo uporabe tega instituta), pridobivanje potrebnih
zemljišč ( odkup, ekspropriacija ) ipd.. Pristojnost za določanje trase ceste je običajno dana njenemu investitorju oziroma
upravljalcu ceste, ki jo mora predhodno uskladiti z ostalimi
prizadetimi resorji, kot npr. za urejanje prostora, za varstvo
kulturne dediščine, za varnost prometa ipd., ter z nižjimi
upravnimi enotami.

^ teh državah praviloma urejajo gospodarjenje s cestami
rdvema zakonoma. S prvim, ki ga sprejema pristojen državni
9an, se ureja gospodarjenje z zveznimi ali državnimi
estami, z drugim, ki ga sprejema pristojen regionalni organ,
™ 9ospodarjenje z regionalnimi in občinskimi cestami.

e) Vzdrževanje cest
Za*izvajanje vzdrževanja cest so na ravni zveznih in regionalnih cest organizirane državne operativne službe v sestavi
uprav za ceste ali kot državna podjetja in pooblaščene delniške družbe za avtomobilske ceste, ki imajo posamezne avtoceste v upravljanju in izkoriščanju. Vzdrževalna dela se programirajo z letnimi finančnimi plani, njihovo izvajanje pa je
nadzorovano interno ( Avstrija ) ali preko vladnih organov
oziroma inšpekcijskih služb (Nemčija, Švica ). Nivo vzdrževanja cest v zakonu običajno ni tehnično reguliran, razen
s splošno določbo, da morajo biti ceste vzdrževane tako, da
zagotavljajo varno in tekoče odvijanje prometa. Odgovornost
za tak nivo vzdrževanosti cest je naložena upravljalcu, ugotavlja pa se v civilno pravnem postopku.

c

> Upravljanje s cestami

Ceste so javna lastnina. Za njihovo gradnjo in vzdrževanje
*rpijo države preko svojih upravnih enot. Upravljanje z zvezifli oziroma državnimi cestami je z države lahko prenešeno
® nižjo upravno enoto (regijo) , ob zadržanju pristojnosti
8 za
lari
sprejemanje vseh planskih odločitev in za izvajanje
ac
>zora nad izvajanjem prenešenih nalog.
Regije vedno upravljajo z deželnimi cestami in teh svojih
[j ls'ojnosti in obveznosti ne morejo prenašati na nižje
Pravne enote - občine. Slednje so z zakonom zadolžene za
nl^todarjenje
z vsemi javnimi cestami, ki sodijo v kategorijo
DC|
nskih cest.
opravljanj® strokovnih in izvedbenih nalog v zvezi z gradnj° 'h vzdrževanjem cest so formirane posebne upravne orgaPrj'i? ( uprava, direkcija ali urad za ceste ), v nekaterih
_ J^erih pa te naloge opravljajo državna podjetja ( Italija
*-N.A.S„ Francija - S.E.T.R.A. ).

Za reševanje tehničnih vprašanj v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem cest so v posameznih državah (npr. Avstriji , Nemčiji)
sistem pravnih predpisov dogradili z obsežnim sistemom tehničnih predpisov oziroma tehničnih dokumentov. Cilj teh
predpisov in dokumentov je strokovno podpreti zakonsko
določene rešitve gospodarjenja.s cestami na način, da se
z njimi podrobneje določa operativne postopke na ravni
sodobnih spoznanj in dosežkov tehničnih, ekonomskih in
drugih ved. Tako npr. koroški zakon o cestah določa Ida se
morata gradnja in vzdrževanje javnih cest ravnati po izkušnjah tehničnih ved in v okviru finančnih možnosti. Ti pogoji
veljajo kot izpolnjeni , če gradnja in vzdrževanje ustrezata
tehničnim smernicam in varnostnim predpisom, ki jih je sprejela ali priznala deželna vladal Avstrijski zvezni zakon pa
določa, da zvezni minister za gradnje in tehniko lizda službena navodila, potrebna za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje zveznih cest.l

grad"30ocl
Pravi,a predstavlja upravljanje avtocest, za katerih
snv i soin vzdrževanje
oziroma izkoriščanje v gospodarskem
0S,
*en
P°9
° ustanovljene
delniškeje,družbe
posame^fojekt.
Njihova
skupna
značilnost
da je vzanjih
vedno
rj,P',alsko udeležena država, ki prevzema sorazmeren del
za n
Orihn°dke
poslovanje.
pridobivajo
s i'hovo
pobiranjem
cestnineTezadružbe
uporabo
avtocest. izvirne
^'nanciranje c°8t
Fjn ar
Up *ciranje cest je pretežno proračunsko na vseh ravneh
Mravijanja s cestami. To se dopolnjuje s kreditnimi aranžJ'. Praviloma preko delniških družb ( npr. v Avstriji preko
<•
družbe ASFINAG, ki so jo ustanovile država in dežele
<j6l nanciranje gradenj avtocest in hitrih cest)) ali s kapitalom
Do«s
družb, katerim je poverjena gradnja in izkoriščanje
arnezne avtoceste.

f) Ukrepi za varstvo cest in prometa na njih
To področje je normativno podrobno urejeno zlasti v avstrijskih in nemških zakonih o cestah. Zadeva pravice in obveznosti uporabnikov cest, lastnikov obcestnih nepremičnin in
upravljalcev cest. Prepovedana so vsa dejanja, ki bi lahko
ogrožala stanje cest in varnost prometa na njih ali povečevala
stroške vzdrževanja cest. Hkrati so v zakonih o cestah določene tudi obveznosti upravljalca ceste glede varovanja
obcestnih zemliišč in objektov, katerih lastniki bi zaradi ceste

0 ces
k<M°s°n'davki
'ahprometa
praviloma
ne urejajo
virovpovračila
financiranja
cest,
od
pogonskih
goriv,
in pristoj-
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lahko utrpeli škodo. Te obveznosti so določene ali v obliki
plačila odškodnine ali v obveznosti izvedbe določenih zaščitnih ukrepov na samih zemljiščih ali objektih.

gospodarjenje z občinskimi cestami v skladu z ustavo in
zakonom o lokalni samoupravi podrobneje uredile lokalne
skupnosti z odloki.

g) Gradnja cest

Uredbe in smernice Evropske unije

Poleg«podrobne razmejitve investitorstva za gradnjo posameznih cest, ki se praviloma nanaša na odseke državnih cest
skozi naselja mestnega značaja, je za zakonodajo predhodno
omenjenih evropskih držav značilno, da daje velik poudarek
pripravi investicijsko-tehnične dokumentacije in njeni strokovni preveritvi s prometno-tehničnega, naravovarstvenega
in ekonomskega vidika.

Evropska unija z uredbami ali smernicami kot svojimi p""'
nimi akti, ki so jih njene članice dolžne obvezno upoštevati P'
urejanju nacionalne zakonodaje, neposredno ne ureja
sistema gospodarjenja s cestami. So pa z njimi urejena določena, predvsem tehnična vprašanja v zvezi s koriščenj®^
cest, ki jih bo treba ustrezno upoštevati pri pripravi izvedo«nih predpisov na podlagi zakona. Med njimi omenimo sme'
niče o povečanju dopustnih osnih obremenitev za tovorn
vozila ob prevozih v tranzitnih smereh in o olajšavah P
plačevanju cestnih pristojbin za tuja tovorna vozila, ki inja)
vgrajen pnevmatski ali drug ustrezen vzmetni sistem, v tem
primeru gre za obveznost, ki jo je Republika Slovenija nep<£
sredno že prevzela v okviru prometnega sporazuma z Evr0P"
sko unijo ( Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnosti
in Republiko Slovenijo na področju prometa, Uradni lis' Hjjj
Mednarodne pogodbe, št. 14/93). Ta sporazum bo moraI D
upoštevan tudi pri pripravi planskih aktov glede razvoja d"
nih cest v delu, ki se nanaša na dogovorjene prednost"
gradnje tranzitnih avtocestnih smeri v naši državi.

Glede investitorstva za državne ceste naj omenimo nemško
rešitev, po kateri je za njihove odseke, ki potekajo skozi
naselja mestnega značaja z več kot 25.000 prebivalci, investitor občina. Italijanska zakonodaja pa celo določa, da državne
in pokrajinske ceste na odsekih skozi naselja izgubijo ta
status in so kategorizirane kot občinske ceste.
Gradnjo cest oddaja investitor z javnim natečajem. Pravilo je,
da je investitor gradnje ceste tudi njen bodoči vzdrževalec.
Zaključek

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA

Če povzamemo glavne značilnosti navedenih zahodnoevropskih ureditev gospodarjenja z javnimi cestami, potem jih
lahko strnemo v dve pomembni ugotovitvi:

Izvajanje zakona o javnih cestah v načelu ne bo dodat"®
bremenilo sredstev javne porabe, saj se zaradi njega ne P°
čuje obseg javnih cest, ki jih je bilo že do sedaj treba vzdff
vati v stanju zagotavljanja nemotenega in varnega cestneg.
prevoza. Povečanje potrebnih sredstev bo potrebno 'e "u.
meru, da se bo skozi planske in proračunsko podprte odio'
tve uveljavila intencija zakona, da se v okviru vzdr*eva"vj
javnih cest kot obvezne gospodarske javne službe zagonj
njihovo kakovostnejše stanje oziroma postopna sanaci
cestne mreže, ki je na splošno v izredno slabem stanju.

- prvič, da se z zakoni o javnih cestah urejajo predvsem
razmerja med upravljalci posameznih kategorij javnih cest in
razmerja, ki se vzpostavljajo v odnosu upravljalec ceste
- cesta kot gradbeni objekt za nemoteno in varno odvijanje
prometa - uporabnik ceste. Organiziranost upravljalcev
s cestami, izvajalcev operativnih nalog pri gradnji in vzdrževanju cest in način financiranja teh nalog pa se normativno
ureja v okviru sistema upravne organiziranosti in javnih financ
in ne v zakonih o cestah;

Predlagane zakonske rešitve bodo gotovo vplivale na d®'!1®
prerazporeditev v obveznostih države in občin pri zagota*
I
već
nju sredstev za javne ceste. Zaradi predvidenega p°cen
®^
števila občin oziroma lokalnih skupnosti se namreč ° '"{e|
da bo del javnih cest, ki so sedaj razvrščene kot lokalne ces >
po novi kategorizaciji prešel med pokrajinske ceste IIIgorije. Za redno vzdrževanje teh cest naj bi se sredstva zag
tavljala iz republiškega proračuna.
od
Bodoča organiziranost cestnega gospodarstva bo odvisna
e
načina izvajanja rednega vzdrževanja javnih cest kot °^
gospodarske javne službe. To naj bi se izvajalo Pre 1,$v obliki koncesionirane javne službe. Z zakonom pa bo dop
čena tudi možnost, da se delno izvaja tudi v obliki rezU j
službe. V tem primeru bodo cestne baze kot režijski od
ustanovljene iz sredstev, ki bodo v skladu z zakonom o 9°®£nj
darskih javnih službah kot lastninski delež države ugotovi)
v cestnih podjetjih.

- in drugič, da imajo te države po dva zakona o javnih cestah,
od katerih z državnim urejajo gospodarjenje z državnimi
cestami in z regionalnim gospodarjenjem z regionalnimi in
občinskimi cestami.
Pri pripravi predlaganega zakona o javnih cestah je bila prva
ugotovitev upoštevana na način, da so bile v njem opredeljene rešitve preverjane zlasti z rešitvami v sosednji Republiki
Avstriji. To zato, ker se pri oblikovanju novih sistemskih rešitev kaže opreti na take primere stabilnih normativnih ureditev,
ki so se dograjevale in dopolnjevale v odvisnosti od razvoja in
potreb cestnega gospodarstva in ki so se v praksi potrdile kot
uspešne. K temu naj dodamo , da primerjava sedanjih avstrijskih zakonskih rešitev s tistimi, ki so bile v našem prostoru
uveljavljene vse do konca petdesetih let (ceste so bile državna
last, gradila in vzdrževala jih je javna cestna služba, ki je bila
proračunsko financirana), potrjuje njihovo nekdanjo kompatibilnost, ki pa je bila prekinjena v šestdesetih letih, ko so bile
ceste pri nas prvič prenešene med osnovna sredstva njenih
vzdrževalcev.

Izvajanje tega zakona ne bo neposredno vplivalo na Po,r0^
sredstva za gradnjo cest, saj se o njih odloča PoS ^
v postopku določanja razvoja cest in načina zagotovitverl s
stev za te potrebe. Prinaša pa nekatere rešitve, ki bi v P r8dn,e
njihovega sprejetja lahko oziroma morale poceniti 9 | jj.
cest (npr. večja podrejenost ekonomskim kriterijem zredo i
tvijo optimalnih in minimalnih tehničnih rešitev v Ps,0 iLv
o projektiranju javnih cest, delna poenostavitev PO Vgjt
v predhodnih in pripravljalnih delih za rekonstrukcijo c
v mejah varovalnega pasu idr.).

Glede druge ugotovitve pa moramo opozoriti na razlike
v upravnoteritorialni organiziranosti primerjanih držav z našo.
V prvih so vzpostavljene tri ravni, pri nas pa sta kot obvezni
določeni samo dve (država in lokalne skupnosti). Iz tega
razloga se s predlaganim zakonom o javnih cestah predvideva
poleg ureditve gospodarjenja z državnimi cestami tudi ureditev gospodarjenja s pokrajinskimi cestami, medtem ko naj bi
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(2) Kadar zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali
ekonomskih razlogov javne ceste ali njenega dela ni mogoče
zgraditi na način, ki ustreza njenemu prometnemu pomenu in
vrstam prometa, katerim je namenjena, mora biti javna cesta
ali njen del opremljena s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu opozarja na spremenjene pogoje za varno
odvijanje prometa.

besedilo členov
]• Splošne določbe
l.člen
(namen zakona)
1
<Ce
) Ta

zakon določa delitev javnih cest na državne in občinske
ste ter obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje
usposobljenosti teh cest za varen in neoviran promet.

(3)Zaradi zagotovitve večje varnosti udeležencev v prometu in
nemotenega odvijanja prometa lahko minister, pristojen za
promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje
zadene, odredi, da se v določenih vremenskih razmerah ali
v določenem času na določenih cestah prepove ali omeji
promet za posamezne vrste vozil.

(2) Ta zakon ureja upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo
državnih cest in prometa na njih. Z namenom, da se vsem
uporabnikom cest zagotovijo čimbolj enaki pogoji za kakovosten in varen prevoz na celotnem cestnem omrežju v državi,
*akon
določa tudi enotna pravila in strokovne podlage za
9raditev in vzdrževanje vseh javnih cest.

5. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju javnih cest)

2. člen
(pojem in status javnih cest)

(1) Javne ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji,
kot jih določajo ta zakon, predpisi, izdani na njegovi podlagi,
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov ter predpisi o varnosti cestnega prometa.

(1) Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za
J*vestni promet ( v nadaljnjem besedilu: promet), ki jih lahko
sak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi
s
Predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.

(2) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, izda
- predpis o projektiranju javnih cest in njihovih elementov
s stališčazagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti
njihove graditve;
- predpis o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah;
- predpis o načinu označevanja in zavarovanja del na javni
cesti.

jj)3 Javne
ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa.
j" njih ni mogoče pridobiti služnosti, razen za potrebe napetsvanja vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in
eiegrafskih napeljav, plinovodov ler podobnih objektov in
"arePrav javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki
iajo javne ceste.
<3> ^a prometnih površinah izven vozišča javne ceste in na
Površinah ob njej, ki so določene za opravljanje spremljajočih
javnosti za potrebe udeležencev v prometu, je mogoče za
Pravljanje
takih dejavnosti pridobiti posebno pravico upobe
teh površin.
3. člen
(delitev javnih cest)

6. člen
(tehnična regulativa za javne ceste)
(1) Minister, pristojen za promet, izdaja tehnične predpise za
javne ceste, s katerimi podrobneje uredi posamezna vprašanja v zvezi s planiranjem, projektiranjem, graditvijo in vzdrževanjem javnih cest. Z njimi lahko določi obvezno uporabo
standardov in tehničnih specifikacij za javne ceste.
(2) Tehnična specifikacija za javne ceste je od standarda
neodvisen dokument, ki določa tehnične zahteve (kakovost,
dimenzije, varnost, označevanje, preskušanje idr.), ki jih
morajo izpolnjevati postopek, izdelek ali storitev v zvezi s planiranjem, projektiranjem, graditvijo in vzdrževanjem javnih
cest.

Javne ceste se razvrščajo po njihovi funkciji povezovanja
prostoru in se kategorizirajo po prometno-tehničnih ele{^unkcionalna
razvrstitev javnih cest se določi v prostorskih
ar,
ih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora.
WJavne ceste se glede na njihovo funkcijo povezovanja
I Prostoru ter na podlagi osnov in meril za kategorizacijo
''"[»h cest delijo na
„ državne ceste, ki se kategorizirajo na avtoceste, magične ceste I. in II. reda ter pokrajinske ceste I., II. in III. reda;
i °bčinske
ceste, ki se kategorizirajo na lokalne ceste in
ne
poti.

(3)Tehnične specifikacije za javne ceste pripravljajo tehnični
odbori, ki jih imenuje minister, pristojen za promet. Pripravljajo se v skladu z njegovim navodilom in izdajajo z njegovim
soglasjem. Izdaja tehničnih specifikacij za javne ceste se
objavi v uradnem glasilu Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje. So javna listina, katerih uporaba ni
obvezna.

U Javne ceste iz prejšnjega odstavka so namenjene uporabi
p®"'
0rr ali določenim vrstam prometa (ceste, rezervirane za
iet motornih vozil ali za druge vrste prometa).

7. člen
(Javna služba na področju javnih cest)

e

'5 ®' de na potek v prostoru so javne ceste:
v 8St 6 V mes,u a nase u
r>a |
"
') ( v nada'jnjem besedilu: ceste
ceste izven naselja.

(1) Vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna
služba, ki,obsega:
- vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju,
za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest
ter nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega
pasu (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje javnih cest)
in
- organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih
zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti ( v nadaljnjem besedilu: obnavljanje javnih
cest).

tenister. pristojen za promet, predpiše način označevanja
njl^'h cest in vodenja evidence o javnih cestah in objektih na

4. člen
(stanje javnih cest)
[JJ Javne ceste morajo biti grajene in vzdrževane tako da jih,
0(1 Upoštevanju prometnih pravil in posebnih pogojev za
v8r n')anje prometa, na primer slabih vremenskih razmer, lahko
° uporabljajo vsi uporabniki cest, katerim so namenjene.

(2) Minister, pristojen za promet, predpiše vrsto vzdrževalnih
del na javnih cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest.
29
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(3) Način opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja
obnavljanja državnih cest določi Vlada Republike Slovenije,
rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih
cest pa lokalna samoupravna skupnost (v nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost).

na njej sklene Vlada Republike Slovenije na podlagi
razpisa, če zakon, s katerim se določijo razpisni pogoji,
določa drugače.

(3) Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in objek
tov na njej sklene organ lokalne skupnosti v skladu s pogoi ■
ki jih za podelitev koncesije predpiše lokalna skupnost.

(4) Obnovitvena dela na javnih cestah se oddajajo v izvedbo
na podlagi javnega razpisa.

(4) Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne rces,e
'[|
objektov na njej cjoločeno, da jo domača in tuja P avn.®
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in iz*
rišča, se v tej pogodbi uredi tudi vzdrževanje te ceste
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

8. člen
(nujna vzdrževalna dela v primeru stavke)
(1) Izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest mora v primeru
stavke svojih delavcev zagotoviti najmanj
- nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za varen
promet z izvajanjem vsakodnevnih pregledov cest;
- zavarovanje nevarnih mest na cesti, če ugotovljenih
pomanjkljivosti, ki ogrožajo promet na njej, izvajalec pregleda
ne more takoj odpraviti
- izvedbo ukrepov za zavarovanje ceste, katerih opustitev bi
lahko povzročila poškodbe ceste;
- prevoznost cest v zimskem času najmanj v obsegu, ki
omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme;
- zagotavljati tekoče podatke o stanju in prevoznosti cest.

(5) Pravice in obveznosti, ki jih določajo ta zakon in na nie|e
9°^
podlagi izdani predpisi ter predpisi lokalnih skupnosti gaV
vzdrževanja javnih cest in izvajanja ukrepov za varstvo
l
cest in prometa na njih, veljajo tudi za osebo iz,Prern'kt;,v
odstavka pri vodenju in izkoriščanju javne ceste in objsik
na njej, če to ni s tem zakonom, predpisom lokalne skupno
ali s pogodbo iz prejšnjega odstavka drugače določeno.
12. člen
(sestavni deli javne ceste)

(2) Izvajanje del iz prejšnjega odstavka zagotovi izvajalec
rednega vzdrževanja cest z nadzorom nad stanjem javnih cest
in z organiziranjem stalne pripravljenosti ustrezno opremljenih vzdrževalnih skupin za izvedbo najnujnejših ukrepov
zavarovanj cest in prometa na njih, opustitev katerih bi povzročilo poškodbe cest ali ogrozilo promet na njih.

Javno cesto sestavljajo:
- cestno telo;
- cestni objekti;
- naprave za odvodnjavanje ceste;
- brežine ceste;
- cestni svet;
- zračni prostor nad voziščem v višini 7m;
- prometne površine izven vozišča, kot so: počivališča, Pa ^
rišča, avtobusna postajališča in obračališča, prostori
objekti za tehtanje in kontrolo prometa;
- površine za pešce in kolesarje v cestišču ceste;
-priključki na cesto v širini cestnega sveta;
- prometna signalizacija in prometna oprema;
fQ.
- cestne naprave in druge ureditve, namenjene varnosti P■ .
meta, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste P
vplivi prometa na njej;
- naprave za evidentiranje prometa;
,
- zemljišča, objekti in naprave, namenjene rednemu vzo
vanju ceste.

(3) Delavcu izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest, ki
odkloni opravljanje s sklepom izvajalca rednega vzdrževanja
javnih cest naložena dela iz prvega odstavka tega člena,
preneha delovno razmerje.
9. člen
(financiranje vzdrževanja javnih cest)
Sredstva za vzdrževanje državnih cest in za redno vzdrževanje
lokalnih cest se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
10. člen
(takse in povračila za uporabo javnih cest)

13. člen
(uporaba po|mov)

(1) Za uporabo javnih cest se plačujejo naslednje takse in
povračila: letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna
in priklopna vozila; cestna taksa za prevoze z motornimi in
priklopnimi vozili; cestnina za uporabo določenih cest in
objektov na njih; povračilo za izredne cestne prevoze; povračilo za čezmerno uporabo javnih cest; povračilo za uporabo
prometnih površin izven vozišča javne ceste in za površine ob
njej, ki so določene za opravljanje spremljajočih dejavnosti.

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo nasl®£'
nji pomen:
^
1. cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da jo
prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni
,
ženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drug
predpisi;

(2) Višino, način vplačevanja in evidentiranje vplačil, oprostitve plačevanja, nadzor nad vplačevanjem in sankcioniranje
neplačevanja taks in povračil iz prejšnjega odstavka predpiše
Vlada Republike Slovenije.

2. javna cesta je tista prometna površina, ki jo je .."»aS
organ v skladu z osnovami in merili za kategorizacijo j»
cest razglasil za javno cesto določene kategorije in ki jo ' |
vsak prosto uporablja na način in ob pogojih, doloce
z zakonom in drugimi predpisi;
ki
3. nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina,r .t
kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravljavaP °o5ti
na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o »Mpi
cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblas\ .
upravljalec te prometne površine (gozdne ceste, ob,
ceste in pristopi do gospodarskih in negospodarskih nlj3r
ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob 9osp®0gte
skih in negospodarskih objektih, avtobusne postaje,
v zasebni lasti in podobne);

(3) Vlada Republike Slovenije lahko na predlog ministra, pristojnega za promet, ali lokalne skupnosti predpiše posebno
povračilo za uporabo javne ceste in objektov na njejf ki poteka
po območjih s statusom zavarovanega naravnega bogastva,
in določi poseben režim njene uporabe in vzdrževanja. Če je
za vzdrževanje ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi
povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
11. člen
(koncesija za graditev Javne ceste)

4. državna cesta je kategorizirana javna cesta, ki je namenj®1^
prometnemu povezovanju gospodarskih območij 3 (,
pomembnejših naselij v državi in z istimi v sosednjih dr» fl(.
prometnemu povezovanju pokrajin znotraj države ter Pr°|
ine
nemu povezovanju pomembnejših naselij znotraj pokr01

(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi
koncesijo za graditev javne ceste in objektov na njej.
(2) Pogodbo o koncesiji za graditev državne ceste in objektov
poročevalec, št. 25
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Ce na taki cestni povezavi ni zgrajene obvozne ceste mimo
naselja, je sestavni del državne ceste tudi njen del, ki poteka
skozi naselje;

18. cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavljata nasip in
voziščna konstrukcija;
19. cestni objekti so mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, prepusti, predori, galerije, podporne in oporne konstrukcije ter
podhodi in nadhodi;

5. avtocesta je državna cesta, ki izpolnjuje predpisane proroetno-tehnične elemente za tako cesto, ki je označena kot
avtocesta s predpisano prometno signalizacijo, ki je namenjena samo prometu motornih vozil in ki se navezuje na
sistem evropskih avtocest; njen sestavni del so tudi posebej
grajene priključne ceste nanjo;

20. cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, ločilni
in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter bankine in
naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu
(segmentni jarki ali mulde, koritnice);

Magistralna cesta I. reda je državna cesta, ki s svojimi
Prometno-tehničnimi elementi omogoča hitro odvijanje prometa med pomembnejšimi gospodarskimi območji in naselji
"državi
in ki se navezuje na cestni sistem sosednjih držav; če
So
zgrajene posebne priključne ceste nanjo, so te njen
sestavni del;

22. vozišče je del cestišča, ki ga sestavljajo en ali več voznih
pasov in posebni pasovi;

Magistralna cesta II. reda je državna cesta, ki je namenjena
Prometnemu povezovanju gospodarskih območij in pomembnejših
naselij znotraj države in navezovanju prometa na
ar
«vne ceste enake ali višje kategorije;

23. vozni pas je vzdolžni del vozišča, ki je praviloma n&menjen
vožnji vozil v eni smeri in ga lahko sestavljajo en ali več
prometnih pasov, prometni pas za počasna vozila, prometni
prehitevalni pas ter pospeševalni in zaviralni pas;

®- Pokrajinska cesta I. reda je državna cesta, ki je namenjena
Pametnemu povezovanju gospodarskih območij ali pokrajin
"državi
in navezovanju prometa na državne ceste enake ali
Vl
»)e kategorije;

24. prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del voznega pasu, ki je dovolj širok za neovirano vožnjo vozil v eni
vrsti;

Pokrajinska cesta II. reda je državna cesta, ki je namenjena
Pametnemu povezovanju znotraj pokrajine in navezovanju
Pometa na državne ceste enake ali višje kategorije;

25. prometni pas za počasna vozila je označen vzdolžni del
voznega pasu, namenjen vožnji tovornih in drugih vozil, ki
zaradi počasne vožnje (npr. na vzponih) zmanjšujejo pretočnost prometa;

21. voziščna konstrukcija je del cestnega telesa, ki prevzema
in prenaša prometne obremenitve;

j® Pokrajinska cesta III. reda je državna cesta, ki je namočena prometnemu povezovanju lokalnih skupnosti v pokra1'ni in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje
ategorije; v to kategorijo sodijo tudi javne ceste, ki so namenjene povezovanju za državo pomembnih turističnih območij
esdržavnimi cestami enake ali višje kategorije (turistične
te), kadar po predpisanih osnovah in merilih za kategoriac
'jo ne dosežejo višje kategorije;

26. prometni prehitevalni pas je označen vzdolžni del voznega
pasu, namenjen prehitevanju vozil;
27. pospeševalni in zaviralni pas sta označena vzdolžna dela
voznega pasu, namenjena vključevanju ali izključevanju vozil
z ali na priključno cesto, na drugo javno cesto ali na nekategorizirano cesto, ki se priključuje na ta vozni pas;
28. posebni pasovi so odstavni pas, pas za parkiranje, pas za
kolesarje in pas za pešce;

J- občinska cesta je kategorizirana javna cesta, ki je namenjena povezovanju naselij v lokalni skupnosti z naselji
sosednjih lokalnih skupnostih ali povezuje naselja, dele
aselja,
naravne ter kulturne znamenitosti, posamezne
D
Jekte in podobno v lokalni skupnosti;

29. odstavni pas je označeni vzdolžni del vozišča, namenjen
ustavljanju vozil v sili, po katerem vožnja ni dovoljena;
30. pas za parkiranje je označeni vzdolžni del vozišča, ki je
namenjen ustavljanju in parkiranju vozil;
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31. pas za kolesarje je označeni vzdolžni del vozišča ali
pločnika, ki je v isti ravnini kot vozišče ali pločnik in je
namenjen prometu koles in koles s pomožnim motorjem;
32. pas za pešce je označeni vzdolžni del vozišča ali pločnika,
ki je v isti ravnini kot vozišče ali pločnik in je namenjen
pešcem;
33. ločilni pas je del cestišča, s katerim so fizično ločeni vozni
pasovi ali označeni del vozišča, po katerem je promet prepovedan;

sarr>lrna'nih e|ementov za lokalno cesto ali pa je namenjena
v V?° določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne in
j n ske ceste ali poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače
Podobne);

34. otok za pešce je fizično ločena površina na vozišču, ki je
namenjena za začasen postanek pešcev, ki prečkajo vozišče
ali križišče ceste ali ki vstopajo v vozilo javnega prometa ali iz
njega izstopajo;

rT1ednaroclna

akt'Om uvrščena vcesta
je državna
cesta,
ki je z mednarodnim
omrežje
evropskih
cest;
siri eCes,a
' določenavsizaudeleženci
vse vrste prometa,
je javna cesta, ki jo
lo uporabljati
v prometu;

35. robni pas je del cestišča, ki je namenjen označevanju
robov vozišča;

kat c?sta> rezervirana za motorna vozila, je javna cesta, po
5 'eri smejo voziti samo tista motorna vozila, ki v skladu
(g^dpisi o varnosti cestnega prometa lahko razvijejo dolo^.Ohitrost in ki je označena s predpisano prometno signali-

36. bankina je del , cestišča ob vozišču ali robnem pasu,
zgrajena kot njegov utrjen ali neutrjen del;
37. brežina je naravno nastala ali zgrajena nagnjena površina
zemljišča ob cestnem telesu;

Ces

cJst

ta, določena za posamezne vrste prometa, je javna
*a ki jo smejo uporabljati samo tisti udeleženci v prometu,
6 re ove
tlet'ho signalizacijo;
P P d uporabe ni označena s predpisano pro-

38. naprave za odvodnjavanje javne ceste so naprave za
zbiranje, odvajanje in/ali preusmerjanje površinske in talne
vode (odvodni jarki, koritnice, plitve in globoke drenaže,
31
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39. polje preglednosti so zemljišča ob cestišču, določena
s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, katerih raba je
omejena;

ter naprave za nadzor nad stanjem vozišča, naprave za dalji"'
sko obveščanje in opozarjanje, naprave in objekti za pobiranje cestnine, ventilacijske in varnostne naprave v predori",
naprave in ureditve za zaščito pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi zapro*
met na javni cesti;

40. pregledni trikotnik so zemljišča ob cestišču, katerih raba
je omejena zaradi zagotavljanja predpisane preglednosti
v nivojskih križanjih cest ali ceste z železniško progo;

56. nivo rednega vzdrževanja so predpisane enote mere z®
posamezna dela rednega vzdrževanja javne ceste in objektov
na njej;

41. pregledna berma je razširjeni del cestnega telesa na
notranji strani krivin za zagotovitev predpisane preglednosti,
ki je potrebna zaradi stop pregledne razdalje;

57. varstvo javne ceste sestavljajo ukrepi, ki so potrebni zarad'
zaščite ceste in varnosti njenih uporabnikov ter zaradi omejevanja dopustnih posegov v cesto in njen varovalni pas;

42. stop pregledna razdalja je razdalja, ki je potrebna za
zaustavitev vozila, kadar se to premika z največjo dovoljeno
hitrostjo;

58. sosed je lastnik ali uporabnik zemljišča in objektov ali
naprav na njem vzdolž javne ceste;

vtočni in revizijski jaški, prepusti, kanalizacija, vodnjaki, ponikalnice in podobno);

43. križanje je mesto, kjer se v istem ali različnem nivoju križa
cesta z drugo cesto ali drugim infrastrukturnim objektom, kot
so železnica, vodotok, žičnica in podobno;

59. naselje, skozi katero poteka javna cesta, je prostor, "®
katerem so z ene ali obeh strani ceste vrste ali skupine stavo
in so njegove meje določene s prometnimi znaki za označevanje naselij;

44. križišče je prometna površina, na kateri se križata dve ali
več cest v istem ali različnem nivoju ali na kateri se združujeta
dve ali več cest v širšo prometno površino (trg in podobno);

60. varovalni pas je pas zemljišča ob javni cesti, v katerem i®
raba prostora omejena zaradi preprečitve škodljivih vpliv"
okolice na cesto in promet na njej in obratno;

45. priključna cesta je del javne ceste, preko katere se druga
javna cesta iste ali nižje kategorije ali nekategorizirana cesta
navezuje na to cesto;

61. čezmerna uporaba javne ceste ali njenega dela je začas"0
ali trajno več kot 50-odstotni delež v vseh opravljenih prev<>:
zih blaga po njej, ki je posledica izvajanja investicijskih del a
narave proizvodne ali storitvene dejavnosti, v zvezi s katero »e
opravljajo prevozi (izkoriščanje kamnin, rudnin in podobn")Delež prevozov se ugotavlja v povprečnem dnevnem let"®"]
prometu tovornih vozil z nosilnostjo več kot tO t, ugotovljenrn11"
na podlagi najmanj štirikratnega štetja prometa na izy°
- ciljni lokaciji čezmernega uporabnika ceste. Čezmerni up°
rabnik ceste je pravna ali fizična oseba, ki izvaja investicijs*
dela ali dejavnost iz predhodnega stavka.

46. priključek je del javne ceste, preko katerega se javna cesta
iste ali nižje kategorije, nekategorizirana cesta ali pristop do
objekta ali zemljišča navezuje na to cesto;
47. kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot
vozišče ali je od njega ločena kako drugače in ki je namenjena
prometu koles in koles s pomožnim motorjem;
48. pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je
od njega ločena kako drugače in ki je namenjena pešcem ali
pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim motorjem, če
je na njemu označen pas za kolesarje;

(2) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, katerih pomen ni doioi®"
v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določa)
predpisi o varnosti cestnega prometa.

49. površine za zadrževanje vozil so posebej označene površine za ustavljanje in parkiranje vozil (počivališča, parkirišča
in podobno). Na državnih cestah morajo biti praviloma zgrajene izven vozišča ceste;

14. člen
(uporaba nekategoriziranih cest)
(1) Na prometnih površinah, ki niso kategorizirane kot jav"®
ceste po tem zakonu (nekategorizirane ceste), je P^.j
dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih v skladu s Predp'
o varnosti cestnega prometa določijo lastniki ali od njih P°
blaščeni upravljalci teh prometnih površin.

50. avtobusna postajališča in obračališča so posebej zgrajene
in označene prometne površine ob vozišču ceste, ki so namenjene izključno javnemu prevozu potnikov;

(2) Graditev, vzdrževanje in uporabo gozdnih cest ureja zal«"1
o gozdovih.

51. prostori in objekti za tehtanje in za kontrolo prometa so
objekti in naprave na mejnih prehodih in na ali ob javnih
cestah v notranjosti države, ki so namenjeni kontroli izrednih
prevozov in zagotavljanju varnosti prometa (tehtnice, naprave
za merjenje hitrosti vozil idr.)

II. Upravljani« državnih cest
15. člen
(upravljalec državnih cest)

52. cestni svet je 2 m širok zemljiški pas, merjen od črte, ki jo
sestavljajo končne točke prečnega profila cestnega telesa
z napravami za odvodnjavanje in brežinami ceste oziroma pri
avtocestah od varovalne ograje, ter zračni prostor nad voziščem v višini 7 m od najvišje točke vozišča;

Z državnimi cestami upravlja Republika Slovenija.
16. člen
(kategorizacija državnih cest)

53. prometna signalizacija so sredstva in naprave, s katerimi
se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa
ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in
zavarovanje prometa na cesti;

(1) Državne ceste kategorizira Vlada Republike Slovenije
predlog ministra, pristojnega za promet. Hkrati s kategorij
cijo državnih cest Vlada Republike Slovenije določi kak®
vrsti prometa so namenjene.

54. prometna oprema so sredstva in naprave za označevanje
roba vozišča in za vodenje prometa (smerniki, snežni koli,
ogledala, zapornice, markerji, stožci, varovalne in varnostne
ograje in podobno);

(2)Novozgrajen ali rekonstruiran del državne ceste, s kater^
se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot državna cest
(3) O spremembah kategorizacije državnih cest in nadom«^
čenih delov državnih cest, ki se ohranjajo kot prometne P°
šine, odloča Vlada Republike Slovenije.

55. cestne naprave in ureditve sestavljajo telekomunikacijske
in električne naprave, vgrajene v cestno telo, ki so namenjene
prometu, stacionarne naprave za nadzor in urejanje prometa
poročevalec, št. 25
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(2) Za državne ceste, s katerimi upravlja, ima podjetje iz
prejšnjega odstavka enake pravice in obveznosti kot jih ima
Republiška direkcija za ceste, če to ni z zakonom ali pogodbo
med njim in Republiko Slovenijo o prenosu določenih državnih cest v njegovo upravljanje drugače določeno.

W)Vlada
Republike Slovenije lahko javne ceste, ki se opustijo
K
°t državne ceste, in nadomeščene dele državnih cest predse med občinske ali nekategorizirane ceste.
(5)Spremembe kategorizacije državnih cest in nadomeščenih
Oelov državnih cest se opravijo enkrat letno na predlog mini*»a, pristojnega za promet, in se upoštevajo v planu razvoja
vzdrževanja državnih cest za naslednje leto.

20. člen
(raziskovalna dejavnost)

j®)
Osnove in merila za kategorizacijo državnih cest določi
V|
ada Republike Slovenije.

(1) Raziskovalno dejavnost za področje javnih cest opravljajo
raziskovalne organizacije ter druge pravne in fizične osebe, ki
izpolnjujejo pogoje po predpisih o raziskovalni dejavnosti.

17. člen
(opustitev državne ceste)

(2) Raziskovalne in razvojne naloge za področje javnih cest
obsegajo zlasti ukrepe ter razvoj tehnik in tehnologij za zagotavljanje skladnosti cest z okoljem in varovanje okolja pri
graditvi in vzdrževanju cest ter za racionalizacijo graditve in
vzdrževanja cest in zagotavljanja varnosti prometa na njih. Za
te namene se zagotavljajo sredstva v višini do 2,0% proračunskih sredstev za vzdrževanje državnih cest.

(1ov
) Državna cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi
a cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena državna cesta ali njen del se lahko usposobi za
Parkirišča, počivališča in za druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno z njenim okoljem.

(3) Temeljno, uporabno in razvojno-raziskovalno dejavnost
za področje javnih cest, ki se opravlja v okviru nacionalnega
raziskovalnega programa, v skladu s tem programom sofinancirata ministrstvo, pristojno za promet, in ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.

j?'® opustitvi in ureditvi opuščene državne ceste ali njenega
®la odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra,
Pristojnega za promet.
18. člen
(Republiftka direkcija za ceste)

21. člen
(strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest)

riaiaioge
®trolw)vno
'ehnične, razvojne, organizacijske in upravne
na področju graditve, vzdrževanja in varstva državnih
Din oprav|ia Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljz'asti l3esec'''u; Republiška direkcija za ceste). Te obsegajo

(1) Strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest določa cilje,
strategijo in temeljne naloge pri razvoju in vzdrževanju državnih cest za najmanj deset let.

izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja
jzavnih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
naloge rednega vzdrževanja državnih cest;
ialoge nadzora nad stanjem državnih cest;
nih*Vaianie Pos,°Pkov za oddajanje vzdrževalnih del na državi'estah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi
™*nega razpisa;
Va an e 0S,0 <0V
Sin^ar
' i redno
P
P* podeljevanja koncesij in izbire koncenienove
'a 2a
vzdrževanje državnih cest, če je tak način
a .
7 Clen
ij 9 izvajanja določen s predpisom iz tretjega odstavka
a tega zakona;
naloge v zvezi z investicijami v državne ceste;
- 4.0clenie predpisanih evidenc o državnih cestah;
^ štetje prometa na državnih cestah;
nal°ge v zvezj 2 organizacijo obveščanja javnosti o stanju
javnih cest in prometa na njih;
ijkft8!?90 v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in
* i?K
državnih cest
in objektov na njih ter v zvezi
zoiro najugodnejšega
ponudnika;
an 8
dri«
' dovoljenj
in soglasij, prometa
določenihnaz njih;
ukrepi za varstvo
^ ®Vn'.'h cest
in za zavarovanje
pologe v zvezi s pripravo strokovnih podlag za tehnične
„ "opise o projektiranju, graditvi in vzdrževanju javnih cest;
^ Phprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih
„..^zvojnih nalog za področje javnih cest;
Pror|^anie P°9°db P° Pooblastilu ministra, pristojnega za
^ruge naloge, določene z zakonom ali drugim predpisom.

(2) Strategijo iz prejšnjega odstavka sprejme Državni zbor
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.
(3) Strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest mora biti
usklajena s strategijo razvoja prometnega sistema. Strategija
se lahko spremeni ali dopolni, če spremenjene razmere ali
pogoji v Republiki Sloveniji ali sosednjih državah zahtevajo
drugačen razvoj državnih cest.
22. člen
(nacionalni program)
(1) Cilji in naloge strategije razvoja in vzdrževanja državnih
cest se natančneje določijo v nacionalnem programu, ki se
sprejema za obdobje najmanj štirih let.
(2) Z nacionalnim programom se določijo vrstni red prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja državnih cest, finančna sredstva po proračunskem memorandumu za njihovo uresničitev
ter dinamiko in obseg uresničitve posameznih razvojnih
nalog v planskem obdobju. Določitev prednostnih nalog mora
temeljiti na objektivnih prometnih, tehničnih, ekonomskih in
okoljskih kriterijih.
i
(3) Nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih cest,
ki se vsakoletno dopolnjuje za obdobje naslednjih štirih let,
sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog-ministra, pristojnega za promet.

*a izvajanje rednega vzdrževanja državnih cest lahko
j, 9Publiška direkcija za ceste organizira cestne baze kot režijobrate.

23. člen
(letni plan)

19. člen
(posebno podjetje za državne ceste)

(1) Na podlagi srednjeročnega plana minister, pristojen za
promet, predlaga izvedbeni program razvoja in vzdrževanja
državnih cest za posamezno leto.

gl^®Publik£»
Slovenija ali Vlada Republike Slovenije lahko za
a
9ll 'tev določenih državnih cest in upravljanje s temi cestami
Qr
VJdr?
opravljanje
določenih
nalog posebno
v zvezi zpodjetje.
graditvijo in
zevanjem
državnih
cest ustanovi

(2) Letni plan se usklajuje in sprejema po postopku, kot je
določen za republiški proračun, in je njegov sestavni del.
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(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za rekonstrukcijo
državne ceste, ki je določena v prostorskem izvedbenem aKtu,
v postopku priprave katerega je bilo pridobljeno soglasje
Republiške direkcije za ceste.

III. Graditev državnih cest
24. člen
(splošna načela)
(1)^ Državne ceste se morajo načrtovati, projektirati in graditi
— da so rešitve v skladu z najnovejšnimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za
presojo upravičenosti njihove gradnje
in
- da bo z njimi zagotovljeno varno odvijanje prometa ter
skladnost cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi
katero potekajo.
(2) Za gradnjo in rekonstrukcijo državnih cest veljajo določbe
predpisov o varstvu okolja, urejanju prostora in graditvi
objektov, če s tem zakonom ni drugače določeno.

28. člen
(začasno uporabno dovoljenje za državno cesto)
Za novozgrajeno ali rekonstruirano državno cesto pristoje"
upravni organ izda začasno uporabno dovoljenje v primeru,
da je s tehničnim pregledom njenega vozišča ugotovljeno, da
izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa pred zaključi*
tvijo vseh preostalih del po projektni dokumentaciji i«en
vozišča ceste.
29. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo državne ceste)
(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali reko"'
strukcijo državne ceste se lahko v skladu z zakonom "a1
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drug
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

(3) Graditev državnih cest je v javnem interesu.
25. člen
(varstvo okolja vzdolž državne ceste)

(2) Vlada Republike Slovenije lahko na predlog ministra, P"'
stojnega za promet, odloči, da se za zemljišča, potrebna za1
gradnjo ali rekonstrukcijo določene državne ceste, odškof '
nina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemlji$V?
ali gozda v delu, ki je po predpisih o kmetijskih zentlp®
prihodek republike, ne plačuje oziroma se zniža.

(1) Državne ceste morajo biti projektirane in grajene tako, da
bodo škodljivi vplivi zaradi pričakovanega prometa na njih za
okolje, skozi katero potekajo, čimmanjši.
(2) Če z ekonomsko opravičljivimi stroški gradbenih ukrepov
na državni cesti ni moč zagotoviti ustreznega varovanja zemljišč in objektov ob cesti pred škodljivimi vplivi ceste in prometa na njej, lahko investitor ceste s soglasjem lastnika ali
upravljalca zemljišča ali objekta ob cesti te ukrepe izvede na
zemljišču ali objektu (vgraditev oken z izolacijo proti hrupu in
podobno). Navedeni gradbeni ukrepi se izvedejo samo pod
pogojem, da lastnik ali upravljalec zemljišča ali objekta prevzame obveznost njihovega vzdrževanja.

30. člen
(vračilo razlaičenih zemljišč)
(1) če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz P'e^.
njega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namen®
razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščen1'1
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonof-

(3) Če z ekonomsko opravičljivimi stroški gradbenih ukrepov
na državni cesti ali na zemljiščih in objektih ob cesti ni moč
zagotoviti njihovega ustreznega varovanja pred škodljivimi
vplivi ceste in prometa na njej, mora investitor ceste na
zahtevo prizadetega lastnika proti odškodnini, določeni
v skladu z zakonom, odkupiti zemljišče, del zemljišča ali
objekt.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča a'1
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastit'®'
lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva
od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča v
drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu ses9
&
določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki
bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

26. člen
(projektirani« državnih cest)

31. člen
(sofinanciranje dodatnih del pri graditvi državne ceste)

(1) Elementi za projektiranje državne ceste se določijo
v skladu s predpisom o projektiranju cest iz drugega odstavka
5. člena tega zakona.

(1) Graditev prometnih površin, objektov in naprav iz druge9a
in tretjega odstavka 43. člena tega zakona, ki so potrebne " '
ob ali nad voziščem državne ceste skozi naselje zaradi ya1
nega odvijanja prometa in urejanja prometnega reži"
v naselju, financira lokalna skupnost.

(2) V tehnični dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
državne ceste se predvidijo tudi površine izven vozišča ceste
za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za
gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za kontrolo cestnega
prometa ter določi ureditev navezav na obstoječe ceste in
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti.

(2) V primeru, da je graditev prometnih površin, objektov
£
naprav iz prejšnjega odstavka nujna zaradi povečanja pre'°
nosti in varnosti prometa po državni cesti skozi naselje, zag
tovi za ta namen potrebna sredstva Republika Slovenija.
nanciranje teh prometnih površin, objektov in naprav, s ka»
rimi po izgradnji upravlja lokalna skupnost, se
s posebno pogodbo, ki jo skleneta minister, pristojen
promet, in lokalna skupnost.

27. člen
(priglasitev rekonstrukcije državne ceste)

(3) Če je zaradi narave proizvodne ali storitvene dejavno*'!
gospodarske družbe ali podjetnika posameznika ob drž*
cesti treba to cesto zgraditi, rekonstruirati ali obnavljati z "?i
šimi elementi in v večjem obsegu kot to zahtevata povpreCka
obseg in struktura cestnega prometa, lahko gospodar®
družba ali podjetnik posameznik sofinancira ta dela v obse«,
stroškov dodatno potrebnih del na državni cesti. V tem P
meru nista zavezana plačevanja povračila za čezmerno w
rabo ceste. Sofinanciranje se uredi s posebno pogodbo, k'l
skleneta minister, pristojen za promet, in zainteresir3
gospodarska družba ali podjetnik posameznik.

(1) Za rekonstrukcijo državne ceste zaradi izboljšanja njenih
prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega
v prostor izven varovalnega pasu ob državni cesti, za katero
so pridobljena potrebna zemljišča v trasi rekonstruirane ceste
in katera je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki
in upravljalci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav
v tem prostoru, ni potrebno dovoljenje za poseg v prostor. Ta
dela se morajo pred pričetkom njihovega izvajanja priglasiti
pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora in qraditvi objektov.
i
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32. člen
(financiranje graditve obvozne ceste)

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev
stroškov prestavitve državne ceste v obsegu, ki so nastali
zaradi zahteve Republiške direkcije za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela državne ceste od elementov,
določenih po prejšnjem odstavku.

Sredstva za graditev obvozne ceste naselja, s katero se nadomesti del državne ceste Skozi naselje, zagotavljata Republika
Slovenija in lokalna skupnost. Sofinanciranje graditve
obvozne ceste se uredi s posebno pogodbo, ki jo skleneta
Minister, pristojen za promet, in lokalna skupnost.

37. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

33. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo državne ceste
predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, mora tehnična dokumentacija obsegati
vsa dela, ki jih je potrebno izvesti na območju ceste.

H)
Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje potnikov
na
avtocesti niso dovoljena.
(2)
Avtobusna postajališča na magistralnih in pokrajinskih
ces,
ah l. reda morajo biti izven vozišča.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovorna Republiška direkcija za ceste.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Republiška direkcija za ceste na predlog lokalne skupnosti ali javj>ega prevoznika in v soglasju s Prometnim inšpektoratom
He
Publike Slovenije ter območno enoto za notranje zadeve
P° presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča
"a vozišču ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več
j|°£rebe ali da je postalo prometno nevarno, dovoljenje pre-

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov,
naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav in napeljav.
38. člen
(obveznost obveščanja o posegih v državno cesto)

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji magistralne ali
Pokrajinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postaal|
' 0vsč Republiška direkcija za ceste, ob upoštevanju predlo» lokalnih skupnosti.

(1) Republiška direkcija za ceste mora o gradnji ali rekonstrukciji državne ceste obvestiti investitorje oziroma upravIjalce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

j?)
gradnjo avtobusnih postajališč izven vozišča, ki niso
Panu razvoja državnih cest, mora predlagatelj pridobiti
. °9lasje
Republiške direkcije za ceste. Stroške gradnje avtoUsne
ga postajališča krije njen predlagatelj.

(2) Republiška direkciji za ceste mora dati investitorju oziroma upravljalcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na
razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

j®)
Minister, pristojen za promet, predpiše tehnične normative
n
minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna
"ostajališča.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje
objekte in naprave v državni cesti.

34. člen
(križanja državnih cest in železniških prog)

IV. Vzdrževanje državnih cest

^anja
državnih cest in železniških prog morajo biti omejena
J' nCe
ajnujnejši obseg, in sicer tako, da se dvoje ali več držav.|j ?t usmeri na skupno križanje z železniško progo. Način
Kanja ceste in železniške proge ter financiranje njihove
3tjaclv nje ali rekonstrukcije se uredi skladno s predpisi o varnoželezniškem prometu.

39. člen
(načela vzdrževanja državnih cest)
(1) Vzdrževanje državnih cest, razen prometnih površin,
objektov in naprav iz 43. člena tega zakona, je republiška
javna gospodarska služba.
(2) Državne ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati
tako da, ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja in določb 4.,
5. in 7. člena tega zakona, omogočajo varno odvijanje prometa.

ffi
35. člen
omejitev obveznosti za cestne objekte, ki prečkajo
vodotok)
ces,ni
a
flrart?
ki prečkainvestitor
vodotok, zagotavlja
sredstva
aitev ali objekt,
rekonstrukcijo
državne ceste,
če za
ni
u
9ače dogovorjeno z upravljalcem vodotoka.

40. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

ni!
broške
vzdrževanja
naprav,
so nameJ®ne
vodotoku,
naprav, inki obratovanja
so namenjene
plovbi,ki kakor
tudi
r
0, ®inih zavarovanj in zavarovanja struge vodotoka na
cestnega objekta krije upravljalec vodotoka, ne
fllJlJočju
đ
® na način zagotovitve sredstev iz prejšnjega odstavka.

(1)Vzdrževanje križišč državnih cest z občinskimi cestami
v območju cestnega sveta državne ceste zagotavlja Republiška direkcija za ceste.
(2)Vzdrževanje križanj državnih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

Zveznost investitorja zaradi prestavitve državne ceste)

41. člen
(vzdrževanje cestnih objektov nad državnimi cestami)

ilL?® je treba obstoječo državno cesto prestaviti zaradi
del
ali naprave,
moranamenu
biti prestavljeni
d' cestedrugega
zgrajen objekta
z elementi,
ki ustrezajo
ceste in

Vzdrževanje nadvozov in drugih cestnih objektov nad državnimi cestami, ki so sestavni del občinske ceste, zagotavlja
Republiška direkcija za ceste.

drt9irn
zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
*avne ceste krije investitor objekta ali naprave.
35
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(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka Republiška direkcija za
ceste označi s prometno signalizacijo in o njih obvesti
območno enoto za notranje zadeve, Prometni inšpektorat
Republike Slovenije ter javnost preko sredstev javnega obvesčanja.
t

42. člen
(vzdrževanje državne cesie na mejnem prehodu)
Državna cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v enakem
obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim prehodom.
Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem prehodu
zagotavljajo upravljalci teh površin.

(3) Ukrepe iz tretje alinee prvega odstavka tega člena lahko
pod enakimi pogoji izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah
O izvedenem ukrepu morata nemudoma obvestiti tudi Rep"'
bliško direkcijo za ceste.

43. člen
(obveznosti lokalne skupnosti)
(1) Obvezna lokalna javna gospodarska služba obsega:
a) vzdrževanje občinskih cest;
b)vzdrževanje naslednjih prometnih površin, objektov in
naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene
urejanju prometnega režima in varnemu odvijanju prometa
skozi naselje:
- odstavnih pasov, parkirišč in podobnih prometnih površin
na ali ob cestišču državne ceste v naselju, ki so namenjene
odvijanju prometa v naselju;
- podhodov in nadhodov za pešce ali kolesarje pod ali nad
državno cesto v naselju;
- javne razsvetljave, semaforjev in druge prometne signalizacije na, ob ali nad voziščem državne ceste skozi naselje;
c) vzdrževanje kolesarskih stez in pločnikov.

46. člen
(varovalni pas ob državni cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi okolja na državno cestoaSlin.
cestni promet in obratno je ob teh cestah varovalni P
v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter Posta^
Ijanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalne^
pasu državne ceste je dovoljena le s soglasjem Republisi*6
direkcije za ceste.
(3) Republiška direkcija za ceste izda soglasje iz prejšnjefl8
odstavka , če s predlaganim posegom v varovalnem pasu ms
prizadeti interesi varovanja ceste in prometa na njej, nien
širitve zaradi bodočega razvoja prometa ter varovanja nje*
nega izgleda.

(2) Lokalna skupnost krije sorazmeren del stroškov za vzdrževanje državne ceste skozi naselje, če je ta zgrajena s širšim
voziščem kot izven naselja zaradi potreb odvijanja prometa
v naselju.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni P®'
državne ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov i
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s t
členom tega zakona.

(3)Lokalna skupnost mora vzdrževati prometne površine,
objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena ter nositi
sorazmeren del stroškov vzdrževanja državne ceste skozi
naselje iz druge odstavka tega člena'ne glede na način financiranja njihove zgraditve.
(4)Če obvezna lokalna javna gospodarska služba ni zagotovljena skladno s prejšnjim odstavkom, jo zagotovi Republika
Slovenija na račun lokalne skupnosti. Način zagotovitve
določi Vlada Republike Slovenije z aktom, ki ga izvrši ministrstvo, pristojno za promet.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta ln
je na vsako stran državne ceste širok
40 m
pri avtocestah
25 f1
pri magistralnih cestah
15"
pri pokrajinskih cestah

44. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,r kira
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti, v postopku P 'P za
katerih je bilo pridobljeno soglasje Republiške direkcije
ceste.

(1)Republiška direkcija za ceste lahko zaradi zapore državne
ceste začasno preusmeri promet na občinske ceste.

47. člen
,
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in napraV'
6,
(1) Nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske linij
nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanal'
cija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave seceS
sme ^
napeljevati oziroma postavljati v območju državne
' «.
njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, doio
nimi s soglasjem Republiške direkcije za ceste.

(2) Če je v času preusmeritve prometa z državne ceste na
občinsko cesto treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali
pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, ima lokalna skupnost pravico do povrnitve teh stroškov v skladu z določbo šestega odstavka 64. člena tega
zakona.
V. Varstvo državnih cest In prometa na njih

(2) Republiška direkcija za ceste lahko zahteva od upravi)8'((J
vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar |®
potrebno zaradi investicijskega vzdrževanja ali rekonstru* |()
državne ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje tev0
ces' ^
prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve
0tju
naprav krije njihov upravljalec, razen če to ni v naspr° v
s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavi

1. Varstvo državnih cest
45. člen
(omejitve uporabe državne ceste)
(1) Če je državna cesta v.takem stanju
- da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,
- da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
- če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
burje, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in
podobno)

(3) Republiška direkcija za ceste lahko odkloni izdajo r
iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave °? -0o
državno cesto ali promet na njej, bistveno oteževali ni0 )9
vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcij
ceste.

lahko Republiška direkcija za ceste prepove ali omeji promet
vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali
zmanjša dovoljeno osno obremenitev, dokler so podani
razlogi za takšen ukrep.

,Vf>l
(1) Prekopavanja, podkopavanja in druga dela na ? M\\e
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem Republiške dir®
za ceste.
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48. člen
(dela na državni cesti)
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(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se
določijo način, pogoji in nadzor nad izvedbo teh del.

rednega vzdrževanja državnih cest v sodelovanju z uradnimi
osebami s policijskimi pooblastili.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če
so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v državno
c
esto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska
»oda. Upravljalec naprav in napeljav mora takoj odstraniti
neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste. Upravljalec naprav in napeljav mora čim
hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto
v
prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(2) Kontrola iz prejšnjega odstavka se mora za vozila, ki
vstopajo v Republiko Slovenijo, opravljati na mejnem prehodu.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti
Promet po državni cesti, mora upravljalec naprav in napeljav,
grajenih v državno cesto, o omejitvi prometa in o njenem
Prenehanju obvestiti območno enoto za notranje zadeve.

52. člen
(spremljajoče dejavnosti ob državni cesti)

(3) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz četrtega odstavka prejšnjega člena, uradna oseba s policijskimi
pooblastili izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati
povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo na cesti, če jo je
povzročil.

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene
v skladu z določbo drugega odstavka 26. člena tega zakona,
in površine, ki jih za te namene Republiška direkcija za ceste
določi ob obstoječih cestah, direkcija odda najugodnejšemu
ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

49. člen
(Izvajanje del ob državni cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in izvajanje
drugih
del na zemljiščih ali na objektih vzdolž državne ceste,
1(1
bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali
Povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje
zRepubliške direkcije za ceste. V dovoljenju se določijo pogoji
a izvedbo teh del.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo .objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje Republiške direkcije za ceste.

50. člen
(Izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih največjih dovoljenih
°snih obremenitev, skupne mase in dimenzij.

53. člen
(priključki na državno cesto)

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo
® Predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino,
dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se
s'eje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovo°m v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenivendar pa prekoračuje omejitev kateregakoli od teh elementov, kj je odrejena na državni cesti ali njenem delu s prodnimi znaki.

(1) Minister, pristojen za promet, predpiše minimalne elemente, ki jih morajo izpolnjevati priključki na državno cesto.
(2) Priključki občinskih cest in nekategoriziranih cest na
magistralne in pokrajinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem Republiške direkcije za ceste.
S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in
vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno
signalizacijo.

j?) Za Izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se ■
počijo
način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni
r®voz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka po državnih
^tah ali državnih in občinskih cestah, izda Republiška
^'rekcija
za ceste v roku 15 dni po vložitvi zahteve. O izdanih
0v
oljenjih obvesti območno enoto za notranje zadeve, Prometni inšpektorat Republike Slovenije in izvajalca vzdrževa|a
cest, po katerih bo izredni prevoz opravljen.

(3) Republiška direkcija za ceste izda soglasje iz prejšnjega
odstavka, če ugotovi da to ne bo imelo škodljivih posledic za
zmogljivost ceste in varnost prometa na njej ter če objektov in
zemljišč ni mogoče navezati na občinsko cesto na ekonomsko opravičljiv način.
(4) Dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč morajo
biti praviloma navezani na občinsko cesto in preko nje na
magistralno ali pokrajinsko cesto.

j*) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne
Prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi intervencije ob
®'®vnih in drugih nesrečah. Izvajalec prevoza mora pred
."Četkom izrednega prevoza z Republiško direkcijo za ceste
gladiti
potek izrednega prevoza in o tem obvestiti območno
n
°'o za notranje zadeve.

(5) Pri gradnji ali rekonstrukciji magistralne ali pokrajinske
ceste ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v projektih teh gradenj.
(6) Gradnja priključkov na avtocesto ( npr. za novonastale
industrijske cone ) je dovoljena le izjemoma in o njej odloči
minister, pristojen za promet.

a zre< nl

!s!*
' * mora
prevoz,
ki poteka
po cestah
iz 11. indovoljenju
19. člena
!)a zakona,
izdajatelj
dovoljenja
o izdanem
. Pvestitj tujo ali domačo pravno ali fizično osebo, ki vodi in
ZKori§ča te ceste, oziroma podjetje, ki z njimi upravlja. Ti ap
Pravičeni do sorazmernega deleža povračila za izredni
Prevoz.

(7) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na magistralno ali pokrajinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne
prometne signalizacije, krije njegov investitor.

j®! Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
r 'stojnim za notranje zadeve, izda predpis o načinu in pogon opravljanja izrednih prevozov ter o tranzitnih smereh za
r
edne prevoze.

(8) Priključek v območju cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del državne ceste.

51. člen
(kontrola Izrednih prevozov)

(9) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati Republiška direkcija za ceste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz drugega odstavka tega člena.

jjj) Kontrolo največjih dovoljenih osnih obremenitev, skupne
in dimenzij vozil na državnih cestah opravljajo izvajalci

(10) Uporabno dovoljenje, izdano v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka, je nično.
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54. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

investitor pridobiti soglasje Republiške direkcije za ceste
Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih doloM
soglasje.

Če priključek na državno cesto zaradi povečanega prometa
ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji
soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko Republiška direkcija za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo
prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve
priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

60. člen
(prepovedi ogrožanja državne ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti državno cesto ali
njen del, izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na cesti i"
zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovat
cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti-

55. člen
(ukinitev priključka)

(2) Prepovedano je predvsem:

(1) Inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na državno cesto, odredi prepoved uporabe priključka
ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz
soglasja iz 53. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če ta ni
preurejen v skladu z odločbo iz 54. člena tega zakona.

(2) Državna cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti
zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in
vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljalec žičniške naprave.

1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
.
4. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati ži»s
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi0
cesti napajališča za živali;
5. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane,
da lahko poškodujejo cesto;
6. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge g°
Ijive snovi;
7. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
. in
8. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje
pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vozni
z vozili, razen če je parkiranje in ustavljanje na njih izrecn
dovoljeno;
e
9. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali drus
visoke nasade ali poljščine, nameščati les, opeko in drujj
material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogo
preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, aH
se s tem poškoduje cesta;
.j
10. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v sir
1 m od ceste vzporedno z njo;
.jj.
11. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kme
sko orodje in stroje;
e
12. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči rorn
ali °rUH
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale P . lj'
13. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s cokla^
14. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete,1*
tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge o
. tovora;
ia|
15. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug mate'
ali predmete;
.
16. uporabljati za pristop na cesto mesto izven priklj"c
nanjo;
flte
17. puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli prearn1 (j
ali sneg, razsipati po cesti sipke materiale ali na kakršen *
drug način onesnaževati cesto.
(M
61. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

58. člen
(Izkoriščanje kamnin ob državni cesti)

(1) Vozila, ki vozijo po državnih cestah, morajo imeti kol®?
s takšnimi naležnimi ploskvami, ki ne poškodujejo vozišč ■

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v takšni oddaljenosti od državne ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost
prometa.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po drža^.
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi od
gami, ki ne poškodujejo vozišča.
t

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
56. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob državni cesti)
(1) Republiška direkcija za ceste lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž
državne ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra,
snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd
v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob državni cesti pogozdujejo ali
urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati
z Republiško direkcijo za ceste in prilagoditi vrsto in obseg
del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Republiška direkcija za ceste krije del stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo državne ceste.
57. člen
(graditev žičniikih naprav preko državne ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad državnimi cestami ali ob
njih mora investitor dobiti soglasje Republiške direkcije za
ceste.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje Republiške direkcije za ceste.

62. člen
(obveznosti sosedov ob državni cesti)
(1) Sosedi ob državni cesti morajo dopustiti prost odtoM°|Je
in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s te
povzroča škoda.
■ nro"
(2) Sosedi ob državni cesti morajo v skladu z zakonom m rjh£,odškodnini dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi ' i(i
vega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih ja .^idrugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter po j(i
tev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ces

59. člen
(omejitve opravljanja del izven varovalnega pasu državne
ceste)
Za opravljanje del izven varovalnega pasu državne ceste, ki bi
lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa,
na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora
poročevalec, št. 25
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Prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče
Postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

gega, kar bi oviralo preglednost državne ceste ali železniške
proge (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti
mora na zahtevo inšpektorja za ceste ali uradne osebe s policijskimi pooblastili odstraniti ovire. Če tega ne stori, zagotovi
odstranitev ovir na njegove stroške Republiška direkcija za
ceste.

Zl Ukrepi za varstvo prometa
63. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na dtfavni cesti)
(1) Dela na državni cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej
cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za
Promet, se lahko izvajajo le z dovoljenjem iz 64. člena tega
zakona.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti
ima zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in Republiška direkcija za
ceste v skladu z zakonom.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za
delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za izvajanje redkega vzdrževanja cest ter za izvajanje tistih obnovitvenih del
"a cesti, za katere je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi
0
oddaji teh del.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziroma
uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju Republiške direkcije za ceste iz 46. člena tega
zakona.

(3) Dovoljenje za zaporo magistralne ali pokrajinske ceste je
jreba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
u
°vo|jenje zanje se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na
"Magistralni cesti ne ustavi za dalj kot 30 minut oziroma zaradi
*apore na pokrajinski cesti za dalj kot 60 minut.

(5) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, predpiše način določitve preglednega trikotnika in pregledne berme.
66. člen
(prometna signalizacija na državnih cestah)

4
>
1

športne in druge prireditve na avtocestah, zaradi katerih bi
I" bilo treba popolno zapreti za promet, niso dovoljene.

(1) Prometno signalizacijo na državnih cestah postavlja,
zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje Republiška direkcija za
ceste, če s tem zakonom ni drugače določeno.

64. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo državne ceste)

(2) Za postavitev, odstranitev ali dopolnitev prometnih znakov, ki označujejo prometno ureditev na državnih cestah
v naselju z več kot 20.000 prebivalci, mora Republiška direkcija za ceste pridobiti predhodno mnenje lokalne skupnosti.

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo državne ceste izda
J^Publiška
direkcija za ceste. O izdanih dovoljenjih obvesti
m
P °čno enoto za notranje zadeve, Prometni inšpektorat
^Publike
Slovenije in izvajalca rednega vzdrževanja ceste,
na
katero se dovoljenje nanaša.

(3) Na državni cesti sč smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija) samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. Za turistično in
drugo obvestilno signalizacijo, ki se postavi na predlog zainteresirane pravne ali fizične osebe, ima Republiška direkcija
za ceste pravico do povrnitve stroškov postavitve te signalizacije, njenega vzdrževanja in odstranitve.

2 dovoljenjem za zaporo državne ceste se določijo pogoji
9 izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore
ste
in čas njenega trajanja.
V'oga za zaporo državne ceste mora vsebovati podatke
2a
vrstiterin načinu
obseguindel,
katerih
se predlaga
I Poraaciji,
ceste,
časuzaradi
trajanja
njihove
izvedbe.
,a a el
tra ' ' 'zapore
dovoljenja
za zlasti
zaporov ceste
lahkočespremeni
čas in
^ajanje
ceste,
primerih,
se ta predlaga
Času prireditev, predvidenih s koledarjem večjih športnih
v
Drn"tev,
obdobju turistične sezone ali v času povečanih
0fT
ietnih obremenitev ceste.

(4) Pravna aii fizična oseba, ki ji je bila dodeljena koncesija za
redno vzdrževanje državnih cest, lahko spreminja prometno
signalizacijo le s predhodnim soglasjem Republiške direkcije
za ceste, razen v primerih iz tretjega odstavka 45. člena tega
zakona.

}'Določba
prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
$ *avne ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za
sortne in druge prireditve na cesti.

67. člen
(obveščanje in oglaševanje ob državni cesti)

fj' Republiška
direkcija za ceste mora za zaporo cest iz 11.
d "a tega zakona pridobiti predhodno mnenje tuje in
■nače pravne ali fizične osebe, ki te ceste vodi in izkorišča.

(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za
slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje, ki ni v zvezi
s prometom, je ob državnih cestah izven naselja prepovedano
v razdalji 100 m od ceste. Republiška direkcija za ceste izda
dovoljenje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo
v primeru, da so obvestila pomembna za udeležence v prometu in da zanje ni predpisane prometne signalizacije.
Z dovoljenjem se določijo pogoji njihove postavitve.

Stroške izvedbe zapore ceste in preusmeritve prometa
Pob^i'nezazaP°rere ceste
krije njen predlagatelj. Predlagatelj
Obv 1 obmoćno
P° ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
Srari*'
enoto za notranje
zadeve
ter javnost
preko
>a_ tev' javnega obveščanja
najmanj
tri dni
pred izvedbo
P°re ceste.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob državnih cestah znotraj naselja lahko postavljajo le izven območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisu iz drugega
odstavka 5. člena tega zakona. Dovoljenje za njihovo postavitev izda pristojna lokalna skupnost. V dovoljenju določi
pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu
cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in
odstranitve teh objektov in naprav.

65. člen
(polje preglednosti)
^bližini križišča državnih cest v ravnini ali državne ceste
sko ces, ali
Irik
železniško
v ravnini
(pregledni
bern,» • k) ter na °notranjih
stranehprogo
cestnih
krivin (pregledna
C«) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih
lUr
. postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli dru39

poročevalec, št. 25

cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škodo;
6. odrediti, da se v polju preglednosti odpravijo pomanjkl|iv0^
sti in nepravilnosti, povzročene s kršenjem predpisanih ukrepov za zagotavljanje preglednosti ceste;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev za posfl£l
v varovalni pas ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi ali rekonstruirani cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena Pr0"
metu.

68. člen
(opravljanje dejavnosti ob državnih cestah izven naselja)
(1) Kdor namerava ob državni cesti izven naselja opravljati
dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (zaustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo
53. in 54. člena tega zakona zagotoviti ustrezen priključek
oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

6
(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi četrte, pen
'*
šeste in osme točke prejšnjega odstavka ne zadrži nj
izvršitve.

(2) V postopku pridobitve uporabnega dovoljenja za poslovni
prostor za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je
treba predložiti mnenje Republiške direkcije za ceste
o ustrezni ureditvi zahtev iz prejšnjega odstavka.

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, KoJJJ
zaradi neposredne ogroženosti državne ceste ali varnOr0.
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v pr
metu, inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšane
postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih aJJ*
inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odloc
izvrši takoj.

69. člen
(javna pooblastila)
Dovoljenja in soglasja iz 48., 49., 50., 64. in 67. člena tega
zakona lahko izdaja pravna ali fizična oseba, kateri je bila
dodeljena koncesija za redno vzdrževanje državnih cest, če je
tako določeno s koncesijskim aktom.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektorza
ceste pravico:
- pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale tjj|
poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodars
družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in sKW
nosti;
- zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
|j.
- pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost os
^
1(1
- vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja,
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
- pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose'^
podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemlji'®
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, P°,r® na
za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega zakona i"
njegovi podlagi izdanih predpisov.

70. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki jih po določbah tega zakona
izdajajo Republiška direkcija za ceste, podjetje iz prvega
odstavka 19. člena in pravna ali fizična oseba, ki ji je dodeljena koncesija za redno vzdrževanje državnih cest, je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.
VI. Inšpekcijsko nadzorstvo
71. člen
(izvajanje inšpekcijskega nadzorstva)

6
(5) Če mora inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijs"
^
nadzorstva pregledati stanovanjske in druge Pros,or!lro»
stranka nasprotuje temu, si mora za pregled teh prosto
pridobiti odločbo pristojnega sodišča.

(1) Uresničevanje določb tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov nadzira Prometni inšpektorat Republike
Slovenije.

(6) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka
člena, mora inšpektor za ceste obvestiti ministrstvo, pristoi
za promet, in območno enoto za notranje zadeve.

(2) Uresničevanje določb 51., 60., 61. in 65. člena tega zakona
nadzirajo tudi uradne osebe s policijskimi pooblastili.

74. člen
(prenos pristojnosti inšpekcijskega nadzorstva)

72. člen
(pogoji za opravl|anje inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Inšpektor za ceste ima pravico in dolžnost nadzofO^
izvajanje vzdrževanja občinskih cest kot obvezne 10,nj[tii
javne službe v obsegu, ki je zanjo predpisan z eno'' ^
strokovnimi podlagami za graditev in vzdrževanje obči"
cest iz 4., 5. in 7. člena tega zakona.

Za inšpektorja za ceste je lahko imenovan diplomirani inženir
gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju nizkih gradenj ter opravljen strokovni izpit za delo
v državni upravi in ki izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za delo v državni upravi.

(2) Če ena ali več lokalnih skupnosti ustanovi službi
nadzor občinskih cest, jo lahko ministrstvo, pristojno
met, pooblasti za opravljanje tistih nalog inšpekcijskega ^
zorstva, ki se nanašajo na izvajanje enotnih strokovnih
za graditev in vzdrževanje občinskih cest, določenih
7. členom tega zakona, ter za opravljanje inšpekcij* |
nadzorstva nad posameznimi kategorijami pokrajinskih

73. člen
(naloge Inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva državnih cest
ima inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po
drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:

(3) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se lahko da samo^,
bam nadzorne službe, ki izpolnjujejo pogoje iz 72. člena
zakona.

1. nadzorovati dela pri rednem vzdrževanju in obnavljanu
cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ukrepe
za odpravo nepravilnosti, ki bi lahko povzročile poslabšanje
stanja ceste ali ogrožale varnost prometa na njej;
2. nadzorovati izpolnjevanje pogojev za izvajanje rednih vzdrževalnih del na cestah, ki so bila oddana koncesionarju;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na
njih;
4. ustaviti vsa dela na cesti, ki se ne izvajajo v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na
poročevalec, št. 25

VII. Kazenske določbe
75. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kazniti
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki.1 i(
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnost 40

brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte
varovalnem pasu državne ceste ali v njem postavlja kakršne*°li druge objekte in naprave (drugi odstavek 46. člena);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske in druge kabelske linije, nizkonapetostne elekNcne
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplood
in druge podobne naprave (prvi odstavek 47. člena);

76. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga
a državni cest (prvi odstavek 48. člena);

ela n

J- Podira drevesa, spravlja les ali izvaja izkope, vrtanja in
juga
dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž državne ceste,
bl
lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali
p
°večala stroške njenega vzdrževanja (49. člen);

77. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izvajalec rednega vzdrževanja državnih cest:

jj' Postavi na površinah ob državni cesti, določenih za te
aniene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
8|avnosti brez predhodne sklenitve pogodbe z Republiško
e
ces,e ali
dt»eiavnost
i0 zabrez
objekte
in naprave ali samo
soglasja spremeni
te direkcije
(52. člen);
6

1. če ne zagotovi izvajanja nujnih vzdrževalnih del v primeru
stavke (prvi odstavek 8. člena);
2.če teh cest redno ne vzdržuje tako, da omogočajo varno
odvijanje prometa (drugi odstavek 43. člena).

S0 las

če«/
9 gradi
ja gradi
ali rekonstruira
priključek
na državno
s . *ali ga
ali rekonstruira
v nasprotju
s tehničnimi
in
u
9imi pogoji tega soglasja (drugi odstavek 53. člena);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba izvajalca
rednega vzdrževanja državnih cest.

j^vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudourni»tor
deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje državna
s,
a (drugi odstavek 56. člena);

78. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

g'brszsoglasja
gradi žičniške naprave nad državnimi cestami
110
zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo (57. člen);

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
državne ceste, če o nameravanih delih ne obvesti Republiške
direkcije za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih
podatkov in načrtov (tretji odstavek 38. člena).

!bbr<* soglasja odpira kamnolome, peskokope in glinokope
v cesti' ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa,
'ten)6Van'e državne ceste ali varnost prometa na njej (58.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba investitorja.

|gf?re2 soglasja opravlja dela izven varovalnega pasu državne
višin
'ahko povzročila
spremembo vodostaja oziroma
voc
Pfom ,a
P°dzemnih
la in tako vplivala na cesto in varnost
na
soni9 as
njej. ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega
ia (59. člen);

(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba Republiške direkcije za ceste, če
pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije državne ceste ne
obvesti investitorje oziroma upravljalce drugih objektov in
naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne
uskladitve del (prvi odstavek 38. člena).

i*Vafasno ali ,raino zasede državno cesto ali njen del ali
ob;ali opusti kakršnakoli dela ne cesti in zemljišču in
ob6L, ob državni cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali
%) na n'e' ter ovirala ali ogražala promet na cesti (60.

VIII. Prehodne in končne določbe
79. člen
(Izročitev dokumentacije o državnih cestah)

lahu°02i vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
Poškodovala vozišče (prvi odstavek 61. člena);

Organizacije za redno vzdrževanje cest in Podjetje za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, ki so bile z zakonom o cestah
( Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87 ) določene kot
izvajalci te dejavnosti posebnega družbenega pomena,
morajo v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona
Republiški direkciji za ceste izročiti

^•VO»i n en
s pri rnern
J rr° motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene
Ocjs._
' »' oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi
avek 61. člena);
oLl9avdopusti prostega odtoka vode ali odlaganja snega (prvi
®k 62. člena);
dru 961

- vso dokumentacijo v zvezi z evidenco o magistralnih in
regionalnih cestah in objektih na njih ter o tistih lokalnih
cestah in objektih na njih, ki bodo prekategorizirane med
državne ceste
in
- arhiv o izdanih dovoljenjih in soglasjih v zvezi z varstvom
cest iz prejšnje alinee in prometa na njih, ki so jih izdala na
podlagi javnih pooblastil iz zakona o cestah, razen dovoljenj
za izredne prevoze, ki jim je rok za izvedbo izrednega prevoza
že potekel, ter nedokončane zadeve.

dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo državne
Potrebno zaradi izvajanja del na cesti ali športne ali
Prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 63. člena);

s

pQVe-e delno ali popolno zaporo državne ceste v nasprotju
taj 9?ii
za njeno izvedbo ali prekorači dovoljeni čas njenega
n
)a (drugi odstavek 64. člena);
l?r
Đr
a v
eni
"asprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju
9l0
dnosti (prvi odstavek 65. člena);
18 bre
* dovoljenja postavi tablo, napis in drug objekt ali
drjaavni° za slikovno in zvočno obveščanje in oglašanje ob
nj., cesti ali le-te postavi v nasprotju s pogoji iz dovoljeni odstavek 67. člena);

80. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priključek nekategorizirane ceste na državno cesto brez predpisa41

poročevalec, št. 25

nega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti
vlogo za pridobitev tega soglasja pri Republiški direkciji za
ceste najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona.
Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 53. člena tega
zakona.
s

metni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
k'
izdan na podlagi drugega odstavka 5. člena tega zall0
j
weln
najkasneje v roku petih let po uveljavitvi predpisa o p'°
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovolj®01!3.^
drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Urad"
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v naspw
s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

81. člen
(upravljanje z občinskimi cestami)
(1) Do organiziranja in začetka delovanja lokalnih skupnosti
opravljajo njihove naloge, določene s tem zakonom, občine.

86. člen
(predpisi Vlade)

(2) Do sprejetja odlokov o občinskih cestah občine upravljajo

(1) Vlada Republike Slovenije najkasneje v enem mesecu P°
uveljavitvi tega zakona:

- z lokalnimi cestami in s cestami, s katerimi so v skladu
z zakonom o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87)
gospodarile komunalne organizacije, ob smiselni uporabi
določb tega zakona in v skladu z enotnimi strokovnimi podlagami za graditev in vzdrževanje javnih cest, določenimi s tem
zakonom in

- predpiše način opravljanja rednega vzdrževanja in org^
ranja investicijskega vzdrževanja državnih cest (tretji 00
vek 7. člena).
- določi osnove in merila za kategorizacijo državnih
kategorizacijo državnih cest (prvi in šesti odstavek 16.file

- z javnimi potmi v skladu z odloki o javnih poteh.
(3) Občina sprejme osnove in merila za kategorizacijo občinskih cest, kategorizira občinske ceste in sprejme odlok
o občinskih cestah najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega
zakona.

(2) Vlada Republike Slovenije najkasneje v šestih
uveljavitvi tega zakona uskladi obstoječe predpise a" P
piše in določi višino, način vplačevanja in evidentirani« L.
čil, oprostitve plačevanja, nadzor nad vplačevanjem in ce5i
oniranje neplačevanja taks in povračil za uporabo javni"
(drugi odstavek 10. člena);

(4) Osnove in merila za kategorizacijo občinskih cest moraji
biti izdelane v skladu s predpisom iz prve alinee drugega
odstavka 5. člena tega zakona.

87. člen
(predpisi ministra)

82. člen
(nadzorstvo nad občinskimi cestami)

(1)Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministro^^
stojnim za notranje zadeve, najkasneje v enem
uveljavitvi tega zakona izda predpis o prometni s'9nall!?enal
prometni opremi na javnih cestah (drugi odstavek 5. C
.. „..ceci1'
(2)Minister, pristojen za promet, najkasneje v šestin 1 vred'
po uveljavitvi tega zakona uskladi obstoječe predpise a '
piše in določi:
_ ijjV^
- način označevanja javnih cest in vodenja evidence oi
cestah in objektih na njih (šesti odstavek 3. člena);

(1) Do sprejetja odloka iz tretjega odstavka prejšnjega člena
oziroma do organiziranja službe za nadzor občinskih cest
opravlja nadzorstvo nad občinskimi cestami občinski upravni
organ, pristojen za inšpekcijo cest, oziroma upravna enota,
na katero bodo te naloge prenešene.
83. člen
(nacionalni in srednjeročni program)

- v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje * ■ ^
v
predpis o projektiranju javnih cest in njihovih elemento
^|j
lišča prometne varnosti in ekonomičnosti njihove Or® c.0s#
predpis o označevanju in zavarovanju del na javnih
(drugi odstavek 5. člena);

Ministrstvo, pristojno za promet, najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega zakona pripravi predlog nacionalnega in srednjeročnega programa razvoja in vzdrževanja državnih cest.
84. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

- vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah ter nivo r®°
vzdrževanja javnih cest (drugi odstavek 7. člena);
jjhjf
- tehnične normative in minimalne pogoje, ki jij]
izpolnjevati avtobusna postajališča (šesti odstavek 33

(1) Zemljišče, ki je bilo z dnem uveljavitve tega zakona uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo državne ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše
v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku
brez zemljiškoknjižne listine, ne glede na njegovo vrednost.

■ * t«'
- v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje
v
predpis o načinu in pogojih opravljanja izrednih PreV°.|< ^
o tranzitnih smereh za izredne prevoze (šesti odsta*
člena);

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za tiste
obstoječe javne ceste, ki bodo po uveljavitvi tega zakona
prekategorizirane med državne ceste.

- minimalne elemente, ki jih morajo izpolnjevati prikll"
državno cesto (prvi odstavek 53. člena);

(3) Prejšnji lastniki zemljišč iz prvega in drugega odstavka
tega člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
ima pravico zahtevati v skladu z zakonom.

di
- v soglasju z ministrom, pristojnim za notranjere9
*za^
predpis o določitvi preglednega trikotnika in P
berme (peti odstavek 65. člena);

85. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

88. člen
(uporaba veljavnih predpisov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni na podlagi dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), se morajo prilagoditi določbam
64. in 65. člena tega zakona ter določbam predpisa o proporočevalec, it. 25

(1)Do izdaje predpisov iz 86. in 87. člena tega zakona
v veljavi naslednji predpisi:
42

Mi

'■izdani na podlagi zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/
. 7/86 in 37/87):

javne ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti (Uradni list SFRJ, št.35/81);
- pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje
in gradnjo cestnih predorov (Uradni list SFRJ, št. 59/73);
- pravilnik o evidenci o javnih cestah in objektih na njih ter
o tehničnih podatkih za te ceste (Uradni list SFRJ, št. 52/83)- pravilnik o prometnih znakih (Uradni list SFRJ, št. 48/81).'

81

uredba o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki
uie
buli
i° "Porabniki
cest
motorna
vozila in
•["Klopna vozila
(Uradni list
RS,zašt.cestna
8/93, 16/93
in 4/94);
0
llir°S
določitvi višine in načina plačevanja cestnine
"„ni Ust RS, št. 28/90, 20/91, 6/92 in 52/92);
0
urinima določitvi višine in načina plačevanja cestnine za
94) bo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS, št. 6/
sklop o oprostitvi obveznosti plačevanja cestnine za vozila,
,n Prevažajo humanitarno pomoč in vozila UNPROFOR
- C?hi !,ist Rs' št- 11/93>:
'n 33/91^ °jC*0'0^itvi regionalnih cest (Urar'ni list RS, št. 41/90
lii?,r®v''nik o obnavljanu, rednem vzdrževanju in varstvu cest
- Dr | "st SRS, št. 11/88);
UDn^u'0'^ 0 minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in
h av,obusr
>ih postajališč
list 6RS,
št. Sloveniji
17/82);
,-Dr
11 Pravlnik
o izrednih
prevozih(Uradni
po cestah
v SR

3. izdani na podlagi zakona o prevozu v mednarodnem cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 41/80, 33/87 80/89 in 29/
90):
- uredba o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93);
- odlok o cestni pristojbini za motorna in priklopna vozila
avstrijske registracije, s katerim se opravlja prevoz blaga
v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (Uradni list
SFRJ, št. 25/81);
- odlok višini cestne pristojbine za motorna in priklopna
vozila z italijansko registracijo, s katerim se opravlja prevoz
blaga na ozemlju Socialistične federativne republike Juaoslavije (Uradni list SFRJ, št. 73/87);
- odlok o načinu vračila preveč plačanih cestnih pristojbin za
tuja vozila, ki vozijo po cestah v Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 31/81);
- pravilnik o dokumentaciji, ki se priloži zahtevi za dovoljenje
za izredni prevoz v mednarodnem cestnem prometu (Uradni
list SFRJ, št. 29/85).

m ist SRS št 17/82,1
' kriterijev in meril za povračila za čezmerno
(j-Ds!k?
. eP 0' določitvi
Cest Uradni list SRS št
- skl 0
<
. 25/83);
(Ur.jP
kriterijih in merilih za povračila za izredne prevoze
ni
-Ski ''st SRS, št. 25/83);
^ii eP 0 določitvi kriterijev in meril za višino povračil organiteh I; Poslujejo na avtomobilski cesti ter o določitvi višine
(Uradni list SRS št 1/84 in
-Skl račil
' za oddajo 44/84);
0
biijL^P
postopku in pogojih
prostora na avtomoj | gestah za zgraditev pomožnih objektov ter o osnovah
vižine
Posli. ■ nav ,eh
povračil, ki jih plačujejo organizacije, ki
cestah
- osnVe in
(Uradni list SRS, št. 13/89);
Povr»'Sln
merila za razvrstitev cest in drugih prometnih
med lokalne ceste (Uradni list SRS, št. 22/83 in 32/88);

(2) Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 36/92) velja, dokler ni izdana nova na
podlagi tretjega odstavka 4. člena tega zakona.
89. člen
(prenehanje veljavnosti)

0

določitvi plačevanja posebnega povračila za upooi6o_,,°mobilskih
cest ter o osnovah in merilih za določanje
6 v
'šine (Uradni list SRS, št. 14/89).
£
P>ni na podlagi zakona o temeljih varnosti cestnega
Ia
(Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91):

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87).
90. člen
(začetek veljavnosti zakona)

«U°J* o določitvi magistralnih cest (Uradni list RS, št. 94/

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

pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati

,/s

OBRAZLOŽITEV
°ine določbe
v in izven naselja). V njem so nadalje natančno določeni in
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opredeljuje zahtevano stanje cest, obsegajo projektiranje cest
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in njihovih elementov s stališča prometne varnosti in ekonoza graditev in vzdrževanje teh cest.
mičnosti graditve, prometno signalizacijo in prometno
y^9j0/o* .
opremo, vključno z načinom zavarovanja del na cesti, ter
s
lz nov h
lastninsko
razmerij,
ki soprometa,
podana
vrsto vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest.
^*°k'aw'.s°0javne' ceste
javno pravnih
dobro izven
pravnega
%e//e i mogoče pridobiti služnost le za splošne potrebe
'»doJ ,*"/■ komunalnih, komunikacijskih in podobnih
Zaradi zagotovitve večje varnosti v prometu in nemotenega
%iCe naPoljav, pod pogoji, ki jih določa zakon. Pridobitev
odvijanja prometa je z zakonom dano pooblastilo ministru,
6
Poset}ne
i
uporabe
je
predvidena
le
za
prometne
povrpristojnemu za promet, da v soglasju z ministrom, pristojnim
\6iv
°n
vozišča
javne
ceste
in
ob
njej
v
primerih,
ko
so
te
za notranje zadeve, odredi omejitev prometa na določenih
\i ,"a ese uporabljajo za opravljanje spremljajočih dejavjavnih cestah v določenem času ali vremenskih razmerah. Gre
udeležence v prometu.
<{|L
za že do sedaj uveljavljeno omejitev prometa določenih vrst
vozil, predvsem tovornih, v času zgostitve prometa (vikendi
no razvr
%e,T°'povezovan
ščae javne
ceste glede na njihov pomen za
v turistični sezoni, predpraznični in praznični dnevi) ali v času
v
^°<3ka?
j prostoru (državne in občinske ceste
sneženja, zmrzali ipd..
„le /rS,e
9°rijami), po vrstah prometa, kateremu so name*\etg
- namenjene vsem ali samo določenim vrstam
' nPr prometu motornih vozil ali posameznim drugim
Posamezne tehnične rešitve v zvezi s planiranjem, projektiradometa) in glede na njihov potek v prostoru ( ceste
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pl
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podrobneje razdelane v standardih in tehničnih specifikacijah
kot neobveznih dokumentih, katerih obvezna uporaba se
lahko določi s tehničnim predpisom. Tehnične specifikacije
se po zgledu njihove opredelitve v Evropski uniji in po zgledu
avstrijskih smernic predlagajo in izdajajo kot tehnični dokumenti, ki s strokovnega vidika rešujejo tehnična vprašanja
načina izvedbe posameznih del na javnih cestah. Imele bodo
naslednjo vlogo in pomen pri urejanju izvajanja del na javnih
cestah in v zvezi z njimi: prvič, z njimi naj bi se tekoče
uveljavljala najnovejša strokovna znanja v vseh fazah gospodarjenja s cestami; drugič, pri oddaji del na javnih cestah se
bo moč neposredno sklicevati nanje, kar poenostavlja urejanje pogodbenih odnosov glede zahtevane izvedbe del; in
tretjič, predstavljale bodo predhodno fazo postopka standardizacije, kar pomeni, da se bodo ob potrditvi njihove učinkovitosti in primernosti za trajnejšo uporabo lahko, v skladu
s predpisi o standardizaciji, lahko preoblikovale v standard.

Osnove in merila za kategorizacijo državnih cest do'oć'
Republike Slovenije. V njeni pristojnosti je tudi raz Lve
teh cest v posamezne kategorije in določitve namena
uporabe, ki jo opravi na predlog ministra za promet,in
prekategorizacija. Med slednjo sodi tudi prenos driawie<< .
ali njenega dela med občinske ceste v primerih, ko serav
dr.<°
cesta opusti zaradi izgradnje nadomestne (P
lre.
obvozne ceste naselja) in se v opuščenem delu nameni P°
bam odvijanja lokalnega prometa.
Za opravljanje strokovnotehničnih, organizacijskih in uf*
nih nalog na področju graditve, vzdrževanja in varstva0 o ^
nih cest, ki so opredeljene v 18. členu predloga za*lan"?' n
ustanovljena Republiška direkcija za ceste. Ta bo . ^
izvajanje rednih .edrževalnih del organizirala režijsko s' ^
ali pa jih oddajala v izvajanje najugodnejšim izvajalcem > ^
cesijsko pogodbo. Optimalen način njihovega izvajanja
predhodni presoji vseh okoliščin, ki lahko vplivajo na nly,0^
racionalnost ir\ učinkovitost, določila Vlada Republike
a
nije. Obnovitvena dela na državnih cestah bo R0p" spodirekcija za ceste oddajala nujugodnejšim ponudnikom r
godbo.

Vzdrževanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja ohranjanje
dobrega stanja cest in ki omogoča varno in nemoteno odvijanje prometa, se zagotavlja z obvezno gospodarsko javno
službo. V skladu z 2. členom zakona o gospodarskih javnih
službah zakon opredeljuje vsebino in obseg te službe na
področju javnih cest in jo po kriteriju potrebne kontinuitete
njenega izvajanja deli na dela za redno vzdrževanje cest in na
organiziranje obnavljanja cest. Način izvajanja rednega vzdrževanja državnih cest določi Vlada Republike Slovenije, rednega vzdrževanja občinskih cest pa lokalne skupnosti. Za
obnovitvena dela na javnih cestah zakon določa, da se
skladno s tržnimi načeli oddajajo v izvajanje pogodbeno.

Druga z zakonom predvidena možnost je ustanovitev
nega podjetja za graditev in vzdrževanje določenih on
cest, ki jih država prenese v upravljanje temu ra
s pogodbo, ali za opravljanje določenih del v zvezi z ra<1
9 em
in vzdrževanjem cest. Gre za rešitev, ki je glede 9
upravljanja z določenimi državnimi cestami, to je av'oc« ^
že udejanjena z zakonom o družbi za avtocest Rep
Slovenije (Uradni list RS, št. 57/93). To podjetjeobve
ima Pr'Ffj
Ijanju državnih cest v načelu enake pravice in
rjggO^
Republiška direkcija za ceste, če ni z zakonom
ustanovitvi ali z aktom o prenosu določenih cest vol
upravljanje drugače določeno. Glede opravljanje " ^0
del v zvezi z graditvijo in vzdrževanjem cest pa jo <a ^pii
udejanjena skozi Družbo za državne ceste, ki jo P°
Vlade Republike Slovenije organizirana kot pravni nas
Cestnega inženiringa, p.o..

Zakon v skladu z ustavno določbo drugega odstavka 77.
člena, ki daje možnost da se zaradi zavarovanja javne koristi
z zakonom omeji pravica do stavke, določa obseg nujnih
vzdrževalnih del, ki jih mora izvajalec rednega vzdrževanja
javnih cest zagotavljati v primeru stavke svojih delavcev.
Delavcu, ki odkloni s sklepom naloženo izvajanje najnujnejših
vzdrževalnih del na javnih cestah, preneha delovno razmerje.
Sredstva za vzdrževanje cest kot obvezne javne službe zagotavljajo država in lokalne skupnosti. Skladno z določbo zadnjega stavka drugega odstavka 8. člena zakona o gospodarskih javnih službah zakon določa, da država iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest
v obsegu kritja stroškov rednega vzdrževanja lokalnih cest.

Za načrtovanje razvoja in vzdrževanja državnih cest so * Jj
nom predvideni trije planski akti, ki se medsebojno razi ^
po vsebini, po obdobju, za katerega se sprejemajo, $
predlagateljih in pristojnostih za njihov sprejem. R° ? ^
prilagojeni sprejemanju aktov, vezanih za uravnavanja g
čunske porabe (letni proračun, proračunski memorano
katere se državne ceste načeloma financirajo.

Zakon v svojem splošnem delu določa tudi takse in povračila,
ki se plačujejo za uporabo javnih cest. Njihovo višino, način
vplačevanja in evidentiranja vplačil, oprostitve in nadzor vplačevanja ter sankcioniranje neplačevanja predpiše Vlada
Republike Slovenije.

Za razvojno-raziskovalno dejavnost za področje 9oSP.stojtj
nja s cestami ni predvideno organiziranje neke sam Ji
institucije, kot je to primer na nekaterih drugih
področjih (npr. inštitut za okolje, gozdarstvo
v zakonu posebej določeno, da je za pripravo progw ^
organizacijo izdelave raziskovalnih in razvojnih
^
žena Republiška direkcija za ceste. Ti programi so 9 ^
naravo posameznih nalog lahko vključeni delovna ^
onalni raziskovalni program, deloma pa se u resnircUl^fi: :
sestavni del programa gospodarjenja s cestami. S ofjs' ' '
raziskovalno-razvojno dejavnost naj bi se določila
nem deležu od proračunsko zagotovljenih sredstev za
vanje državnih cest.

Z zakonom je dopuščena možnost, da javno cesto zgradi, vodi
in izkorišča tudi tuja ali domača pravna ali fizična oseba, pod
pogojem, da o tem sklene z Vlado Republike Slovenije oziroma pristojnim organom lokalne skupnosti koncesijsko
pogodbo. Pri tem je pomembno, da ima tuji ali domači vlagatelj glede gospodarjenja s to cesto v načelu enake pravice in
obveznosti, kot jih imajo upravljalci drugih javnih cest, razen
če ni v samem zakonu ali s koncesijsko pogodbo izrecno
drugače določeno.
V 14. členu zakon opredeljuje nekategorizirane ceste. So vse
tiste, ki niso kategorizirane kot javne ceste, o njihovi uporabi
pa odloča lastnik ali upravljalec take ceste v skladu s pogoji,
določenimi v predpisih o varnosti cestnega prometa. Predlagana rešitev je bila posebej pozorno usklajevana s pripravljala novega zakona o varnosti cestnega prometa, s ciljem, da
se zagotovi njena usklajenost s predvidenimi normativnimi
rešitvami urejanja varnosti cestnega prometa, ki morajo zajeti
prav vse prometne površine, po katerih se opravlja cestni
promet.

III. Graditev državnih cett

„le tč"
V poglavju zakona o graditvi državnih cest so urejena ^
vprašanja, ki jih je bilo zaradi posebnosti gradenj in s$'
strukcij teh cest potrebno ali smiselno posebej ure[] glw
pa zanje veljajo predpisi o urejanju prostora, varstvu
ter o graditvi objektov.
^
Pri graditvi državnih cest je v zakonu dan večji
varovanju okolja, skozi katero ceste potekajo.
državne ceste je v zvezi s tem dana možnost, da v Prl .tj IIL
zaščitnih ukrepov ni gospodarno izvesti na sami
izvede na zemljiščih in objektih, ki jih je potrebno z* tfP
pred vplivi ceste in prometa na njej. Za te ukrepe m° ■ j/
soglasje prizadetega lastnika nepremičnine, na kate
ukrepi opravljeni, in njegovo zagotovilo da bo prevzel

II. Upravljanje državnih ceat
/ državnimi cestami, ki so z dnem uveljavitve zakona o gospodarskih javnih službah {prvi odstavek 76. in prvi odstavek 81.
člena tega zakona) postale državna lastnina, upravlja Republika Slovenija.
poročevalec, it. 25
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lzvec en
skilfrazlo
* 'h zaščitnih ukrepov. Ce teh ukrepov iz ekonomiIri vne ceste
9°v ni mogoče izvesti, zakon nalaga investitorju
r,:J
' da na zahtevo prizadetega lastnika nepremično ali njen del odkupi.
j'zakonom je predvidena podrobnejša ureditev posegov
zaradi
ibni°f,0r
rekonstrukcij državnih cest, s katerimi se
ia J iei°r mere
njene prometno-varnostne lastnosti, in to samo
»ar
P'
. ko se ne posega v prostor izven njenega
4e °valnega pasu ali pa je trasa rekonstruirane ceste predviprostor
dolot" prostorskih
izvedbenih aktih. To iz razloga, ker se
ob cest
struk "
' wuje tudi zaradi morebitnih rekonPros>
državne
ceste akti
oziroma,
v drugem
primeru,
ker so
srorslfo
izvedbeni
zadosten
instrument
uskladitve
"'nteresov v določenem prostoru. Za te primere rekonne b bil
sfor a Cest
' ° Potrebno dovoljenje za poseg v propak le
fiti i™po,rebna
priglasitev del. Vse to ob pogoju, da investitor
katerem bo potekala
zemljišča
in uskladicesta.
interese v prostoru, po
rekonstruirana

grajene
ali rekonstruirane državne ceste zakon
njg £a možnost pridobitve začasnega uporabnega dovoljecja '° v primeru, da je s tehničnim pregledom ugotovljeno,
te v*8 ceste izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa
^
ko preostala dela po projektni dokumentaciji izven
sc
a ceste še niso v celoti zaključena.
U$kl enost
gra<fJ
graditve državne ceste z drugimi dopustnimi
10O,
posegi v območju ceste je v zakonu zagotovljena
Pf
oiakt''0 obveznost' investitorja državne ceste, da mora
h da mor dokumentacija obsegati vsa dela v območju ceste
1°g',a biti ta dokumentacija usklajena med vsemi investinin "apr
av in napeljav v cestnem telesu. Druga obveznost se
3 na
v Prt®
medsebojno uskladitev dinamike izvajanja del
Predru
Sa . dveh ali več investitorjev, ki mora biti opravljena
o9d mim začetkom del na državni cesti ali napravah in
lavah v območju ceste.

IV. Vzdrževanje državnih cest
Državne ceste, katerih vzdrževanje je zaradi javnega interesa
določeno kot obvezna gospodarska javna služba, morajo biti
vzdrževane tako, da se ohranjajo v dobrem stanju in tako
omogočajo varno odvijanje prometa. Eno od osnovnih načel
izvajanja te dejavnosti je upoštevanje gospodarnosti vzdrževanja državnih cest. To naj bi se v praksi odražalo tako, da se
bo z zakonom predpisano stanje cest zagotavljalo z rednimi
vzdrževalnimi deli le toliko časa in v takem obsegu, da je to
ekonomsko še opravičljivo. Nato pa je upravljalec državne
ceste dolžan zagotoviti izvedbo obnovitvenih del, s katerimi
se v celoti obnovijo prometne in varnostne lastnosti ceste.
Zakon posebej določa obveznost Republiške direkcije za
ceste da zagotavlja vzdrževanje objektov, preko katerih
občinske ceste izvennivojsko križajo državne ceste, in nivojskih križišč na državnih cestah. To iz razloga ker njihovo
stanje pomembno vpliva na varnost prometa po državnih
cestah.
Lokalna skupnost je z zakonom zavezana da, ne glede na
način financiranja njihove gradnje, upravlja in vzdržuje tiste
dele državnih cest in objektov v naselju, ki so funkcionalno
namenjeni predvsem lokalnemu prometu in urejanju prometnega režima v naselju. To se nanaša tudi na primere, ko je
državna cesta v naselju zaradi potreb prometa v naselju zgrajena s širšim voziščem kot izven naselja.
Izven naselja so lokalne skupnosti dolžne vzdrževati kolesarske steze in pločnike, ki so kakorkoli fizično ločeni od vozišča
državne ceste.
Kadar se promet z državne ceste začasno preusmeri na občinsko cesto in so se zaradi tega povečali stroški njenega vzdrževanja, ima lokalna skupnost pravico zahtevati povrnitev
dodatnih vzdrževalnih stroškov.

9lito*'..*
Qraditvijo cest zakon ureja tudi določena razmerja
8
''nanciranja državnih cest:
Vlart'
0 (e
Republike Slovenije je dana pristojnost odločanja
da se za
loto*' ni>1
zemljišča, ki so pridobljena za graditev
državnih cest, ne bi plačevalo odškodnine za spre0
seoa. njihove namembnosti v delu, ki je njen prihodek. Ta
"bistJu hremeni gradnjo cest, poleg tega pa gre pri njej
za redistribucijo sredstev znotraj javne porabe;

Na mejnih prehodih se državne ceste vzdržujejo v enakem
obsegu in na enaki ravni kot pred njim. Vzdrževanje drugih
manipulativnih prometnih površin, namenjenih mejni kontroli
in storitvenim dejavnostim (špedicija, brezcarinske prodajalne ipd.), mora zagotoviti njihov lastnik ali upravljalec.
V. Varatvo državnih cest In prometa na njih
V tem zakonskem poglavju so zajeta vsa določila, ki se nanašajo na ukrepe, omejitve, način uporabe in skrb za državne
ceste ter varen promet na njih. Njihovo izvajanje je v pristojnosti Republiške direkcije za ceste. Odločanje o posameznih
ukrepih se lahko prenese kot javno pooblastilo na pravno ali
fizično osebo, ki ji je bila dodeljena koncesija za redno vzdrževanje državnih cest, če je tako določeno s koncesijskim
aktom. Prenos teh pristojnosti je možen tudi na posebno
podjetje iz 19. člena zakona za tiste državne ceste, ki mu jih je
država prenesla v upravljanje z zakonom ali pogodbo.

pres,av

itvah državnih cest, ki bi bile potrebne zaradi
drugih
objektov ali naprav, krije stroške prestavitve
h j)as?"es''for teh objektov in naprav, razen v njihovem delu,
% rt fzaradi izboljšanih elementov nadomeščenega
"Kavne ceste;
"n dopušča možnost da subjekti, ki čezmerno uporabodo
tako uporabljali državno cest in ki jo je treba
e
'«/o nj 9a nadstandardno zgraditi ali vzdrževati, sofinancid?1°
alizavzdrževanje.
V temuporabo;
primeru so oprošws Pla
čilagraditev
povračila
njeno čezmerno

Zaradi varovanja državne ceste in prometa na njej zakon
določa obveznost pridobitve dovoljenja ali soglasja Republiške direkcije za ceste v naslednjih primerih:

n

lev
^i'aVni
. C0St
določenih
prometnih površin, objektov in naprav
skoz
' naselje, ki so taksativno naštete v 43.
al ona '
%cir* * , financira lokalna skupnost. Lahko pa jih sofilr
* *di 'Ud' država v primeru, da je njihova gradnja nujna
<*tti sSoveCanja protočnosti in varnosti prometa po državni
*°zi naselje;

- za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav v varovalnem pasu državne ceste;
- za napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav
v območju ceste, kot so gradnje vodovodov, kanalizacij, PTT
vodov, elektrovodov in podobno;
- za izvajanje del na državni cesti, kot so prekopavanja,
podkopavanja in podobno, razen v primerih, da je potrebna
njihova takojšnja izvedba zaradi sanacije naprav in napeljav
v cesti, brez katere bi lahko prišlo do ogrožanja življenja in
zdravlja občanov ali do nastanka večje gospodarske škode;

a

°6vo^'" skupnost naj bi po zakonu sofinancirala gradnje
iz razloga, ker se ji po izgradnji obvozne
taiij Pušča del državne ceste skozi naselje in ker se
hrJ? ukrepom bistveno zboljšujejo pogoji za odvijanje
•a znotraj naselja;
c
6si
cest naselij,
1 e Pre

^%S,'tor 9radnje ali rekonstrukcije magistralne in pokra0,r
reda e z zakon
"\
e6neSfe
i
°m zavezan hkrati zgraditi tudi
a
u "a savtobusna postajališča izven vozišča teh cest. V priillli(
e izkaže interes za gradnjo novih avtobusnih posta/' niso v planu razvoja državnih cest, krije stroške
9ateij njihove gradnje.

- za izvajanje del ob državni cesti (izkopi, vrtanja, podiranja
dreves in podobno), ki bi lahko na kakršenkoli način vplivala
na stanje ceste ali ogrožala promet na njej;
- za izvajanje prevozov, v katerih so presežene predpisane
45
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največje dovoljene osne obremenitve, skupne mase ali dimenzije vozil ali da se z njimi prekoračuje omejitve glede uporabe
državnih cest, ki so ustrezno označene s prometno signalizacijo (izredni prevozi). Izjema so izredni prevozi, ki jih je treba
opraviti takoj zaradi intervencij ob naravnih in drugih nesrečah;
- za gradnjo ali rekonstrukcijo priključkov na državno cesto,
ker njihova izvedba lahko bistveno vpliva na zmogljivost ceste
in pogoje za nemoteno odvijanje prometa ter s tem na varnost
prometa;

Če bodo na lokalni ravni ustanovljene nadzorne
ministrstvo, pristojno za promet, nanje lahko preneslo
blastilo za opravljanje tistih nalog inšpekcijskega nadzo'*
jih zakon predpisuje kot enotna pravila in strokovne P0"'L
za gradnjo in vzdrževanje občinskih cest. Hkrati je »'
možnost, da se lahko v tem primeru prenese na /o/ca/no ^ .
tudi del inšpekcijskega nadzora nad posameznimi kaW
jami pokrajinskih cest.

- za graditev žičniških naprav ob ali nad državno cesto;

Nespoštovanje zakonskih določil je opredeljeno kot prek<$'
katerega storilec se kaznuje z ustrezno denarno kaznijo

VII. Kazenske določbe

- za izkoriščanje kamnin, peskokopov in drugih rudnin ob
državni cesti;
- za opravljanje drugih del v bližini državne ceste, ki bi lahko
povzročila poslabšanje stabilnosti cestnega telesa ali povečanje stroškov vzdrževanja ceste;

Med prekrške izjemoma ni vključena prepoved °Prav,
ffii
izrednih prevozov brez dovoljenja ali v nasprotju s P0^L
1 t
tega dovoljenja, ker bo le-ta opredeljena in sankcion
v zakonu o varnosti cestnega prometa.
VIII. Prehodne In končne določbe

- za delne ali popolne zapore državne ceste zaradi izvajanja
del na cesti ali zaradi odvijanja prireditev na cesti. Za slednje
zakon izrecno določa, da se ne morejo organizirati na avtomobilskih cestah v primerih, da bi bilo treba te ceste zaradi
njih popolnoma zapreti za promet;
- za postavljanje objektov in naprav za zvočno ali slikovno
obveščanje, ki so pomembna za udeležence v prometu in
zanje ni predpisane prometne signalizacije.
Zakon določa, da so sosedje ob državni cesti dolžni dopustiti
prost odtok vode in odlaganje snega na svoje zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda. Vse druge ukrepe, vezane za
zavarovanje ceste in prometa na njej, ki jih ni mogoče izvesti
na cestnem zemljišču, pa so dolžni dopustiti v skladu z zakonom in proti odškodnini. Namen te določbe je urediti razmerja
med vzdrževalcem državne ceste in sosedi ob njej. Po eni
strani gre za zaščito lastnikov zemljišč in objektov ob državni
cesti pred enostranskimi dejanji vzdrževalca ceste, s katerimi
jim je lahko povzročena škoda, po drugi strani pa za zagotovitev pogojev vzdrževalcu ceste za opravljanje svoje dejavnosti
v skladu s predpisi.

V prehodnih določbah zakon določa rok za prenos ar^i'ri
dokumentacije o magistralnih in regionalnih cestah, s k>
razpolagajo cestna podjetja, na Republiško direkcijo zac
^
Ta obveznost vključuje tudi tiste lokalne ceste, ki 01
prekategorizirane med državne ceste.
Zakon določa obveznost občini, da najkasneje v enem
njegovi uveljavitvi z odlokom uredi vsa tista vprašanja
ffo
V
darjenja z občinskimi cestami, ki niso enotno za ob
^.L jJi:
ceste predpisana s tem zakonom. V istem roku je ?[ ceS
lokalna skupnost dolžna izvesti kategorizacijo občinski''
na podlagi osnov in meril, ki jih predhodno določi ob i>P Jjj
vanju rešitev iz predpisa o projektiranju cest. Do sprnj^
navedene ureditve oziroma do organiziranja službe za
občinskih cest opravlja inšpekcijski nadzor nad cestart'*^
po sedanji razvrstitvi javnih cest v njeni pristojnosti (10 ^
in druge ceste, s katerimi sedaj upravlja komunalno 9
darstvo, ter javne poti), občinski upravni organ, P"*® mM
inšpekcijo teh cest, oziroma upravna enota, na katero
naloge nadzorstva teh cest prenošene.
t)tf
Zaradi novega načina urejanja t.im. turistične in drugr06 $
stilne signalizacije, ki naj bi postala sestavni del P e ti
signalizacije, zakon določa prehodno petletno obdobji
prilagotitev neprometnih znakov novemu načinu ozna&^t
objektov in lokacij, ki so pomembne za udeležence v P'°
(turizem, servisne storitve in podobno).

Zaradi zagotavljanja preglednosti državne ceste in njenih
križanj je z zakonom določena omejitev uporabe zemljišča
v t.im. polju preglednosti. Ta se nanaša na sajenje kultur in
postavljanje objektov in naprav, ki bi lahko zmanjševale ali
preprečevale potrebno preglednost ceste in njenih križanj. Za
določanje velikosti polja preglednosti glede na različne prostorske in prometne situacije bo izdan poseben izvedbeni
predpis.

1
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Prehodno obdobje enega leta je nadalje določeno za P^pii
tev soglasij za priključke na državno cesto, ki so bili Z9
^
brez dovoljenja ali soglasja pristojnega organa.
|,

Za izvajanje gostinske, trgovske, servisne in druge dejavnosti
ob državni cesti izven naselja, ki zaradi zaustavljanja, parkiranja in vključevanja vozil neposredno vpliva na odvijanje prometa po državni cesti, je z zakonom zahtevana ureditev
ustreznega priključka do poslovnega objekta in ureditev
zadostnega števila parkirnih mest. O ustreznosti zahtevane
ureditve naj bi svoje mnenje podala Republiška direkcija za
ceste.
VI. Inipekcl/sko nadzorstvo

S prenosom javnih cest v državno lastnino naj bi se
ceste, ki bodo kategorizirane kot državne ceste, vpisa ^
v zemljiško knjigo po skrajšanem postopku brez ze^'l.^
njižne listine, ne glede na vrednost zemljišča. Pri sV
tem .jt
določa, da imajo prejšnji lastniki zemljišč, ki za °^Bti f*3
Ijišča še niso prejeli odškodnine, pravico to zahto'
zakonu.
.

Nadzor nad izvajanjem določb zakona in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi bodo opravljali inšpektorji za ceste, izvajanje določb, ki urejajo izredne prevoze na državnih cestah,
prepovedi ogrožanja državne ceste, naležne ploskve na kolesih vozil in polje preglednosti pa tudi uradne osebe s policijskimi pooblastili.

Za uveljavitev nove ureditve gospodarjenja z "
cestami je prioritetno treba določiti način izvajanja
ske javne službe. Zato je za izdajo tega predpisa ost
Vlade ^
blike Slovenije določen le enomesečni rok. Vsi
'nd&
beni predpisi, ki jih določa zakon, pa naj bi bili izdani"
neje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

^
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Predloa zakona o RATIFIKACIJI EVROPSKEGA SPORAZUMA
0 POMEMBNEJŠIH PROGAH MEDNARODNEGA KOMBINIRANEGA
Transporta in pripadajočih napravah (agtc) - epa 698
t) -

^'ada Republike Slovenije je na 90. seji dne 16/6-1994
""ločila besedilo:

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

"PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI EVORPSKEGA
SPORAZUMA O POMEMBNEJŠIH PROGAH MEDNARODNA KOMBINIRANEGA TRANSPORTA IN PRIPADAJOnapravah (agtc),

- Loize PETERLE, minister za zunanie zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,

^arn ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
"• člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovein druaeaa odstavka 63. člena zakona o zunanjih
*adevah.

- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

^edlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pomembnejših progah
^narodnega kombiniranega transporta in pripadajočih napravah (AGTC)
(b) izraz »omrežje pomembnejših mednarodnih prog za kombinirani transport« pomeni vse železniške proge, ki se štejejo
za pomembne v mednarodnem kombiniranem prevozu, če:

l.člen
C ra se
fr®rt'nar
'
Evropski sporazum o pomembnejših progah
na prav °dnega kombiniranega transporta in pripadajočih
®h (AGTC), sklenjen v Ženevi 1. februarja 1991.

(i) se splošno upravljajo za redni mednarodni kombinirani
transport (npr. zamenljivo tovorišče, zabojnik, polpriklopnik);

2. člen

(ii) so pomembne dovozne proge za mednarodni kombinirani
transport;

lra

*um se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem
"odu glasi^OMbA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku

(iii) se pričakuje, da bodo v bližnji prihodnosti postale
pomembne proge pri kombiniranem transportu (kot določata
alinei (i) in (ii);

JjOPSKI sporazum o pomembnejših
TRa?Ah mednarodnega kombiniranega
^PORTA IN PRIPADAJOČIH NAPRAVAH

(c) izraz »pripadajoče naprave« pomeni terminale pri kombiniranem transportu, mejne prehode, ranžirne postaje, postaje
za spremembo širine koloteka in trajektne povezave/pristanišča, ki so pomembna za mednarodni kombinirani transport.
2. člen
OZNAČBA OMREŽJA

^ODBENICE so SE
V J£,
da olajšajo mednarodni transport blaga,

Pogodbenice sprejemajo določbe tega sporazuma kot usklajen mednarodni načrt za razvoj in delovanje omrežja
pomembnejših mednarodnih prog za kombinirani transport in
pripadajoče naprave, v nadaljnjem besedilu imenovanega
»mednarodno omrežje za kombinirani transport«, in ta načrt
nameravajo sprejeti v okviru nacionalnih programov. Mednarodno omrežje za kombinirani transport sestavljajo železniške
proge, ki so navedene v I. dodatku k temu sporazumu in
terminali za kombinirani transport, mejni prehodi, postaje za
spremembo širine koloteka in trajektne povezave/pristanišča,
pomembna za mednarodni kombinirani transport, ki so navedena v II. dodatku k temu sporazumu.

'^srP^OČ SE pričakovanega povečanja mednarodnega
^'a9a zarac'' naraščajoče mednarodne trgovinske
%ioč
SE pomembne vloge, ki jo ima kombinirani
£0rt pri zmanjševanju obremenitve evropskega cestnega
sl( Predvsem v čezalpskem prometu, in pri ublažitvi
e škode, in
'ini^NE,
da je nujno treba, da bi mednarodni kombinilajjj ansport postal učinkovitejši in za naročnike privlačevati pravni okvir, ki bo določil usklajen načrt za
'"'reh 0rnbiniranih transportnih storitev in infrastrukture,
Sov^0r6 2a opravljanje ter storitev, na podlagi mednarodno
ienih parametrov in standardov kakovosti,
D0q
0v
0RILE o naslednjem:

3. člen
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI OMREŽJA
Železniške proge mednarodnega omrežja za kombinirani
transport bodo prilagojene karakteristikam navedenim
v aneksu III. k temu sporazumu oziroma se bodo prilagodile
določbarrr tega aneksa z bodočimi rekonstrukcijskimi deli, ki
se bodo izvajala v skladu z nacionalnimi programi.

l.člen
DEFINICJE

4. člen
OPERATIVNI CILJI

\s5
^ Porazumu imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

Da bi olajšale mednarodne storitve na ormežju za kombinirani
transport, bodo pogodbenice sprejele ustrezne ukrepe, da

Nahila"^omt>inirani transport« pomeni prevoz enega in
9a z različnimi prevoznimi sredstvi;
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bodo vlaki za kombinirani transport in pripadajoče naprave,
dosegli parametre učinkovitosti in minimalne standarde,
navedene v IV. dodatku k temu sporazumu.

12. člen
REŠEVANJE SPOROV
1. Vsi spori med dvema ali več pogodbenicami v.zverJ
z razlago ali uporabo tega sporazuma, ki jih pogodbenice
• morejo rešiti s pogajanjem ali drugače, se predložijo va
tražo, če katera od pogodbenic v sporu to zahteva, in ^
v danem primeru predloženi enemu ali več razsodb
izbranimi sporazumno med pogodbenicami v sporu.
C«
pogodbenice v sporu v treh mesecih po zahtevi za arbl Lj
ne dogovorijo glede izbire razsodnika ali razsodnikov, w
katera koli od teh pogodbenic od generalnega sekre' [.
Združenih narodov zahteva, da določi enega razsodni*8'
mu bo spor predan v odločanje.

5. člen
DODATKI
Dodatki k temu sporazumu so sestavni del sporazuma.
Nadaljnje dodatke o drugih vidikih kombiniranega transporta
je mogoče sprejeti v skladu s postopkom, ki velja za sprejem
dopolnil, opisanim v 15. členu.
II. POGLAVJE
KONČNE DOLOČBE

2. Odločitev razsodnika ali razsodnikov, imenovanih v sKl^
's 1. odstavkom tega člena, bo za pogodbenice v sporu z®
zujoča.

6. člen
DOLOČITEV DEPOZITARJA SPORAZUMA

13. člen
PRIDRŽKI

Depozitar tega sporazuma je generalni sekretar Združenih
narodov.

Vsaka država lahko ob podpisu tega sporazuma ali shrani
svoje listine o ratifikaciji, odobritvi, sprejetju ali PrlS.
depozitarja uradno obvesti, da je ne zavezuje 12. člen
sporazuma.

7. člen
PODPIS
1. Ta sporazum je odprt za podpis državam, ki so članice
Gospodarske komisije za Evropo pri Združenih narodih ali so
sprejete v Komisijo kot svetovalke v skladu z 8. in 11. odstavkom pogodbenih določb Komisije, od 1. aprila 1991 do 31.
marca 1992 v uradu Združenih narodov v Ženevi.
2. Podpis je podvržen ratifikaciji, odobritvi ali sprejetju.

14. člen
DOPOLNJEVANJE SPORAZUMA
iko"1'
1. Ta sporazum se lahko dopolni v skladu s
določenim v tem členu, razen v primerih, ki jih predvi'
15. in 16. člen.

8. člen
RATIFIKACIJA, ODOBRITEV ALI SPREJETJE

2. Na zahtevo pogodbenice mora delovno telo za kornbin'
jf)
transport Gospodarske komisije za Evropo pri ZdrU
j ga
Ui k
narodih obravnavati vsako dopolnilo k temu sporazun*
pogodbenica predlaga.

1. Ta sporazum se ratificira, odobri ali potrdi v skladu z 2.
odstavkom 7. člena.
2. Ratifikacija, odobritev ali sprejetje učinkujejo s shranitvijo
listine pri generalnem sekretarju Združenih narodov.

3. Če dopolnilo sprejme dvotretjinska večina naVj°f«i#
glasujočih pogodbenic, ga generalni sekretar ZdfU
narodov pošlje vsem pogodbenicam, da ga sprejmejo-

9. člen
PRISTOP

4. Predlagano dopolnilo, poslano v skladu s 3. °dstaepo
tega člena, začne veljati za vse pogodbenice tri mesej^
izteku obdobja dvanajst mesecev po datumu, ko je bi
nilo poslano, če v dvanajstih mesecih nobena država P°%
benica ne obvesti generalnega sekretarja Združenih naf
da nasprotuje predlaganemu dopolnilu.
5. Če je v zvezi s predlaganim dopolnilom poslan Prl•dr^"•
v skladu s 4. odstavkom tega člena, se šteje, kot da dof"
ni sprejeto in nima nobenega učinka.

1. K temu sporazumu lahko države, omenjene v 1. odstavku 7.
člena, pristopijo od 1. aprila 1991 dalje.
2. K sporazumu se pristopi s shranitvijo listine pri generalnem
sekretarju Združenih narodov.
10. člen
UVELJAVITEV
1. Ta sporazum začne veljati 90 dni po dnevu, ko vlade osmih
držav shranijo listine o ratifikaciji, odobritvi, sprejetju ali pristopu, pod pogojem, da ena ali več prog mednarodnega
omrežja za kombinirani prevoz neprekinjeno povezuje ozemlja vsaj štirih držav, ki so shranile omenjeno listino.

15. člen
DOPOLNJEVANJE I. IN II. DODATKA

2. Če navedeni pogoj ni izpolnjen, sporazum začne veljati 90
dni po dnevu shranitve listine o ratifikaciji, odobritvi, sprejetju
ali pristopu, pri čemer bo omenjeni pogoj izpolnjen.

0il#
1. I. in II. dodatek k temu sporazumu se lahko doP '
v skladu s postopkom, opisanim v tem členu.

2. Na prošnjo pogodbenice delovno telo za kombiniraj
sport Gospodarske komisije za Evropo pri Združenih n® p.
obravnava predloge dopolnil pogodbenice nk I. in II- d°°

Za vsako državo, ki shrani listino o ratifikaciji, odobritvi,
sprejetju ali pristopu po pričetku dobe 90 dni, določene v 1. in
2. odstavku tega člena, sporazum začne veljati 90 dni po
datumu shranitve omenjene listine.

3. Če dopolnilo sprejme večina navzočih in glasujoči^ P .pc 'ti
benic, ga generalni sekretar Združenih narodov pošli®^
sredno zainteresiranim pogodbenicam, da ga sP,^
V skladu s tem členom se pogodbenica šteje za nep°s' jgf
zainteresirano, če ob vključitvi nove proge, pomen'
terminala, mejnega prehoda, postaje za spremembo n ^
koloteka ali trajektne povezave/pristanišča ali ob n)" j0r^
spreminjanju ta proga teče čez njeno ozemlje, če \e1. ^ J1'
ozemlje neposredno povezano s pomembnim termina
so ta terminal, mejni prehod, postaja za sprememb0
koloteka ali trajektna povezava/pristanišče na ome
ozemlju.

11. člen
OMEJITVE PRI UPORABI SPORAZUMA
1. Ta sporazum ne preprečuje vsaki pogodbenici sprejem
ukrepov, skladnih z določbami Ustanovne listine Združenih
narodov in v okviru nujnosti nastalega položaja, ki se ji zdijo
potrebni za njeno zunanjo ali notranjo varnost.
2. O teh ukrepih, ki morajo biti začasni, pogodbenica takoj
uradno obvesti depozitarja in navede vrsto ukrepov, ki jih je
sprejela.
poročevalec, it. 25
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20. člen
URADNA SPOROČILA IN OBVESTILA DEPOZITARJA

Predlagano dopolnilo, poslano v skladu z 2. in 3. odstavtega člena, se šteje za sprejeto, če v šestih mesecih po
JJtumu, ko ga je depozitar poslal, nobena od neposredno
'»'nteresiranih pogodbenic generalnemu sekretarju ZdružeMarodov ne sporoči svojega pridržka glede predlaganega

Poleg dajanja uradnih sporočil in obvestil, ki jih predvideva ta
sporazum, so funkcije generalnega sekretarja Združenih
narodov kot depozitarja takšne, kot so določene v VII. delu
Dunajske konvencije o pogodbenem pravu, sklenjene na
Dunaju 23. maja 1969.

generalni sekretar Združenih narodov sprejeto dopolnilo
,UIT1 vsem pogodbenicam; veljati začne tri mesece po
u, ko ga je depozitar poslal.

21. člen
VERODOSTOJNA BESEDILA

!' i® v zvezi s predlaganim dopolnilom poslan pridržek
nj e H s 4- odstavkom tega člena, se šteje, kot da dopolnilo
'Prejeto in nima nobenega učinka.

Izvirnik tega sporazuma, katerega angleški, francoski in ruski
izvod so enako verodostojni, bo shranjen pri generalnem
sekretarju Združenih narodov.

I^etariat Gospodarske komisije za Evropo depozitarja
obvešča o pogodbenicah, ki jih predlagano dopolnilo
Posredno prizadeva.

Da bi to potrdili, so ta sporazum podpisale za to pooblaščene
osebe.
Aneks I
POMEMBNEJŠE ŽELEZNIŠKE PROGE
ZA MEDNARODNI KOMBINIRANI TRANSPORT

16. člen
DOPOLNJEVANJE III. IN IV. DODATKA
»litiK|adu
in s postopkom,
dodatek k opisanim
temu sporazumu
se lahko dopolnita
v tem členu.

(1) Portugalska*
C-E 05 (Fuentes de Onoro-) Vilar Farmoso-Pampilhosa-Coimbra-LIzbona
Porto
C-E 90 Lizbona-Entrocamento-.^arvao (-Venecia de Alcantara)
(2) Španija
C-E
(Hendye-) Irun-Burgos-Medina del Campo-Fuentes
de Onoro
(-Vilar Formoso)
C-E 07 (Hendaye) Irunn-Burgos- Avila - Madrid
Aranda de Duero
C-E 053 Madrid-Cordoba-Bobadilla-Algeciras
C-E 90 (Marvao-) Valencia de Alcšntara-Madrid-BarcelonaPort
Bou (-Cerbdra)
Valencia-Barcelona
C 90/I
(3) Irska
C-E 03 (Larne-Belfast)-Dublin

^»Prošnjo pogodbenice delovno telo za kombinirani tranokr„ Gospodarske komisije za Evropo pri Združenih narodih
^"ava predloge dopolnil pogodbenice k III. in IV. doJ. A
»I- dopolnilo sprejme dvotretjinska večina navzočih in
"irtvi 0v pogodbenic, ga generalni sekretar Združenih
pošlje vsem pogodbenicam, da ga sprejmejo.
|. r6dlagan° dopolnilo, poslano v skladu s 3. odstavkom
Wsl» razen
■ *a'ne veljati šest mesecev po datumu, ko je bilo
''Nu >
^e ena petina pogodbenic generalnemu sekretod0 "ženih narodov uradno sporoči, da ima pridržke
ta.® Polaganoga dopolnila. Dopolnilo Z8čne veljati za vse
n
S2,^Ve
'ce, razen za tiste, ki so pred datumom njegove
iprjj '" generalnega sekretarja uradno obvestile, da ne
l^ejo predlaganega dopolnila.
b^eraini sekretar pošlje sprejeto dopolnilo vsem pogođeno 'n *aCne ve,)ati tri mesece po datumu, ko je bilo
.
iju„Je v zvezi s predlsiganim dopolnilom poslan pridržek
s
"I »Dr
tega člena,
se šteje, kot da dopolnilo
" ®|eto inodstavkom
nima nobenega
učinka.
'<oqc
D-.

Splošna opomba In po|asnilo k oznakam prog
»C-E« označuje železniške proge, ki so istovetne program
E Evropskega sporazuma o pomembnejših mednarodnih
železniških progah (SGV) iz leta 1985.
»C« označuje druge pomembne proge za mednarodni kombinirani prevoz. Številke prog »C« so istovetne številkam najbližje proge E in jim včasih sledi serijska številka.
Oznaka E je namenjena za lažje razlikovanje in primerjavo
s progami, ki so zajete v AGC. Oznaka vsekakor ne pomeni, da
so države postale ali nameravajo postati pogodbenice v sporazumu AGC.
Uporabljeni simboli
() = postaja zunaj določenega ozemlja (npr. /Hendaye-/)

17. člen
ZAŠČITNA DOLOČBA

Si ,e9a sporazuma ne morejo prevladati nad določSioi r "ekatere države utegnejo biti primorane medse^ ,e P° ®biti v skladu z drugimi večstranskimi pogodbami,
"" y|"Pr. Rimska pogodba iz leta 1957, s katero je bila
iena Evropska gospodarska skupnost.
(

= alternativne smeri (npr.
Avila Arando de Duero)
odsek proge, pomembne za mednarodni kombinirani
prevoz (se nanaša le na proge C-E)
= odsek AGC proge, pomembne za kombinirani prevoz,
vendar ne del odgovarjajoče proge AGC (se nanaša le na C-E
rooe).
8 Velika Britanija
C-E 03 Glasgow - Stranraer-Larne-Belfast (-Dublin)-Holyhead Crevve-London Carlisle
Folkstone-Dover (-Calais)
C 03/1
London-Cardiff
C 03/2 Cleveland-Doncaster-London
Leeds
C-E 16 London-Harvvich (-Zeebrugge)
(5) Francija
C-E 05) Paris-Bordeaux-Hendaye (-Irun)

18. člen
ODPOVED

%0P.°dbenica lahko odpove ta sporazum s pisnim obvesti9a pošlje generalnemu sekretarju Združenih narodov.
Odr Ve
^ eP°r d začne veljati eno leto po datumu, ko je generalni
Prejel omenjeno obvestilo.
19. člen
PRENEHANJE
Uveljavitvi tega sporazuma število pogodbenic v dva'aana
Porednih mesecih manjše kot osem, sporazum neha
\ bjr
jst mesecev po datumu, ko je osma država prenePogodbenica.
49
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C-E 07)
C 07
C-E 15

C 20
C-E 23

nover-Helmstedt-Berlin/Seddin-Frankfurt(0) (
nowice)
C-E 30 Dresden-Gorlitz (-Zgorzelec)
C-E 32 Frankfurt(M)-Hanau-Flieden-Bebra-Leipzig n
C-E 40 (Forbach-) Saarbrucken-Ludwigshafen-M?
im-Frankfurt(M)-Gemunden-Numberg-Scnirnding (-Cheb)
Kehl-Appenweier-Karl«run^
C-E 42 (Strasbourg-)
Miihlacker-Stuttgart Offenburg
.
C-E 46 Mainz-Frankturt(M)
(10) Švica */
C-E 23 (Dijon—) Vailorbe-Lausanne-Brig
rioS.
C-E 25 (Mulhouse-) Basel-Olten-Bern-Brig (—Domo
sola)
C-E 35 (Karisruhe-) Basei-Olten-Chiasso (-Milano)nz
(Karlsruhe-) Basel-Brug-lmmensee-BelH
C 35
-(-Luino) Chiasso (-Milano)
„^5
C-E 50 (Culoz-) Geneve-Lausanne-Bern-Zuricn-o
(-Innsbruck)

Paris-Toulouse
(Qu6vy-) Feignies - Aulnoye-Pariz-Di|on -LyonAvignon(Erguelinnes-) Jeumont Le Creusot
Tarascon-Marseille
Lille-Tourcoing (-Mouscron)
Dunkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard-ToulCulmont
-Chalindrey-Dijon (-Vallorbe)

C-E 25

(Bettembourg-) Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse(-Basel)
Belfort-Besangon-Dijon
C 25
Thionville-Apach (-Pearl)
C-E 40 Le Havre-Paris-L6rouviile-Onville-Metz-R6milly
Forbach (-Saarbrucken)
C 40
Paris-Le Mans-Nantes
Rennes
C-E 42 Paris-L6rouville-Nancy-Sarreboug-R6ding-Strasbourg
(-Kehl(
C 51
(Dover-) Calais-Lille-Paris
C-E 70 Paris-Mšcon-Ambšrieu-Culoz-Modane (-Torino)
C-E 700 Lyon-Amb6rieu
C-E 90 (Port Bou-) Cerbčre-Narbonne-Tarascon-MarseilleMenton (-Ventimiglia)
C 90/2
Bordeaux-Toulouse-Narbonne
(6) Nizozemska */
C-E 15 Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Roosentdaal
(-Antwerpen)
C-E 35 Amsterdam-Utrecht-Arnhem (-Emmerich)
C 10/1
Utrecht-Amersfoort-Hegelo (Bad Bentheim)
C-E 16 (Harwich~) Hoek Van Holland-Rotterdam-Utrecht
C 16
Rotterdam-Tilburg-Venlo (-Koln)
(7) Belgija */
C-E 10 (Dover-) Oostendale-Bruxelles~Liege (-Aachen)
C-E 20)
C 20
(Tourcoing-) Mouscron-Leige-Montzen (-Aachen)
C-E 15 (Rosertdaai-) Antwerpen-Bruxelles-Quevy (-Feignies)
C 15
(Jeumont-) Erquelinnes-Charleroi
C-E 25 Bruxeiles-Arlon-Sterpenich (-Kleinbettingen)
C-E 22 (Harvvich-) Zeebrugge-Brugge
(8) Luksemburg */
C-E 25 (Sterpenich)-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg (—Thionville)
(9) (Nemčija V
C 16
(Venlo-) Moenchengladbach-Koln
C 25
(Apach-) Perl-Trier-Koblenz
C-E 35 (Arnhem-)
Emmerich-Duisburg- Diisseidorf
- Dusseldorf-Neuss
Koln-Mainz-Mannheim-Karlsruhe (Basel)
C-E 43 Frankfurt (M)-Heidelberg-Bruchsal-Stuttgart-UIm-Augsburg-Munchen-Mannheim
C-E 45 (Rodby-) Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra-Gemiinden-Nurnberg-Augsburg-Munchen (-Kufstein)
C 45/1
(Fredericia-) Fiensburg-Hamburg
Bremerhaven-Bremen-Hannover
C 45/2
Travemunde-Lubeck
C 45/3
C-E 451 Niimberg-Passau (-Wels)
C-E 51 (Gedser-) Rostock-Berlin/Seddin-Leipzig-Plauen-Hof-Nijrnberg
C-E 55) (Treileborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund- Pasewalk-Berlin/Seddin-Neusteriitz
C-E 61) Dresden-Bad Schandau (-Decin)
C-E 10 (Liege-)
Aachen-Koln-Dusseldorf-Dortmund-Munster-Osnabruck-Bremen-Hamburg-Lubeck (-Hanko)
(Hengelo-) Bad Bentheim-Osnabruck
C 10/1
C-E 18 Hamburg-Buchen-Berlin/Seddin
C-E 20 (Liege-) Aachen-K6ln-Diusburg-Dortmund-Hanporočevalec, št. 25

(11) Italija */
_ n0va
C-E 25 (Brig) - Domodossola-Novara-Milano~ue' ^
C-E 35 (Chiasso-)
Mllano-Bologna-Firenze-n'
apelj-Salerno-Viila S. Giovanni-Messina
C 35
(Beilinzona-) Luino-Gailarate-Rho-Milano>
,
C-E 45 (Innsbruck-) Brennero-Verona-Bologna-* f>
-Foggia-Bari-Brindisi
ao\o9
C-E 55 (Arnoldstein) Tarvisio-Udine-Benetke-"
Trst
C-E 70 (Modane-) 'Torino-Rho-Milano-Verona-Trst-Opčine (-Sežana)
C-E 72 Torino-Genova
rno-"'"1
C-E 90 (Menton-) Ventimiglia-Genova-Pisa-Livori
C 90/1
La Spezia-Fidenza-Parma
C 90/2
Livorno-Pisa-Firenze
(12) Norveika */
C-E 45 Oslo- (Kornsjo)
C 61
Oslo (-Charlottenberg-Stockholm)
—r(13) Švedska */
C 10/2
Stockholm (-Turku)
„a
C-E 45 (Kornsjo-) Gdteborg-Helsingborg (-Helsmy
C 45/1
Goteborg (-Frederikshavn)
C 45/3 Malmo (-Travemunde)
C-E 53 Helsingborg-Hassleholm
C-E 55) Stockholm-Hassleholm-Malmo-Trelleborg i
nitz Hafen)
-E 61)
C 55
Hallsberg-Goteborg
C-E 59 Malmo-Vstad- (-Szczecin)
a
C 61
(Oslo-) Charlottenberg-Karlstad-Hallsberg
hnlm
—~""
(14) Danska */
C-E 45 (Helsingborg-)
Helsingor-Kobenhavnng-Rodby (-Puttgarden)
pred«"
C 45/1
(G&teborg-)
Frederlkshavn-Arhus-r
(-Flensburg) Kčbenhavn
C-E 530 Nykobing-Gedser (-Rostock)
(15) Avstrija
C-E 43 (Freilassing-) Salzburg
C-E 45 (Munchen-) Kufstein-W6rgl-lnnsbrucK
nero)
...
C-E 451 (Niimberg-Passau-) Wels
jiiad1'
C-E 55 Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-v a
noldstein (-Tarvisio)
c<»lztf
C-E 551 (Horni-Dvoriste-)
Summerau-Linz-a® r , 4
Mičhael
. nffJ S
C-E 65 (Breclav-) Bernhardsthal-Wien-Semmen'y
a. d. Mur-Klagenfurt-Villach-Podrožca (
,
C-E 67 Bruck a. d. Mur-Graz-Špilje (-Šentilj)
t
C-E 50 (Buchs-) lnnsbruck-Worgl-Kufstein jVsa1^
im-Freilassing Schwarzach St.
rq-Linz-Wien (-Hegveshalom) EbenfuELU^
(16) Poljska */
, . 0"
C-E 59 Swinoujscle-Szczecln-Kostrzyn-Zielo
Wroclaw-Opole-Chalupki
C 59
Wroclaw-Miedzylesie (-Lichkov)
^
C-E 65 Gdynia-Gdansk-Tczew-Warszawa-Kaw>
50

brzdyowice (Bydgoszcz (-Petroviče U. Karvine)
Nowa So[-Zagan-Wegliniec-Zawidow (-Frydlant)
(16) Poljska (nadaljevanje)
C-E 20 Frankfurt(O)-) Kunowice-Poznan-Lowicz-Warszawa-Lukow Skierniewice
Terespol (-Brest)
r c
•""t 30 (Gorlitz-) Zgorzelec Wroclaw-Katowice-Krakov-Przemysl-Medyka (-Mostiska)
07) Češka in Slovaška Federativna Republika

(-Luzhaika)
C 10/2
(Stockholm-) Turku-Helsinki
(24) Zveza Socialističnih Sovjetskih Republik */
C-E 95 (lasi-) Ungeni-Kichinev-Benderi-Kiev-Moskva
C-E 10 (Vainikkala-) Luzhaika-Leningrad-Moskva
C-E 20 (Terespolo-) Brest-Moskva
C-E 30 (Medyka-) Mostiska-Lvov-Kiev-Moskva
C-E 40 (Čierna N. Tis-) Čop-Lvov
C-E 50 (Zahony-) Čop-Lvov-Kiev-Moskva
(25) Turčija */
C-E 70 (Svilengrad-) Kapikule-lstanbul-Haydarpasa-Ankara
C-E 720 Ankara -^piko^/Razi-Oran)/ Bandirma-Anmara
C-E 702 Samsun-Sives-Malatya-Kapikoy-/Razi(lran)/
C-E 704 Ankara -Nusaybin-/Kamishli(Syria)/ Mersin-Adana-lskenderun
Tel Kotchet (lraq)/

C 65

^ac' Schandau-) Decin-Praga
Praga-Horni Dvorište (-Summerau) "
(Miedzylesie-)
Lichkov-C.
Trebova
(Bad
Schandau-)
Decin-Nymburk-Kolirt-Brno-Breclav-Bratislava
Romarno-(-Komarom)
ijusovce (~Hegyeshalom)
C-E 63 Zilina-Bratislava
C-E 65 (Zebrzydovice~) Petroviče u. Karvine-Ostrava-Breclav (-Bernhardstahl)
C 65
(2awidow-) Frydlant-Turnov-Praga
C-E 40 (Schirnding-) Cheb-PIzen-Praga-Kolin-Hranicie
na Morave-OstravaPuchov
Zilina-Poprad Tatry-Kosice-Čierna nad Tisou
(-Čop)
C-E 52 Bratislava-N. Zamky-Sturovo (-Szob)
08) Madžarska *
C-E 61 (Bratlslava-Komarno-) -Komarom-Budimpešta
Hegyeshalom
C-E 69 Budimpešta-Murakeresztur (-Kotoriba)
C-E 71 Budimpešta-Murakeresztur-Gyekenyes (-Botovo-Koprivnica)
C-E 85 Budimpešta-Kelebia (Subotica)
C-E 50 (Wien-)
Hegyeshalom-Gyor-Budimpešta-Miskolc-Sopron
Nyiregy hšza - Zahony (-Čop)
C-E 52 (Sturovo-)
Szob-Budimpešta-Cegl6d-Szolnok-Debrecer>-Nyiregyhaza
C-E 56 8udimpešta-R£kos-Ujszšsz-Szolnok-L6koshšza
r~c cf
r en
r c161
c

Aneks II
OBJEKTI, POMEMBNI ZA MEDNARODNE f
PROGE KOMBINIRANEGA TRANSPORTA (7
/l
A. Pomembni terminali za mednarodne proge kombiniranega transporta.
AVSTRIJA

<Woi i*!

BELGIJA

d

h\\

BOLGARIJA

(Rosenbach-) Jesenice-Ljubljana-Pivka-Reka
i
(Spielfeld Strass-) Šentilj-Maribor-Zidani Most
(Murakeresztur-)
Kotoriba-Pragersko-Zidani
Most-Ljubljana-Divača-Koper
C-E 71 (Gy6k6nyes~)
C-E 85 Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Reka
(Kelebia-)
Subotica-Beograd-Niš-Skopje-KraIjevo
C-E 70 Gevgelija(-ldomeni)
(Opčine-) Sežana-Ljubljana-Zidani Most-Zagreb(-Dragoman)
g) Grčija */
C-f ofc (Gev9e,iia-) Idomeni-Thessaloniki-Athinai
— °55 (Kulata-) Promachon-Thessaloniki
l?1) Romunija 7
^ 95 flJnnpni
(Ungeni-) lasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Videle-Giurgiu (-Ruse)
C 95
Craiova-Calafat (-Vidin)
H 54 Arad-Deva-Teius-Vinatori-Grasov-Bucuresti
56 (Lokoshžza-)
Curtici-Arad-Timisoara-Craiova-Bucuresti
9^562 Bucuresti-Constanta
^•Bolgarija */
Ruse-Gorna Oriahovitza-Dimitrovgrad
U95 (Giurglu)
(Cafalat-) Vidin-Sofija
680 Sofija-Mezdra-Gorna Oriahovitza-Kaspican-Sindel-Varna
70 (Dimitrovgrad-) Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad Sever-Svilengrad (-Kapikule)
7
?~E72q
C-f «c Plovdiv-Zimlntza-Karnobat-Burgas
Sofi ia-Ku lata (-Promachon)
^0

Graz-Messendorf
Linz
Salzburg
Villach-Furnitz
Wels
Wien

Antwerpen
Bressoux (Liege)
Bruxelles
Chatelet
Lauwe LAR
Zeebrugge

£11?
C-E 69

Burgas
Dimitrovgrad Sever
Gorna Oriahovitza
Filipovo
Ruse
Sofija
Stara Zagora
Varna
ČEŠKA IN SLOVAŠKA REPUBLIKA
fi
Bratislava
Brno
Češke Budjovice
Cheb
Cierna n. Tisou
Decin
Jihlava
Kolin
Kosice
Lovosice
Ostrava
Plzen
Praga Zizkov
Prerov
Zilina
DANSKA
Arhus
Glostrup
Kobenhavn
Padborg

Hanko-Helsinki—Riihimški—Kouvola-Vainikkala
51
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toe*

FINSKA

IRSKA

Helsinki-Pasila

Dublin-North Wall

FRANCIJA

ITALIJA

Avignon-courtine
Bordeaux-Bastide
Dunkerque
Hendaye
Le Havre
Lille-St. Sauveur
Lyon-Veriissieux
Marseille-Canet
Paris-La Chapelle
Paris-Noisy-Le-Sec
Paris-Pompadour
Paris-Rungis
Paris-Valenton
Perpignan
Strasbourg
Rouen-Sotteville
Toulouse

Bari-Lamasinata
Bologna-lnterporto
Busto Arsizio
Brindisi
Livorno
Milano-G. Pirelli
Milano-Rogoredo
Modena
Neapelj-Granaili
Neapelj Traccia
Novarra
Padova-lnterporto
Pescara-P. N.
Pomezia-S. P.
Rivalta Scrivia
Torino-Orbassano
Trst
Verona-Q. E.

NEMČIJA

LUKSEMBURG

Augsburg-Oberhausen
Basel Bad GBF
Berlin
Bielefeld Ost
Bochum-Langedreer
Bremen-Grolland Rolarid
Bremerhaven-Nordhafen
Dresden
Dusseldorf-Bilk
Duisburg-Ruhrort Hafen
Frankfurt (Main) Ost
Freiburg (Breisgau) GBF
Hagen HBF
Hamburg-Wilhelmsburg
Hamburg-Sud
Hamburg-Waltershof
Hamburg-Rothenburgsort
Hannover-Linden
Ingoldstadt Nord
Karlsruhe HBF
Kiel HGBF
Koln Eifeltor
Leipzig
Lubeck HBF
Ludwigsburg
Mainz Gustavsburg
Mannheim RBF
Munchen HBF
Neuss
Neu Ulm
Nurnberg HGBF
Offenburg
Regensburg
Reeine
Rostock
Saarbrucken HGBF
Schweinfurt HBF
Wuppertal-Langefeld

Bettembourg
NIZOZEMSKA
Rotterdam-Haven
Rotterdam-Noord
Venlo
Ede
NORVEŠKA
Oslo-Alnabru
POLJSKA
Gddnsk
Gdynia
Krakovv
Losz
Malaszewicze
Poznan
Sosnovviec
Szczecin
Swinoujscie
Warszawa
Wroclaw
PORTUGALSKA
Alcantara (Lisboa)
Espinho
Leixoes
Lisboa-Beirolas
ROMUNIJA
Bucurest
Constanta
Craiova
Oradea

GRČIJA
Aghii Anargyri (Athinai)
Thessaloniki

ŠPANIJA

MADŽARSKA

Algeciras
Barcelona
Irun
Madrid
Port-Bou
Tarragona
Valencia (-Silla)

Budimpešta
Sopron
Z£hony
Szeged
Debrecen
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Brig (SBB-CFF) - Domodossola (FS)
Bale (SNCF) - Basel (SBB-CFF)
Strasbourg (SNCF) - Kehl (DB)
Forbach (SNCF) - Saarbrucken (DB)
Apach (SNCF) - Perl (DB)

iVEDSKA
inT^g
SET"3
i-Arsta
SVICa

Thionville (SNCF) - Beetembourg (CFL)
Feignies (SNCF) - Qu6vy (SNCB)
Jeumont (SNCF) - Erquelinnes (SNCB)
Tourcoing (SNCF) - Mouscron (SNCB)
Roosendaal (NS) - Essen (SNCB)

Su-Birrfeid
i««e

Emmerich (DB/NS)
Venlo (NS/DB)
Bad Benthiem (DB/NS)
Montzen (SNCB) - Aachen (DB)
Sterpenich (SNCB) - Kleinbettingen (CFL)

eggio
,?n«ns
'"fich

Basel (DB/SBB-CFF)
Flensburg (DB) - Padborg (DSB)
Purtgarden (DB) - Rodby (DSB)
Schirnding (DB) - Cheb (CSD)
Passau (DB/OBB)

^ĆIJA
S&*
fer
INn
^sun

Salzburg (DB/OBB)
Kufstein (DB/OBB)
Buchs (SBB-CFF/OBB)
Luino (SBB-CFF/FS)
Chiasso (SBB-CFF/FS)

SOVJETSKIH SOCIALISTIČNIH REPUBLIK

1. Po vsakem nazivu mejnega prehoda je v oklepajih navedena kratica železnice, ki uporablja železniško postajo. Če je
navedena samo ena postaja pomeni, da jo uporabljata obe
železnici.
Brennero (FS/OBB)
Opčine (FS) - Sežana (JŽ)
Tarvisio (FS) - Arnoldstein (OBB)
Chartlottenberg (NSB/SJ)
Kornsjo (NSB/SJ)

t?
K
°skva-Lvov
C^No KRAUESTVO
S*
C'and
So'w9e 'Glas90w)

Helsingborg (SJ) - Kobenhavn (DSB)
Trelleborg (SJ) - Sassnitz (DR)
Ystad (SJ) - Svvinoujscie (PKP)
Goteborg (SJ) - Travemunde (DB)

jch

Gedser (DSB) - Rostock (DR)
Podrožca (OBB) - Jesenice (JŽ)
Špilje (OBB) - Šentilj (JŽ)
Edenfurth (OBB) - Sopron (GYSEV/MAV)
Nickelsdorf (OBB) - Hegyeshalom (MAV)
Bernhardsthal (OBB) - Breclav (CSD)
Summerau (OBB) - Horni Dvorište (CSD)
Frankfurt/O. (DR) - Kunowice (PKP)
Gorlitz (DR) - Zgorzelec (PKP)
Gad Schandau (DR) - Decin (CSD)
Terespol (PKP) - Brest (SZD)
Medyka (PKP) - Mostiska (SZD)
Zebrzydovice (PKP) - Petroviče (CSD)
Zavidow (PKP) - Frydlant (CSD)
Medzylesie (PKP) - Lichkov (CSD)
čiema (CSD) - Cop (SZD)
Komarno (CSD) - Komarom (MAV)
Sturovo (CSD) - Szob (MAV)
Rajka (MAV) - Rusovce (CSD)
Murakeresztur (MAV) - Kotoriba (JŽ)
Gy6k6nyes (MAV) - Botovo (JŽ).
Keleba (MAV) - Subotica (JŽ)
Zahony (MAV) - Čop (SZD)
Lokoshaza (MAV) - Curtici (CFR)
Dimitrovgrad (JŽ) - Dragoman (BDZ)

Gars,on
i°^on^^rat,ord
S^ esden
Sch^~^""
r Tra,,ord Park
Stha!^ 00
~

''bury P*

V^bnl
mejni prehodi za mednarodne proge komblnl¥#
"anaporta 1/
Ar j:
San/?oso (cp) - Fuentes de Onoro (RENFE)
M (Rti ) ~ Valencia de Alcantara (RENFE)
Jf B« E) ~ Hendaye (SNCF)
\jn (C|
" (RENFE) - Cerbre (SNCF)
U
E) - Holyhead (BR)
&?E> - Newyr (NIR)
Vir * ~ Calais (SNCF)
;0o,;®rque (SNFC)
(SNCB)
iS (fSS> f~ Zeebrugge (SNCB)
V8 /^F ) - Ventimiglia (FS)
(SNCF) - Bardonecchia (FS)

Gevgelia (JŽ) - Idomeni (CH)
lasy (CFR) - Ungeny (BDZ)
Giurgiu (CFR) - Ruse (BDZ)
Svilengrad (BDZ) - Kapikule (TCDD)
Vidin (BDZ) - Calafat (CFR)
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Kulata (BDZ) - Promachon (CH)
Vainikkala (VR) - Luzhaika (SZD)
Turku (VR) - Stockholm (SJ)
Kapikoy (TCDD) - Razi (RAI)
Nusaybin (TCDD) - Kamischli (CFS)

b) Nove proge za izgradnjo.
Specifikacije, navedene v sledeči tabeli, veljajo, kier.'en'j!
primerno, tudi za trajketne proge, ki so integralni del železnškega omrežja.

C. — Postaje za menjavo širine koloteka pomembne za
mednarodne proge kombiniranega transporta*
Irun
Port Bou
Hanko
Terespol
Przemysl
Čiern

- Brest
- Mostika
- Čop

(Španija - Francija)
(Španija - Francija)
(Finska)
(Poljska - ZSSR)
(Poljska - ZSSR)
(Češka in Slovaška Zvezna

Zahony
lasi

- Čop
- Ungeny

Republika - ZSSR)
(Madžarska - ZSSR)
(Romunija - ZSSR)

- Hendaye
- Cerbre

INFRASTRUKTURNI PARAMETRI ZA OMREŽJE
POMEMBNEJŠIH PROG ZA MEDNARODNI
KOMBINIRANI TRANSPORT
B
Nove prog0

Obstoječe proge
z ustrezno
infrastrukturo in proge,
ki jih je treba zboljšati
ali prenoviti
sedanje načrtovane
vrednost^

Opomba: Postaje za menjavo širine koloteka so tudi mejni
prehodi

1. Število tirov
(ni določeno)
UIC C1*
2. Nakladalni profil
UIC B2'
vozila
4.2 m
3. Najmanjši razmik
4.0 m
med tiri"
1
3
3
4. Nazivna najmanjša 100 km/h ' 120 km/h ' 120 km/h
hitrost
5. Dovoljena osna
obremenitev:
22.51
vagoni <100 km/h
20 t 22.5 t
20 t
< 120 km/h
20 t 20 t
1/
12 5 mm/"1
6. Največji vzpon
(ni določen)
750 m
7. Najmanjša delovna
600 m 750 m
dolžina izgibališč
_____
- —
»g p3
1/ Se ne nanaša posebej na kombinirani transport.an v ^
priporoča za učinkovitejši mednarodni kombinirani tr

* Če se menjajo podvozja ali pretovarjajo tovorne enote na
vagone z drugačnimi dimenzijami podvozja samo na eni od
postaj je ta postaje podčrtana.
D. Trajektne povezave/luke, ki so del omrežja mednarodne
proge kombiniranega transporta
Holyhead
Calais
Ostende
Dunkerque
Stanrear
Zeebrugge
Zeebrugge
Puttgarden
Kobenhavn
Lubeck-Travemtinde
Gedser

- Dublin
- Dover

(Velika Britanija - Irska)
(Francija) - Velika Britanija
- Dover
(Belgija) - Velika Britanija
- Dover
(Francija - Velika Britanija)
- Larne
(Velika Britanija)
- Harvvich
(Belgija - Velika Britanija)
- Dover
(Belgija - Velika Britanija)
- Rodby
(Nemčija - Danska)
- Helsingborg (Danska - Švedska)
- Hanko
(Nemčija - Finska)

2/ UIC: Mednarodna železniška zveza.
iorW
3/ Minimalni standardi za vlake v kombiniranem transp'

- Rostock
(Danska - Nemčija)
(VVarnemunde)
Goteborg
- Frederiks(Švedska - Danska)
havn
Malmo
- Travemunde (Švedska - Nemčija)
Trelleborg
- Sassnitz
(Švedska - Nemčija
Ystad
- Svvinoujscie (Švedska - Poljska)
Helsinki
- Gdynia
(Finska - Poljska)
Helsinki
- Stockholm (Finska - Švedska)
Turku
- Stockholm (Finska - Švedska)
Samsun
- Constanta
(Turčija - Romunija)
Samsun
- Constanta
(Turčija - Romunija)
Mersin
- Benetke
(Turčija - Italija)
Opomba: Trajektne povezave so tudi mejni prehodi, z izjemo
povezave med Stanrear-Larne in Messina-Villa S. Giovanni.

Pojasnilo parametrov, prikazanih v tabeli
1. Število tirov

iotav*
Proge za mednarodni kombinirani transport morajo za9'
Ijati visoko zmogljivost in točnost voznega reda.
I dvoti'"
Na splošno je to dvoje mogoče uresničevati le na vsaj ^
nih progah; enotirne proge so lahko dovoljene, če so
ženi drugi parametri sporazuma.
2. Nakladalni profil
To je minimalni nakladalni profil za proge za meoi
kombinirani prevoz.

Aneks III
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE OMREŽIJ
POMEMBNIH MEDNARODNIH PROG
KOMBINIRANEGA TRANSPORTA 'K
\6/J f '
Predhodne opombe
h <£\A
<_
J\X )
Parametri so povzeti v spodnji tabeli. Prikazane vrednosti
v stolpcu tabele A predstavljajo pomemben cilj razvojnih
načrtov nacionalnih železnic. Vsaka odstopanja od teh vrednosti so izjeme.
Proge so razdeljene v dve glavni kategoriji:
a) Obostoječe proge, katere je možno izboljšati, kjer je to
primerno, ker je pogosto težko in včasih nemogoče modificirati njihove geometrične karakteristike, se mora za te proge
upoštevati olajšave.
poročevalec, št. 25

54

„rof'la
Na novih progah se z uporabo visokega nakladalnega ^ $e
navadno samo neznatno povečajo investicijski stros
zaradi tega lahko izbere profil UIC C1.
Profil C1 na primer omogoča:

!?
riKO; 5!
prevoz cestnih tovornih vozil in avtovlakov (tovornjaky
lico, členkasto vozilo, vlačilec s polpriklopnikom) jjrifa
z evropskim cestnim nakladalnim profilom (višina ^ pa° iS
S
2,5 m) na posebnih vagonih z nakladalno višino 60
Hri|
zgornjim robom tirnice;
•„viši"
prevoz navadnih cestnih polpriklopnikov širine 2,51,1' j^i;
4 m na žepastih vagonih z običajnimi podstavriimi vo
8
na na"
prevoz zabojnikov ISO širine 2,44 m in višine 2,9 m n
nih nizkopodnih vagonih;
V

ES'M zamenljivih tovorišč širine 2,5 m na navadnih nizkotnih vagonih;

(d) zmožnost prevažanja vseh vrst klasičnih zabojnikov in
tovornih enot v mednarodnem evropskem cestnem transportu. Pri tem je treba upoštevati predvidljiv razvoj tež in
velikosti transportnih enot.

|jVoz
zabojnikov/zamenljivih ;ovorišč širine 2,6 m in višine
1,1
na primernih vagonih.

2. Te zahteve bi morali izpolniti z:
(a) veliko transportno hitrostjo (merjeno od kraja odhoda do
namembnega kraja skupaj z vsemi postanki), ki naj bi bila
približno enaka ali po možnosti večja kot hitrost cestnega
transporta od kraja do kraja;

®J*»to|ečlh
progah čez gorate predele (npr. Pireneje, Cenh
kalni.
roasiv, Alpe, Juro, Apenine, Karpate) je mnogo predo1
J? 'kjizpolnjujejo tehnične pogoje glede nakladalnih profilov
!ov z nekoliko večjo višino v osi proge. Z gospodarja® 'n finančnega stališča je povečanje teh profilov, da bi
^skladu s profilom UIC C1, skoraj v vseh primerih neupra-

(b) koriščenjem prevoza ne delovnega časa pošiljateljev blaga
(npr. prevoz ponoči), da bi blago lahko prispelo do prejemnika v jutranjih urah;

trim^i omenjenega je bil za te proge izbran profil UIC B, ki, na
omogoča:
(irev°zd zabojnikov ISO širine 2,44 m in višine 2,90 m, na
( °P° nih vagonih za zabojnike z nakladalno višino 1,18
»a zgornjim robom tirnic;
ij" ®v?z zamenljivih tovorišč širine 2,5 m in višine 2,6 m na
'Dro70h n'2k°Podnih vagonih (nakladalna višina 1,246 m);
- n,!v z Polpriklopnikov na posebnih žepastih vagonih;
(j m® n°z zabojnikov/zamenljivih tovorišč širine 2,6 m in višine
a posebnih nizkopodnih vagonih.

(c) primerno in zadostno opremo ter infrastrukturnimi zmogljivostmi (npr. primernimi nakladalnimi profili)
(d) direktnimi vlaki, če je to mogoče (t. j. brez ali z minimalnim
prekladanjem tovora na druge vlake med potjo);
(e) organizacijskimi ukrepi za izboljšanje pretoka blaga
s pomočjo sodobnih telekomunikacijskih sistemov.
3. Da bi lahko izpolnili opisane zahteve, morajo biti vlaki in
infrastrukturni objekti zadovoljive učinkovitosti, t. j. biti
morajo v skladu z določenimi minimalnimi standardi, ki jih
morajo upoštevati vsi pristojni organi na določeni progi.

spliniv obstoječih prog za mednarodni kombinirani transi®
ardasaj profil UIC B. Pri drugih progah izboljšanje tega
običajno ne zahteva večjih naložb.
"•Imanjša nazivna hitrost

4. Parametri in standardi zmogljivosti, opisani spodaj, so bili
določeni predvsem za velike kompozicije v mednarodnem
transportu, t. j. za prevoze z rednimi direktnimi vlaki ali vsaj
večjimi vagonskimi sklopi. Posebne prevoze bi še vedno
lahko opravljali s klasičnimi tovornimi vlaki, če to zadovoljuje
potrebe naročnikov in železniških podjetij.

ft!S.
nazivna
določavarnostne
geometrijske
lastnosti
prePolmer
krivin hitrost
in naklona),
naprave
(zavorne
I®) in zavorni koeficient voznih sredstev.
^0y°ljena osna obremenitev

B. Parametri zmogljivosti vlakov
5. Vlaki, ki se uporabljajo v mednarodnem kombiniranem
transportu, morajo izpolnjevati naslednje minimalne standarde:

l^na obremenitev, ki so jo proge za mednarodni kombi'ansport sposobne prenesti.
4oSo.vn Mednarodnem kombiniranem prevozu morajo biti
?ls ® sprejemati najsodobnejši obstoječi in prihodnji
*i transport, predvsem:
ta
:
°3rfaZot3rerT,e
°sno obremenitvijo 20 ton, ki ustreza kategoriji UIC
Sat
vagonov 22,5
tone
pri 100
km/h jeosne
bila
W® v skladunitev
z nedavnimi
sklepi
UIC-ja.
Omejitve
20 ton za h trost 120
so
p
•mi
omejitve, določene
'si Mednarodne 'železniškekm/h
zveze (UIC).
J Nun,

Minimalni standardi

Sedanje
vredNačrtovane
vrednosti
nosti*
Nazivna najmanjša hitrost 100 km/h
120 km/h
Dolžina vlaka
600 metrov 750 metrov
Teža vlaka
1200 ton
1500 ton
Osna obremenitev (vagoni)20 ton
20 ton
(22,5 tone pri
hitrosti 100 km/h)

®nj6a dolžina izogibališča

.c'0'^'na izogibališča na
V)1ulr,ani tarnsport je pomembna
(9lej IV. dodatek).

Če prevoz ni mogoč z direktnimi vlaki, morajo biti vlaki, če je
to mogoče, sestavljeni le iz nekaj vagonskih sklopov, vagoni
v vsakem sklopu pa morajo biti namenjeni v isti namembni
kraj. Med potjo se vlaki ne smejo ustavljati zaradi obratovalnih razlogov ali pri prehodu mej, če je to izvedljivo.

progah za mednarodni
za vlake v kombiniranem

Aneks IV
ZMOGLJIVOSTI VLAKOV IN
^alni infrastrukturni normativi
l|L|
\bih!W® v zvezf z učinkovitostjo storitev v mednarodnem
"anem transportu

6. Železniška vozna sredstva morajo izpolnjevati standarde
o hitrosti in osni obremenitvi in morajo biti sposobna prevažati vse tiste tovorne enote, ki jih je glede teže in velikosti
treba upoštevati.
7. Vlaki v kombiniranem prevozu se štejejo za vlake z največjo
prednostjo. Njihov vozni čas mora biti usklajen z zahtevami
naročnikov glede zanesljivih in rednih storitev.

Nva-' lahko zagotovile učinkovit in hiter prevoz, ki ga
%aj0'° nioderne tehnike proizvodnje in distribucije blaga,
storitve v mednarodnem kombiniranem transportu
'®vati predvsem naslednje zahteve:

C. Minimalni standardi za železniške proge
8. Dnevna zmogljivost železniških prog, ki se uporabljajo za
kombinirani transport, mora biti takšna, da vlakom v kombiniranem transportu ne bo treba čakati. Njihova vožnja se ne
sme zakasniti na račun ur počitka.

j^l^Prihod, dogovorjen z zahtevami naročnikov (zlasti
Vit^akladalni časi in pravočasna dostava blaga), redne

9. Za zboljšanje železniških prog veljajo infrastrukturni parametri, navedeni v III. dodatku.

i"ter re
tih.
1 r P voz od vrat do vrat, velika točnost, zanesljivost
edov;

*/ Te vrednosti naj bi dosegli do leta 2000. Te vrednosti ne
izključujejo zgodnejšega doseganja višjih standardov, če ti ne
ovirajo mednarodnega razvoja kombiniranega prevoza.

in pravočasno obveščanje o prevoznem
°Pku, enostavna dokumentacija, nizko tveganje škode;
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poročevalec, št. 25

kompozicije, ali do končnega namembnega kraja brez ustavljanja med potjo. Če je to možno, naj se na mejah ne usta Ijajo, če pa je to neizogibno, naj bodo postanki zelo krati*
(največ 30 minut). To pa se doseže:

D. Minimalni standardi za terminale
10. Za učinkovito ravnanje s pošiljkami v terminalih morajo
biti izpolnjene naslednje zahteve:

če se siceršnji postopki na mejah ne opravijo ali, kakor
to n'
možno, če se ti postopki opravijo v drugih krajih na oze^L
kjer se morajo vlaki tako in tako ustaviti zaradi tehničnih o
upravnih razlogov;

(a) Čas od zadnjega prejema blaga do odhoda vlakov in od
prihoda vlakov do pripravljenosti vagonov za razkladanje
tovornih enot ne sme biti daljši od ene ure, razen če se želje
naročnikov glede zadnje ure prejema ali izročitve blaga ne
uskladijo kako drugače.

če se vlaki ustavijo le enkrat, če sploh, na skupnih mejni11
postajah.

(b) Čakalna doba za cestna vozila, ki dostavljajo ali prevzemajo tovorne enote, mora biti čim krajša (največ 20 minut).

(c) Postaje za spremembo širine koloteka

(c) Pri izbiri lokacije za terminal je treba upoštevati:
da je zlahka in hitro dostopna po cesti iz smeri gospodarskih
središč;
da je znotraj železniškega omrežja dobro povezana s programi na velike razdalje in da ima, kar zadeva prevoze
z vagonskimi kompozicijami, dober dostop do hitrih tovornih
vlakov v kombiniranem prevozu.

15. Da bi lahko izpolnili prihodnje zahteve, je treba raZ^
postopke, ki so časovno in stroškovno ekonomični. Pri Pr®
varjanju tovornih enot na vagone z drugačnim koloteKO
veljajo podobne zahteve kot za. pretovarjanje na termina.
Postanki na postajah za spremembo širine kolotekov
bodo kolikor mogoče kratki, zato mora biti njihova zmogi
vost takšna, da to omogoča, prav tako pa tudi zmogij|V
pretovarjanja.

11. Minimalni standardi za vmestne postaje se tudi nanašajo
na terminale.

(d) Trajektne povezave/pristanišča

E. Minimalni standardi za vmesne postaje
12. Postanki vlakov v kombiniranem transportu med potjo,
potrebni iz tehničnih ali operativnih razlogov, na primer na
postajah ob zamenjavah vagonskih kompozicij ali spremembi
širine kolotekov, se hkrati izkoristijo tudi za opravila, ki bi
sicer zahtevala dodatno ustavljanje vlakov (t.j. imejni nadzor,
zamenjava lokomotive). Infrastruktura vmesnih postaj mora
biti v skladu z naslednjimi zahtevami:

16. Prevozne storitve morajo ustrezati ponujenim traje*''nn||J
storitvam. Postanki v pristaniščih za tovore v kombinifa,5 W)t
prevozu naj bodo čim krajši (če je to mogoče, ne dali '
eno uro). Da bi to dosegli, so poleg primerne infrastruK' ^
trajektnega pristanišča in ustreznih ladij (glej spod"!
Odstavek) potrebni še naslednji ukrepi:
za potrebne postopke mejnega nadzora veljajo zahteve, <""e
njene v 14. odstavku;

Zadostna dnevna zmogljivost vlakov na dovoznih progah, da
vlaki v kombiniranem transportu nimajo zamude.

vozni redi za trajekte in vlake morajo biti usklajeni, za8°.S|i
Ijeno mora biti tudi vnaprejšnje obveščanje, da se P°sp
nakladanje ladij oz. vlakovnih kompozicij.

Vstopi in izstopi na in z dovoznih prog morajo vlakom omogočiti tekoče prehajanje. Njihova zmogljivost mora biti takšna,
da vlaki v kombiniranem transprotu pri prihodih oz. odhodih
nimajo zamude.

17. Trajekti, ki se uporabljajo za kombinirani transp0
morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
primerna velikost in vrsta plovil, ki ustrezajo posam"
tovornim enotam/vagonom;

Zadostna zmogljivost različnih vrst tirov, ki se zahteva za
opravljanje posebnih del na teh postajah, zlasti tirov za prihode in odhode vlakov, tirov za sestavo vlakov, ranžirnih tirov
in tirov za odklone v levo ali desno, nakladalnih tirov in tirov
za spremembo širine kolotekov.

hitro nakladanje in razkladanje trajektov in skladiščenj®}^3
športnih enot/vagonov v skladu z zahtevami pozne) oZ3
železniškega transporta (ločevanje kombiniranega P'0\,
od potniškega oz. cestnega transporta, kjer je to ustrez
aio""'
če tovorne enote med plovbo ostanejo na vagonih,
L Ki
trajekti zlahka dostopni, razne operacije manipuliranj
r0
vzamejo veliko časa, pa opuščene. Nekladalni P "!' njitti
obremenitev itd. morajo biti v skladu s parametri, op"
v III. dodatku.
eStn«
če se tovorne enote ne pretovarjajo na vagone, naj bo11pVjj,
razdalja med trajektnim in železniškim terminalom čim
cestna povezava pa čim boljša.

Omenjeni tiri morajo imeti nakladalne profile, ki so v skladu
s profili uporabljenih železniških prog (UIC B ali UIC C1).
Dolžina tira mora biti tolikšna, da lahko sprejme celotni vlak
v kombiniranem transportu.
Pri električni vleki morajo biti tiri dostopni za električne
vlečne naprave (na mejnih postajah: električne vlečne
naprave priključne železnice).
Zmogljivosti pretovarjanja, izmenjava vagonskih kompozicij,
sprememba širine koloteka in mejni nadzor morajo zagotavljati čim krajše postanke vlakov.
(a) Postaje za izmenjavo vagonskih kompozicij
13. Kombinirani transport se, kolikor je mogoče, opravlja
z direktnimi vlaki med odhodnimi in namembnimi postajami.
Če to zaradi premajhnih pošiljk ni gospodarsno in je pretovarjanje pošiljek zaradi tega neizogibno, naj se opravi vsaj po
vagonskih kompozicijah. Postanki zaradi pretovarjanja ne
smejo biti daljši od 30 minut. To se lahko doseže z ustrezno
sestavo vlakov (ki naj vozijo na kolikor mogoče dolgih razdaljah, tudi čez meje) in primerno infrastrukturo postaj za izmenjavo vagonskih kompozicij.

3. člen

■ itf1'
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet m
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

(b) Mejni prehodi
14. Vlaki v kombiniranem transportu naj vozijo čim dlje čez
meje do postaje, na kateri je že tako treba zamenjati vagonske
poročevalec, št. 25
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OBRAZLOŽITEV
tropski sporazum o pomembnejših progah mednarodnega
^biniranega transporta in pripadajočih napravah (AGTC)je
sklenjen v Ženevi 1. februarja 1991. Sporazum je bil odprt
J? Podpis državam, ki so članice Gospodarske komisije za
w°p0 pri Združenih narodih in sicer od 1. aprila 1991 do 31.
"srca 1992. V tem času je sporazum podpisalo 18 držav.

na dolgotrajnost postopka za spremembe sporazuma se predlaga, da se z ratifikacijo ne čaka.

Sporazum so do 20. oktobra 1993 ratificirale naslednje
Atrija, Danska, Francija, Nemčija, Nizozemska, Nor,siel
. a, Romunija in Švica, tako, da je v skladu z 10. členom
veljati.

Bistveni elementi sporazuma so:

Pobudo za pristop k sporazumu je na svoji 58. seji, dne 3.
decembra 1993 obravnaval Odbor za mednarodne odnose
Državnega zbora in jo potrdil.
- določitev smeri mednarodnega kombiniranega transporta
(priloga I in II)
- tehnične karakteristike omrežja na opredeljenih smereh
(priloga III)

Jk Podlagi opredelitve glavnih mednarodnih železniških
ki so določene v Evropskem sporazumu o najvažnejših
narodnih progah AGC, Ženeva 1985, so v tem sporazumu
■f/^e'vene smeri za mednarodni kombinirani transport na
r at)
tort
- Te smeri
so bileinopredeljene
v času še medna° ' °9
priznane
Jugoslavije
v okvirih jugoslovanske
prone politike, ki je opredeljevala smeri in terminale kombinira transporta.

- pregled ukrepov za poenostavitev izvajanja mejnega nadzora mednarodnega kombiniranega transporta in drugih tehničnih opravil na opredeljenih smereh (priloga IV).
Za pristop k sporazumu niso potrebna nadaljnja pogajanja.
Sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Pristop
k sporazumu ne zahteva izdaje novih predpisov.

.P^viru delovne skupine za kombinirani transport Gospodaro?* g ie ZN ie bil dne 24 m 25 marca 1994 sPreiet
Jon'
Republikemednarodnopravno
Slovenije, da se sporazum
. Polni- vPredstavnikov
skladu s spremenjeno
situacijo
ane
le ksu se vpiše Slovenija, navedejo ustrezne smeri in
n
knm!
?'^'ZNPredlog
sprememb
posreduje Gospodarska
"iisija
na sedežtehOZN
v New York.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
Sporazum obvezuje države, da v okvirih svoje strategije razvoja infrastrukture prilagajajo infrastrukturo v skladu s sporazumom določenimi karakteristikami.
Neposredno ne zahtevao dodatnih finančnih sredstev, saj se
režim izvajanja mejnega nadzora na državni meji z Republiko
Hrvaško šele uvaja.

knlPešno
uveljavitev Slovenije na področju mednarodnega
1
Ifa"
ns 'ranega transporta in večje učinkovitosti slovenskih
Portnih podjetij je nujno pristopiti k sporazumu. Glede
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Program nalog in aktivnosti za izvajanje strategije razvoja slovenskega
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- PROGRAM NALOG IN AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE
STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENSKEGA KMETIJSTVA
V OBDOBJU 1994-1996,

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo,
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijsw°
in gozdarstvo,
- Lojze SENEGAČNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo.

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi sklepa 8. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26. maja 1993.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

narstvu, kjer je skupni obseg proizvodnje manjši kot v
1991 skoraj za 20 %. V letu 1992 se je obseg proizvo
povečal le v sadjarstvu in vinogradništvu.

Ob obravnavi In sprejetju strategije razvoja slovenskega
kmetijstva, 26. maja 1993 so bili v Državnem zboru sprejeti tudi sklepi, ki terjajo izdelavo operativnega triletnega
programa aktivnosti za izvajanje kmetijske politike in
program ukrepov za izvajanje ekonomske politike v kmetijstvu v tem obdobju. Ta naloga je izvršena s tem programom. Program določa konkretne cilje in naloge, ki jih
je v obdobju 1994-1996 potrebno doseči oziroma uresničiti na področju strukture, proizvodne, tržno-cenovne in
interventne politike pa tudi na drugih za razvoj kmetijstva pomembnih področjih. V drugem delu programa pa
so določene naloge, ki se nanašajo na postopno dograditev zakonodaje na področju kmetijstva, upoštevajoč
spremenjene pogoje razvoja in nujnost uskladitve
z zakonodajo EU.

V strukturi bruto vrednosti kmetijske proizvodnje še01
največji delež predstavlja živinoreja (54,4 %), delež P ' jej
stva se je nekoliko zmanjšal (na 33,2 %), povečal pa se I"
sadjarstva (na 5,4 %) in vinogradništva (na 7,0 %)•
Zmanjšanje obsega pridelave v poljedelstvu v letu
praktično v celoti posledica hude suše, ki je prizadela P ^
vsem pridelke spomladanskih poljščin
(koruza, slad*
pesa, krompir, krmne rastline, vrtnine).1
V strukturi rabe njiv ter v intenzivnosti pridelovanja v s
letih ni prišlo do pomembnejših sprememb, se leta
pa * jjjto
površina njiv in vrtov po podatkih statistike iz
wihan|'
zmanjšuje (od leta 1990 do 1992 manjša za 2.300 ha)zfr,N' m
v obsegu pridelovanja pomembnejših poljščin so . rl^aaaj9'
so predvsem posledica njivskega kolobarja, pa tudi P ''n|jii
nja setvene sestave cenovnim razmerjem med posam®' ^
poljščinami. Glede na obdobje 1986-90 se je v setveni
turi nekoliko povečal delež vrtnin (od 3,7 % na ,,?Ul
krmnih rastlin (od 59,3 % na 59,5 %), delež krušnih žit (' • pj
in krompirja (12,4 %) je ostal nespremenjen, malenkos•
^
se je zmanjšal delež industrijskih rastlin (od 3,8 % na e
Koruza ostaja najbolj razširjena poljščina (v letu ^992l $
dala 98.662 ha ali 40 % vseh njiv in vrtov), pri te"1
setvena struktura spreminja v korist koruze za sHazo i ^
v strukturi rabe njiv se je povečal od 13 na 15 %)• Se vt' a|j
preveč njiv namenjenih pridelovanju krompirja in P' jjts'
industrijskim rastlinam (zlasti oljnicam in sladkorni P®c ^
krmnim zrnatim stročnicam, kot pozitivno pa lahko o .^i
zmanjševanje površin pod krmnimi koševinami (ko' *
posevek).

Program torej predstavlja celovit načrt konkretiziranih
ciljev, ukrepov in aktivnosti, ki jih je potrebno uresničiti
v prvih treh letih uresničevanja strategije. Zato naj bi bila
ustrezna podlaga za oblikovanje in vodenje razvojne in
tekoče ekonomske politike na področju kmetijstva in
živilstva v obdobju 1994-1996.
1. OCENA STANJA V KMETIJSKI PROIZVODNJI
Skupni obseg kmetijske proizvodnje se po letu 1990 zmanjšuje. V letu 1991 je bila negativna stopnja rasti posledica
slabe letine v sadjarstvu in vinogradništvu, v letu 1992 pa je
kmetijska proizvodnja padla predvsem zaradi velikega izpada
pridelka v poljedelstvu in travništvu (kot posledica hude suše)
ter pomembnega zmanjšanja živinorejske proizvodnje.
Stopn|e rasti kmetijske proizvodnje v obdobju 1986-1992
(v %)

Pridelek krme s travinja je v letu 1992 močno prizadel®.^
zmanjšale pa so se tudi površine, s katerih je bil P vf
pospravljen (glede na leto 1990 za 6.700 ha). Absolutno,^
nje v hribovitih predelih in na demografsko ogroženih
jih se intenzivno zarašča. Struktura rabe travinja je
pri"
neustrezna. Premalo pasemo, začetek paše je prepoz® jjf3 "
4Olsr\
ia prepozen
nronnmn odkos,
nHl//\p nn
<%nl/\An/v nn
tako je
na splošno
se trave nmrtl^lO
premalo
prevetruje, kar pomembno vpliva na kakovost krme. f
pašniki so, z redkimi izjemami, premalo obremenjeni

1986-90 1989-90 1990-91 1991-92
1,7
4,2
-0,2
-5,5
1,8
6,6
1,8 -21,0
3,4
11,0
-2,4 -20,9
0,1
5,2
5,2 -17,7
0,0
12,1
2,8 -16,6
1,8
3,5
3,5 -24,7
2,5
-3,0
0,7 -23,7
12,0
41,9 -19,2
22,7
12,3
22,0
-3,4
13,0
0,7
-1,6
1,5
-7,2
0,3
-3,4
1,6
-2,0
0,5
3,6
-1,5
-2,9
1,4
-2,1
2,8 -19,3
0,3 -11,7
37,3 -64,9
-19,4 -28,8 551,7
26,4

Vrtnine pridelujemo v Sloveniji na okrog 10.000 h0k,a . p^ k
tega je tržni proizvodnji namenjenih le 1.000 hekta^/
folijami, tuneli in rastlinjaki imamo približno 300 n ((jj
površin. V zadnjih letih se je površina pod vrtinami n
povečala, pri tem pa je naknadnih, vmesnih in 1
posevkov vrtnin vsako leto manj. Zato skupni pride ®
nira na 100 do 110 tisoč tonah, z izjemo slabe letin®
suše v letu 1992, ko smo pridelali le nekaj več kot 85
|jif J
vrtnin. Osnovna značilnost vrtnarske pridelave v sl°%jrP
tv!
f3i
predvsem nizka raven intenzivnosti in nizka tržnost (
Ijena ponudba, neurejen trg).

Znotraj živinoreje beležimo negativne stopnje rasti pri vseh
pomembnejših proizvodnih usmeritvah, največjo pa v perutniporočevalec, it. 25

'' \_j

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike SlovenU®
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah DriaV"
nega zbora in delovnih telesih sodeloval

Vlada Republike Slovenije je na 86. seji dne 2. junija 1994
obravnavala in sprejela:

Kmetijstvo skupaj (neto)
Poljedelstvo
-žita
- industrijske rastline
- vrtnine
- krmne rastline
- travništvo
Sadjarstvo
Vinogradništvo
Živinoreja
- govedoreja
- prašičereja
- perutninarstvo
- ovčereja
- čebelarstvo
Vir: Zavod RS za statistiko

-Ž /

V okrasnem vrtnarstvu domača proizvodnja ne P'
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\

in ^n2ato narašča uvoz rezanega cvetja in lončnic. Sadike
»0 j? ° cvetje pridelujemo na 10 ha pokritih in 98 ha odprtih
»in 2 aos,Ka
pridelanega
cvetja in lončnic,
pa tudi drevajakovost
za evropskimi
kakovostnimi
normami.

V vinogradništvu se nadaljuje trend rasti skupne površine
vinogradov ter povečevanja hektarskih pridelkov (z izjemo
slabše letine 1991, kot posledice suše). Uporaba selekcioniranih cepljenk ter uveljavljanje novih tehnologij omogočata
doseganje kakovostnega in stabilnega pridelka. Postopoma
se povečuje tudi skupni pridelek grozdja.

nars

JOst®

'v° je v primerjavi z drugimi kmetijskimi dejavZ0 velikem
fose 3 VS6mens
'°
zaostanku. Največja ovira za povečanje
bo«
ke pridelave
premajhne
dodelovalne
I «i, predvsem
sušilnice.soLeta
1992 smo
pridelali zmog5.777
U.^ena ozimne pšenice (45 % več kot leto prej), 554
h
issm a dru
a 9' strnih žit (90 % več kot leto prej), 1.513
L , xSke
9
krompirja
(21 % manj kot leto prej). Leta 1991
[j v u .eli v Sloveniji pridelovati semensko koruzo, leta 1992
la u em obs09u ,udi seme sladkorne pese in krmnega
'Om «Irni-h žit
Po'jščinami
je edino
zadovoljiva
(80 %).stopnja samooskrbe s seme-

— Površina vinogradov in pridelki grozdja v obdobju 1986-92
Vsi vinogradi
Žlahtni rodni vinogradi
ha
t
ha
t
dt/ha
1986-90
21.482 111.399 17.575 101.503 57,8
1990
21.560 111.802 17.946 102.665 57,2
1991
21.630 108.141 18.074 99.087 54,8
1992
21.780 124.011 18.617 114.824 61,7
Vir: Letni pregled kmetijstva, Zavod RS za statistiko

i letySr]''arska proizvodnja med leti precej niha, tako da smo
sadike
'I(jPačit' .ta 2domačih
sadnega drevja
celo naročeni
uvozili, vendar
je
drevesnic
ob vnaprej
proizvod-

Letna poraba vina v Sloveniji stagnira na okrog 900.000 hI,
proizvodnja vina pa se skladno s pridelkom povečuje. Zaradi
padanja kupne moči se delež kakovostnih vin v strukturi
porabe zmanjšuje (delež namiznih vin v porabi je že preko 50
%).

0

velika tudi za
načrtovano razširjeno obnovo. V Sloletno ot>
Približno 45 do 50%-nem povprečokr

ni n°W i?ni
°9 2 miljona kakovostnih trsnih cepljenk, kar
'"'povsem
zadostovalo za dejansko obnovo vinogra(OV (jđo —
K
^r| 500* „„
_
ha letno). Proizvodnja
sadik hmelja v Sloveniji,,
Po,r
E« sa žeebe enostavne obnove tako količinsko kot kakorusninirn• i od leta 1991 oskrbuje pridelovalce tudi z brezviMaterialom.

Rast proizvodnje v živinoreji se je zelo upočasnila že v drugi
polovici osemdesetih let (povprečna letna stopnja rasti
v obdobju 1986- 90 je znašala 0,7 %), negativni trendi pa se
nadaljujejo tudi po letu 1990.

ikoij^Meljišč se je v zadnjih letih nekoliko zmanjšal (na
3r đ
v letu 1992 pa e bil man ši ,udi
' 6lek hmelja
k ha^' (vpliv
'
i
*6t|
slabih vremenskih
razmer
- skupni
suša).
r n pride
> 0(jai na lka gre v izvoz (leta 1992 95 %), čeprav se pogoji
'uiC| svetovnem trgu nenehno zaostrujejo zaradi hiper* ie hmelja.
So alkih
•iaisi v
statistike so se površine, ki se vodijo kot sadovVpoJMnjih dveh le,ih zmanjšale, zelo počasi pa se povena
dni v P°d intenzivnimi sadovnjaki, ki skupaj z jagodi
edno obsega le 13 % sedanje površine pod sadov-

Pregled^omembnejših kazalcev razvoja živinoreje v Sloveniji
GOVEDOREJA
Število govedi (tisoč)
Prirast (tisoč t)
Število krav (tisoč)
Pridelava mleka (mio I)
- namolzeno mleko
- odkupljeno mleko
PERUTNINARSTVO
Število (tisoč)
Prirast (tisoč t)
Število kokoši (tisoč)
Proizvodnja jajc (mio kosov)
PRAŠIČEREJA
Število (tisoč)
Prirast (tisoč t)
REJA DROBNICE
Število ovac (tisoč)
Prirast ovac (tisoč t)
KONJEREJA
Število konj (tisoč)
Vir: Zavod RS za statistiko

Sni na
' sadovnjakov In pridelki sadja v obdobju 1986- 92

Vb ni
^°v'ni~i!ntsnz'vnih
5fr>a)
[at|oika pa' <l>
Ske
slive

1986-90
1990
1991
1992
35.865 36.279 36.188 35.252
2.968 2.958 3.081 2.902
32.897 33.321 33.107 32.350
4.394 4.587 4.539 4.686
124.165 132.310 107.420 129.935
83.603 93.891 72.885 85.201
17.251 19.644 13.972 16.517
6.180 5.245 7.188 8.506
7.396 4.620 4.818 9.150
3.591 2.956 2.794 4.138
1.247 1.105 1.503 1.287
1.237 1.004
950
970
3.660 3.845 3.310 4.166

1986 - 90

1990

1991

1992

546,0
91,9
248,3

532,9
88,0
255,0

483,9
81,7
230,7

503.8
87,2
220,0

587,3
362,3

578,9
360,6

623,9
374 7

563,3
353.9

13.373 12.766 13.134
107,6 107,6 107,6
2.434 2.340 2.440
411,8 411,2 457 7

11.424
87,9
2.323
359,9

585,1
78,6

587,8
76,8

529,0
75 7

601,8
73,5

23,6
0,4

20,3
04

28,5
06

20,8
0,2

12,3

10,4

10,8

8,9

V govedoreji se je v primerjavi z obdobjem 1986-90 zmanjšalo tako število živali (za 7,7 %), kot skupni prirast (za 5,1 %)
in skupna pridelava mleka (za 4,1 %). V zadnjih letih pada
zlasti število krav, vzporedno pa se povečuje intenzivnost
prireje. Zaradi relativno nizke odkupne cene mleka v letih
1991 -92 se zmanjšuje tudi tržna pridelava mleka (v letu 1992
je bilo odkupljeno za 2,3 % manj mleka kot v povprečju let
1986-90, v prvih devetih mesecih leta 1993 pa se je količina
odkupljenega mleka glede na enako obdobje preteklega leta
zmanjšala še za 11,4 %). Po ocenah s terena se zmanjšuje
število kmetij, ki oddajajo mleko v mlekarne (tudi zaradi
zaostrenih kriterijev glede higienske kakovosti mleka v letu
1993), proizvodnjo pa opuščajo predvsem manjše kmetije, kar
lahko označimo kot pozitivno. Vzporedno pa je otežen razvoj
večjih kmetij, kjer predstavljajo omejitev za povečanje proizvodnje razpoložljiva zemljišča.

^V(,)ivnih
50.989 56.745 57.200 51.175
Piagođičjem
"Cni letopis RS, Zavod RS za statistiko
■ "(J
sNl"v ie,ih 'e bil° n'hanje pridelka zaradi alternativne
J V in, nkrn0čkih sadovnjakih nekoliko manjše kot prejšnja
?%n ® zivnih
nasadih je pridelek med leti praviloma bolj
nu v'v ^®-k-.°0 v kmečkih kot v intenzivnih sadovnjakih prevlaiNkjP^elku jabolka, hruške in breskve, ki predstavljajo
' sadovnjakih okrog 80 %, v intenzivnih sadovnjakih
% pridelka. Hektarski pridelki za vse tri najpo, ni. 3 0sadne vrste v intenzivnih sadovnjakih še vedno
»tjlh [J ' in so v povprečju relativno nizki (pri jabolkih
letih pod 20 t/ha, pri hruškah med 9 in 11 t/ha,
iiatj 2ah med 11 in 13 t/ha), kar bi se dalo pomembno
uvajanjem namakanja oz. oroševanja.

Manjša je tudi proizvodnja govejega mesa, še zlasti tržna
Zakol govedi v klavnicah (iz zreje v Sloveniji) je bil v letu 1992
skoraj za 18 % manjši kot v obdobju 1986 -90 (v živi teži)
v prvih devetih mesecih leta 1993 pa se je zmanjšal še za okoli
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Površine in pridelki na njivah In travlnju v Slovenl|i
1986-90
ha
t
42794
167313
Pšenica
6852
2819
Rž
91
74
Ajda-glavni posevek
748
(800)
-strniščni posevek
105
39
Soržica
28
11
DRuga žita
175137
45737
Krušna žita skupaj
18.5
Delež v strukturi njiv (%)
Hmelj
Oljna ogrščica
Sladkorna pesa
Sončnice-glavni posevek
-vmesni posevek
Buče
Zdravilna zelišča in dišave
Druge industrijske rastline

2500
2106
3846
103
(535)
723

3692
5202
158530
146
323
612

38

156

Industrijske rastline skupaj
Delež v strukturi njiv (%)

9316
3.8

Krompir-glavni posevek
-vmesni posevek

30615
(208)

Delež v strukturi njiv (%)

12.4

Grah (zrnje)
Fižol-glavni posevek
-vmesni posevek (zrnje)
Korenček
Čebela
Česen
Paradižnik-glavni posevek
-vmesni posevek
Zelje in ohrovt-glavni posevek
-strniščni
Kumare
Paprika
Drage vrtnine
Vrtnine skupaj (brez krompirja)
Delež v strukturi njiv (%)

234
1682
(5543)
555
938
499
730
(16)
2407
(857)
564
213
1413
9237
3.7

yT n

380439
1522

il

ha
43498
2626
50
(667)
24
10
46208
18.7
2485
2216
3674
104
(432)
773
60
22

3510
5387
167005
167
269
702
40
150

2456
1955
3672
96
(381)
1053
30
31
9293
3.8

30125
(200)

30706
(334)

411859
1569

12.2
416
2632
2813
5536
8997
2624
8788
69
48972
13491
5551
1219
7828
108936

ha
42217
2742
94
(565)
47
12
45067
18.3

9334
3.8

236
1711
(4996)
552
931
503
647
(11)
2359
(985)
547
208
1416
9110
3.7

10 %. Pri tem kaže opozoriti, da se v zadnjih letih spreminjajo
prodajne poti ter da raste delež prodaje mimo organiziranih
blagovnih tokov (neevidentirana prodaja).

1991
t
180687
7427
72
483
134
24
188827
3771
5640
165571
143
204
926
22
71

267
1770
(4799)
579
952
508
653
(5)
2445
(890)
609
210
1601
9594
3.9

3«;
502'
*?
131
92?

8949
3.7
425127
3904

30333
(206)

J

"\h1

12.4

12.5
395
2531
2505
5515
9257
2706
7268
42
50949
17732
5037
1248
9849
115034

2398
1978
3153
93
(310)
1232
38
57

460
2924
3037
5734
9258
2599
6895
85
50023
15363
6693
1100
7551
111722

9675
4.0

Pri reji drobnice v zadnjih letih ni večjih sprememb v
proizvodnje. Število rejcev ovac in koz se le počasi P0,^
večje spremembe pa beležimo v kozjereji, kjer se širi p'
v kombinaciji s predelavo kozjega mleka na domu.
hO ^
Stanje na področju konjereje lahko označimo kot sla
vilo konj pada, pozitivnih sprememb v konjereji, ki
jena pretežno v rejo konj za zakol, pa ne moremo P! ,0sf
niti v bodoče. Odkupne cene klavnih konj ne pokri^®' trf
škov, domača poraba je simbolična, konkurenca na t"l
pa mnogo večja kot pri drugih vrstah klavne živine. =8 ,p/
redimo relativno malo športnih konj, mesto konjskeg
pa je nedorečeno.
i
V sladkovodnem ribogojstvu je v zadnjih letih 0PaZ^°Mt
šen napredek. Interes za vzrejo rib, zlasti kot °°P rRj*
dejavnost na kmetijah, se stalno povečuje. Proizvodni
je od leta 1991 po oceni s terena povečala za okoli
887 t v letu 1991 na 1.040 t v letu 1993).

Največji padec proizvodnje beležimo v zadnjih letih v perutnlnarstvu. Prirast perutnine se je v letu 1992 glede na obdobje
1986-90 zmanjšal skoraj za 20 %, proizvodnja jajc pa za nekaj
manj kot 13 %. Trend zmanjševanja proizvodnje se nadaljuje
tudi v letu 1993. Vzrok je predvsem v potrebi po prilagajanju
obsega proizvodnje novim razmeram na trgu (zmanjšanje trga
zaradi razpada Jugoslavije, izjemna konkurenca na svetovnem trgu). V perutninarstvu se spreminja tudi proizvodna
struktura. Na pomenu pridobiva drobna reja (nekooperacijska), zlasti pri proizvodnji jajc, širi pa se tudi reja druge
perutnine, predvsem puranov.
Tudi v prašičereji se obseg proizvodnje v zadnjih letih ne
povečuje. Tako je bil v letu 1992 skupni prirast prašičev za 6,5
% manjši kot v povprečju let 1986-90, skupno število prašičev
pa se je nekoliko povečalo (za 2 %). Porast števila prašičev
konec leta 1992, kakor tudi rast zakola prašičev v klavnicah
v letu 1993 (v prvih 9 mesecih za okoli 6 % večji kot v enakem
obdobju leta 1992) kaže na določeno oživljanje proizvodnje.
Napredovala je zlasti prašičereja na kmetijah (SV Slovenija),
kjer se povečuje stalež plemenskih prašičev ter urejajo nova
stojišča. Kljub temu so kmetije s tržno proizvodnjo prašičev še
vedno majhne, imajo mešano proizvodnjo (tudi drugo živino)
ter nizko raven izobrazbe. Hitrejši razvoj prašičereje je v letu
1992 zavrl velik uvoz prašičjih polovic, ki je povzročil težave
pri prodaji prašičev iz domače reje.
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1990
t
199544
7276
71
568
77
25
207561

Proizvodnja čebeljih pridelkov je odvisna predvsem o'
obveščenosti čebelarjev o pašah ter od odkupnih c®Jl' tftr
vodnja medu je podvržena velikim nihanjem med
matic se krepi iz leta v leto, medtem ko proizvodnja fjL
/
mlečka in cvetnega prahu pada (zaradi nizkih odkupn
V zadnjih letih se je v čebelarstvu močno okrepila si
in znanstvena nadgradnja (zdravstveno-preventivna ^
selekcija čebel, obnovljena služba opazovanja 9°
medenja, pašni kataster), kar že daje prve rezultate
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ovr»|ine In pridelki na n|lvah In travinju v Sloveniji - nadaljevanje
1986-90
ha
t
ha
Koruza - glavni posevek
312885
65116
65552
115
(42)
(65)
strniščni posevek
^irnen
21627
7226
7489
2934
6611
2736
080
84
161
56
~ glavni posevek
444
(240)
(186)
• " strniščni posevek
Krmna žita
341398
75359
75833
30.4
30.7
v
strukturi njiv (%)
32671
" koruza - glavni posevek
31064
1053075
(1434)
19105
(1235)
.
- strniščni
22
Cn« 9rah
koševine - glavni posevek
31680
176548
29889
14605
(5150)
(5910)
Km, n
- podsevek
® korenovke - glavni posevek
147657
6141
6524
145664
(8140)
(9560)
On,, ,
- vmesni, strniščni
19094
2192
j^krmne rastline
2083
i
70915
71351
rastline
skupaj
v strukturi njiv (%)
28.7
28.8
JjMičje
Dr6JLne ras,|ine
Vrhu?niC9, trsnice, matičnjaki
ft,0p0li
^vrtovi skupaj

743
137
179
55
1343
1853
1762
247689

314325
138638
ledine, neobdelane njive
3974
g*[?|aki - seno
30113
487049
5—-- pokošene površine
Vlr:
Letni pregled kmetijstva, Zavod RS za statistiko

1990
t
337538
61
25187
6649
124
385
369559

ha
64229
(68)
7864
2372
127
(101)
74592
30.3

1991
t
336358
134
26514
5349
248
210
368603

ha
61714
(68)
8146
2376
35
(144)
72271
29.5

1992
t
207476
166
26559
5816
52
121
240069

1142561
17071
85
165731
13066
140290
129594
13514

34060
(1053)
36
29414
(4848)
6146
(7953)
1702
71358
29.0

1211730
13633
149
161663
13333
132915
125471
6228

36948
(952)
39
28494
(4746)
6168
(5751)
1741
73390
30.0

926141
8495
146
124062
8314
100846
70884
5211

2662

729
132
186
25
1233
1599
1654
247083

2358

719
134
216
26
1294
1822
1285
246106

2735

638
144
218
20
1168
1983
657
244787

2543

1245597
211801
5159
79344
1541901

310369
132269
3430
30117
476185

1294403
209255
5076
79312
1588046

311543
130174
4381
30863
476961

1282964
222298
4145
86054
1595461

307949
128402
3924
29194
469469

986177
171100
2639
58225
1218141

H
Ne<jj''skih P°dje,iih potekajo intenzivne spremembe, ki so
Jvu ačan
»plošnih
procesov prilagajanja tržnemu gospodartlik0va
ie zemljišč (denacionalizacija) in lastninsko preo8
"Ottoie
(podržavljanje zemljišč) dodatno zaostrujeta
hoji So
9°spodarjenja. Ker učinki tega še niso povsem znani
\i6. le grobe ocene), ni možno načrtovanje in spreje^<lan v 0inih odločitev. Zlasti ni znan obseg zemljišč, ki jim
jj'oijv "porabo.
Doslej se kažejo posledice v zmanjšanju
Slih
i0' odhodu strokovnjakov in velikem zmanjšanju
8lh
Uposlenih.
itbi
'biij^P'zvodni rezultati v letu 1992 se jasno odražajo tudi
liv
'* u, Pridelave
in porabe kmetijskih pridelkov. V primerm 1991
Sod°
se je obseg
kmetijske pridelave
'letu IO?2®" v sadjarstvu
in vinogradništvu.
Tako zmanjšal
so se že
91
S j'
nizke stopnje samooskrbe z žiti, sladkorjem in
i 'Jtnjn ?man
iSale' zmanjšali pa so se tudi presežki (hmelj,
0 mes
Shn • padla
°, mleko). Agregatna stopnja samooskrbe
SiSai® oćisčena
P°d 90 % <v letu 1991 93'3 %). Se bolj pa se je
k'^iša a za
stopnja samooskrbe (vrednost pridelave,
^ o/?
uvožene
krme).
Takot
je po
oceni
znašala
"• kar jevrednost
za 4 odstotne
točke
manj
v letu
1991.

STRUKTURA VREDNOSTI KMETIJSKE PRIDELAVE V LETU
1992 (v %)
Očiščena
Bruto
Neto
neto
vrednost vrednost vrednost
KMETIJSTVO
100,0
100,0
100,0
POLJEDELSTVO
29,8
13,5
16,3
Žita
8.6
4,9
5,9
Industrijske rast.(brez hmelja)
0,7
0,9
1.1
Vrtnine (s krompirjem)
8,0
7,6
9.2
Krmne rastline
4,3
TRAVNIŠTVO
8,1
TRAJNI NASADI
12,4
16,6
20,0
Hmeljarstvo
1,4
2,2
1,8
Sadjarstvo
4,4
5.8
7,0
Vinogradništvo
6,7
8.9
10,8
ŽIVINOREJA
57,7
69,9
63,7
Govedoreja
30,5
33,6
34,4
Prašičereja
13,2
17,6
15,0
Perutninarstvo
13,6
18,1
13,7
Drugo
0,4
0,6
0,5
Vir: Modelni izračun Kmetijskega inštituta Slovenije
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BILANCA PRIDELAVE IN PORABE KMETIJSKIH PRIDELKOV V SLOVENIJI ZA LETO 1992
Pridelava
Poraba (1991)
Pridelek
Stopnja
Delež Površina
Finalna
Finalna
samoosk.
površine
pridelava
poraba
(t/ha)
(ha)
(%)
(t)
(t)
(t)
(%)
736457
KMETIJSKA ZEMLJA (obdel.)
100,0 237561
NJIVE (pospravljene)
45341
185801
167221
305562
57,0
4,1
Krušna žita
19,1
10557
4,4
3,1
32548
Krmna strna žita
61714
3,4
207642
13000
13000
100,0
Koruza
26,0
30333
12,8
191896
114,3
Krompir
387525
167875
12,8
3153
30,6
12,6
96598
96598
769231
Sladkorna pesa
1.3
3303
104737
1.4
6159
6159
Oljnice
5,9
1,9
0,0
95
0,9
85
85
Druge ind. rasti.
9675
76692
7661 •
128375
63,0
7,9
Vrtnine
4,1
3,7
39
146
0,0
Krmne zrnate stroč.
15.6
36948
25,3
934636
Silažna koruza
6168
27,8
171730
2,6
Krmne okopavine
12.7
30235
3,9
118325
Krmne košev, v SS
18195
Strniščni, nak., vm. pos.
3751
Trznine, razlika
2.7
1218141
100,0 436351
TRAVINJE (obdel.)"
3.2
986177
Travniki
70,6 307949
29,4 128402
171100
1.3
Ekstenz. pašniki
2639
0,8
Ledine, neobdelano
29194
2,0
58225
Sadovnjaki
123737
Nepospravljeno travinje
60507
TRAJNI NASADI
2
3
35947
99,7
1253
129935
129935
130359
Sadovnjaki ' 35947 12,5 '
90,4
21780
124011
124011
137121
Vinogradi
6,1
3431
3431
988
347,5
2398
1,4
Hmeljišča
2038
RIBNIKI IN TRSTIČJA
Teža,
Št. glav mlečnost
ŽIVINOREJA
220023
Število vseh krav
479394
416304
220023
2560
563318
115,2
Mleko (št.mlečnih krav)
3
92,2
451
87194
87194
94542
193360
Prirast govedi (zakol) ' 31
114
91742
80,1
64348
73495
73495
Prirast prašičev (zakol)
43714
87928
201,1
»7928
Prirast perutnine')
359940
359940
401000
89,8
Konzumna jajca
9844
Konji
600
600
83,5
42999
718
Drobnica
1) pridelek izražen v senu;
2) od tega intenzivni sadovnjaki, skupaj z jagodičjem: 4.686 ha, 51.175 t;
3) hektarski pridelek intenzivnih rodnih sadovnjakov, skupaj z jagodičjem;
4) poraba na prebivalca izražena v teži zaklane živine.
Vir: Modelni izračun Kmetijskega inštituta Slovenije
- z vso krmo
STOPNJA SAMOOSKRBE S KMETIJSKIMI PRIDELKI
- z žiti (vključno močna krma)
V LETU 1992 (v %)
Vir: Modelni izračun Kmetijskega inštituta Slovenije
Neto
Delež v Finalna
finalna
finalni pridelava
„rtvporai
Finalna pridelava
GLOBALNI CILJI KMETIJSKE POLITIKE V 00
/4-6,
poraba Finalna
1994-1996
>>
poraba
73,99
89,31
KMETIJSTVO
100,00
47,18
47,18
Potjedeljstvo (skupaj)
25,51
2.1. Dolgoročni cilji kmetijske politike
56,15
56,15
Žita
7,79
Industrijske rastline
S »Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva« je Pa,la
8,95
8,95
(brez hmelja)
9,44
sprejel naslednje dolgoročne cilje kmetijske politike82,38
82,38
Vrtnine (s krompirjem)
8,27
104,11
104,11
TRAJNI NASADI (skupaj)
14,25
1. Stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hra"®'
868,63
868.63
Hmeljarstvo
0,19
zagotavljanje prehranske varnosti Slovenije.
pp/jk
99,68
99,68
Sadjarstvo
5,22
90,44
90,44
Vinogradništvo
8,84
2. Ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, 3
103.64
78,22
ŽIVINOREJA (skupaj)
60,24
kmetijske zemlje (ohranitev proizvodnega potenci '® pfi
86,41
101,86
Govedoreja
29,48
motene oskrbe), varstvo kmetijskih zemljišč in v0°
56,66
80,11
Prašičereja
19,62
onesnaženjem in nesmotrno rabo.
152,79
95,75
a| jfl
Perutninarstvo
10,59
92,67
71,57
Drugo
0,56
3. Trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti km®
Vrednost zunanjetrgovinskega prometa v primerjavi s finalno
porabo (%):
4. Zagotavljanje paritetnega dohodka nadpovprečno v
-33,59
- uvoz (skupaj s krmo)
tivnim pridelovalcem.
7,59
- izvoz
Stopnja samooskrbe:
Za uresničevanje sprejetih ciljev so začrtane smeri i
35,27
kmetijske politike in sicer:
- z močno krmo
poročevalec, št. 25
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.s strukturno politiko zagotavljati varstvo kmetijskih zem1
usklajen, trajen in celosten dolgoročni razvoj podeželja,
J°«»ti na povečanje proizvodnih enot ter omogočati razvoj
™0bm°čjih s težjimi pridelovalnimi razmerami;
ki h r°'ZV°dno politiko uveljavljati tako proizvodno strukturo,
Za tav|
to« Prehranske
9° jala prehransko varnost prebivalcev, usklajeJ
bilance,
naravnim
danostim
in tržnim
možstim prilagojeno
alokacijo
kmetijske
pridelave,
trajno ohrai«nje proizvodnega potenciala zemlje ter ekološko neopo*n<> kmetovanje;
cen
len ?no
ovno in interventno politiko zagotavljati stabie~
g kmetijske pridelave, stalno povečevanje konkur6ni°
s s
Dre*eno produktivnim
P° °t>nosti kmetijstva
ter paritetni dohodek nadpovpridelovalcem;
a vno
Pod
£!' podpirati
politikoustrezen
na drugih,
za kmetijstva;
kmetijstvo pomembnih
J r°cjih,
razvoj
nar ^"^tivno urediti področje kmetijstva, živilstva in veterina ter vzpostaviti učinkovit informacijski sistem.

- oblikovati celovit tržno-cenovni in interventni sistem
(mehanizmi tržnih redov, zunanjetrgovinska ureditev ipd.) po
vzoru razvitih držav,
- takoj dodelati in uveljaviti celovito uvozno zaščito in vzpostaviti sistem izvoznih nadomestil (za kmetijske pridelke in
vse stopnje predelave) in tako zagotoviti enakopraven (konkurenčni) položaj živilsko-predelovalne industrije,
- globalno raven proizvajalčevih cen (kot izhodišče za presojo ravni cen hrane) zadržati na ravni okoli 80 % proizvajalčevih cen v EU,
- zmerno povečati dohodke kmetov; v obdobju gospodarske
recesije oblikovati raven prihodkov kmetov (glede na razliko
v višini plač) na ravni vsaj 75 % prihodkov kmetov v EU,
- zaradi nizke ravni cen povečati sredstva proračuna za
intervencije v kmetijstvo,
- postopno spremeniti strukturo finančnih intervencij v smeri
povečanja intervencij v območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami (izenačevanje konkurenčne sposobnosti) ter večje
tržne naravnanosti kmetijstva (več proizvodno nevtralnih intervencij).

22

Globalni cilji kmetijske politike v obdobju 1994-1996
skladu z dolgoročnimi cilji razvoja kmetijstva in glede na

3. CILJI IN UKREPI STRUKTURNE IN PROIZVODNE POLITIKE ZA OBDOBJE 1994-1996

balrv1 c,6 stanJe v kmetijstvu in gospodarstvu v celoti, so glolji kmetijske politike v obdobju 1994-1996 naslednji:

Za realizacijo ciljev na področju strukturne in proizvodne
politike je poleg specifičnih ukrepov potrebno zagotoviti tudi:

javiti proces zaraščanja kmetijskih zemljišč in odseljetovtoaviobmočij
s težjimi pridelovalnimi razmerami (v tesni
z
s (w
ukrepi za razvoj podeželja, zlasti demografsko
j w*enih območij).
S

- stalno izobraževanje in strokovno usposabljanje kmetov za
kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti,
- preoblikovanje svetovalne službe (večje število svetovalcev-specialistov za tehnološko svetovanje, opredelitev posebnih
nalog pri spodbujanju razvoja kmetijstva v območjih s težjimi
pridelovalnimi razmerami ipd.),
- stalno financiranje strokovnih nalog, ki so pomembne za
razvoj kmetijstva in njegovo spremljanje in usmerjanje (selekcija, introdukcija, kontrola proizvodnje, monitoring ipd.),
- spodbujanje oz. pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov
in sicer:
- spodbujanje pridelave in prodaje predvsem na zadružnih
principih,
- spodbujanje skupnih tržnih aktivnosti,
- podpiranje razvoja skupnih blagovnih znamk,
- ureditev predpisov in standardov za promet s kmetijskimi
pridelki in živili (standardi kakovosti in pogoji za trženje,
vključno s prodajo na domu),
- pomoč pri osvajanju ciljnih tujih trgov (promocije).

„^Postaviti sistemsko podlago za izvajanje celostnega urePodeželja in obnove vasi.

(^Postaviti razmere za pričetek procesa koncentracije zem!
* - I2(rfv •
' I^ov'rs' moinosti v okviru Sklada kmetijskih zemljišč in
D Pr'Praviti sistem ukrepov spodbujanja prometa z zemljišči.
0 no uva a,
I !tVu°?ad
P
i i namakanje za intenzivne kulture (v vrtnar' jarstvu, hmeljarstvu).
5"
' do j9«" zmerno rast kmetijske pridelave (letna stopnja rasti

" £'a'ne sPremembe setvene strukture v poljedelstvu,
< ^Pora .'n<enz'vnos,i v travništvu in pašništvu,
l ladjar 'tn,enz'vnos''in pospešena obnova v vinogradništvu
-intenzivnosti v zelenjadarstvu,
"irn p rn° Povečanje goveje črede ali vsaj ohranitev s posebna vzre
i " rajmdarkom
i' Qovedi za meso,
»C'0ma hiter razvoi prašičereje na kmetijah,
'"Mre 3 drobn
razvoj drugih živinorejskih usmeritev kot osnovati na
i
ice, konjereja), zlasti pa kot dopolnilnih dejav8osj r kmetijah (ribogojstvo, kunčereja, čebelarstvo, reja
' ®c ipd.).
s.iib .
''
ekonomski položaj kmetij, zagotavljati paritetni
•Pojt®Va vsaj na ravni povprečne produktivnosti v EU ob
nju razlike v plačah.
< l Pr11
in us
k'aditi normativne akte v kmetijstvu, živilstvu
r nars
VJ!
!
tvu (upoštevati normativno ureditev razvitih
Sl<
f
ih držav).
i 'v
'
l
s,av
t 6lr8k?
'ti informatizacijo funkcij in baze podatkov za
06
^
odločanja na področju kmetijstva.

Za razvoj kmetijstva v želeni smeri je ključna tudi ustrezna
cenovna in zunanjetrgovinska politika ter celovita normativna
ureditev (zakonodaja in drugi predpisi).
3.1. Strukturna politika
Razvoj podeželja in obnova vasi ter urejanje in varstvo kmetijskih zemljišč
Trajno ohranjanje podeželja in vasi ter smotrno dolgoročno
usmerjanje razvoja sodi med pomembne naloge kmetijske
politike. Ekološko prijazen in ekonomsko uspešen razvoj
kmetijstva zahteva tudi intenzivnejše ukrepanje na področju
usposabljanja zemljišč, varstva zemljišč pred nesmotrnim
spreminjanjem namembnosti ter pred onesnaženjem.
Cilji v obdobju 1994-1996 so naslednji:
- Izvedba že sprejetih in uvedenih programov celostnega
urejanja podeželja in obnove vasi (v vseh občinah) ter metodološka in sistemska nadgraditev tega sistema (tudi v povezavi s sistemom spodbujanja razvoja demografsko ogroženih
območij v Sloveniji).
- Agromelioracije v obsegu okoli 5.000 ha letno: izvajanje
agromelioracij predvsem v hribovskem in drugih območjih
z omejenimi možnostmi (izboljševanje fizikalno kemičnih lastnosti tal, ustvarjanje razmer za strojno obdelavo, usposabljanje novih zemljišč z odstranjevanjem zarasti, planiranje zemljišč, odstranjevanje kamenja na kraških območjih, urejanje
poti, urejanje planinskih pašnikov - gradnja kali za vodo,
urejanje napajališč, ograjevanje pašnih površin).

i Aalnl
cilji tržno—cenovne in proračunske politike
0b
l« 1994-96
|
in intervencijska politika morata delovati
M S >le '-enovna
jHtur Za90,avl)ania uresničevanja proizvodnih ciljev in
ijl »Stali? sprememb v kmetijstvu ob upoštevanju osnovnih
^Inft Usglecle
gospodarskih
gibanj
naslednjih letih.
Kot
meritve
tržno-cenovne
in vproračunske
politike
u
/ Vv
' 1994-1996 lahko opredelimo;
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- Obnova trajnih nasadov na absolutnih vinogradniških in
sadjarskih legah v obsegu vsaj 1.800 ha letno.
- Vzdrževanje melioracijskih sistemov: izvajanje vzdrževalnih
del na vseh izvedenih melioracijskih sistemih (osnovni odvodniki, drenažni sistemi).
- Osuševanje: dokončanje že zaćetih osuševalnih del in
izvedba tistih melioracijskih del, za katere so projekti izdelani
v skladu z veljavno zemljiško in prostorsko zakonodajo ter
naravovarstveno presojo.
- Namakanje: ureditev sistemov za namakanje predvsem
trajnih nasadov in vrtnin v obsegu okoli 5.000 ha, ob upoštevanju ekoloških omejitev in ekonomske upravičenosti. Po
sprejetju nacionalnega programa namakanja bo ta obseg
ustrezno spremenjen.
- Komasacije: dokončanje začetih komasacijskih postopkov,
ki jih je glede na fazo izvedbe in upoštevajoč zakon o denacionalizaciji mogoče in nujno končati; vse končane komasacije
tudi zemljiškoknjižno urediti.
- Nadzor in varstvo zemljišč pred onesnaženjem.
- Varstvo zemljišč pred nesmotrnim spreminjanjem namembnosti.
- Zagotovitev posebnega varovanja najkakovostnejših kmetijskih zemljišč.
Za realizacijo ciljev so potrebni naslednji ukrepi kmetijske
politike:
- sprejetje zakona in nacionalnega programa o celostnem
urejanju in razvoju podeželja in obnovi vasi,
- sistemska ureditev združevanja vseh finančnih podpor, ki
so namenjene razvoju podeželja in usmerjene v izvedbo kompleksnih projektov (kmetijstvo, PTT, ceste, druge gospodarske dejavnosti ipd.),
- odprava moratorija na izvajanje hidromelioracij,
- postavitev sistema za presojo vsestranske upravičenosti
posameznih operacij in strokovna opredelitev deležev sofinanciranja,
- sofinanciranje vzdrževanja melioracijskih sistemov,
- priprava in sprejem nacionalnega programa namakanja,
- uvedba monitoringa onesnaženosti kmetijskih zemljišč,
- uvedba in usposobitev kmetijske zemljiške službe pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo (z izpostavami po občinah
oziroma okrajih),
- izoblikovanje večplastnega sistema varovanja kmetijskih
zemljišč, ki bi urejal ekonomsko, normativno in plansko varovanje kmetijskih zemljišč.

- ohranjanje večjih kompleksov kmetijskih zemljišč vlasti ,
z zagotavljanjem nadomestnih zemljišč v postopkih dena
onalizacije,
Ji
- razdruževanje solastninskih deležev na način, ki izboi|S
posestno in parcelno strukturo zemljišč,
- ureditev zakupnih razmerij za vsa zemljišča v lasti RS.
- nadomestitev zemljišč kmetijam, ki so prizadete »
različnih infrastrukturnih posegov,
- sodelovanje pri izvajanju celostnega urejanja podeželja^
- aktivno vključevanje v izvajanje agromelioracij in oddal«
tako urejenih zemljišč v zakup,
w(8
- oblikovanje zakupnin v odvisnosti od parcelne struK
zemljišč,
re
- zagotovitev varstva kmetijskih zemljišč v lasti RS p
večjimi posegi in spreminjanjem namembnosti zemlji'®ninl
Kmetijstvo v območjih s težjimi pridelovalnimi razme
Ekonomski položaj hribovskih kmetij se ne izboljšuje, P
opuščanja in zaraščanja kmetijskih zemljišč se nadalju)6'
kmetijstvo ni sposobno v celoti izpolnjevati ostalih, nep
vodnih funkcij, ki naj bi jih imelo v prostoru (ohr<
poseljenosti, ohranjanje kulturne krajine itd.).
Cilj kmetijske politike v obdobju 1994-96 je zato:
- zaustaviti negativna gibanja v proizvodnji (opuščanje pri#
lave) v območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami,
(
- izboljšati gospodarski in življenjski položaj kmetov
območjih.
Za realizacijo ciljev so potrebni naslednji ukrepi km0,i's
politike:
- spremljanje dejanskih razlik v ekonomski uspešnosti ^
ravninskimi in hribovskimi kmetijami, kot podlaga zaop
litev višine intervencij,
, „ncj
- strokovna opredelitev in razčlenitev neproizvodni" .
kmetijstva v območjih s težjimi pridelovalnimi razmer«
- dopolnitev prostorske opredelitve območij s težjif"'
rami ter uvedba katastra hribovskih kmetij (s pomočjo'
kmetij) in točkovanja, kot podlaga za prehod na sistem
nih plačili
,
- izravnava stroškov pridelave v območjih s težjim1 -*
rami kot prehoden ukrep (prehodno nadomešča sic®
jemljivejši sistem direktnih plačil),
, .
- premije za uvajanje manj razširjenih (alternativni")1
vodnih usmeritev (npr.rejo krav dojilj, kakovostne ple"
in klavne živine),
- finančna podpora investicijam (za gradnjo gospo ^ t k
objektov, uvajanje drugih gospodarskih usmeritev
^
nilnih kmetijskih dejavnosti, nakup specialne kmetijsk®
nizacije, izvajanje agromelioracij),
^
- ukrepi za izgradnjo lokalne infrastrukture in
p|anin.
.. ..rent"?
- ukrepi socialne politike (takojšnje uvajanjenje d|,er' ^
nih otroških dodatkov, sofinansiranje starostnega in
nega zavarovanja kmetov).

Posestna in parcelna struktura kmetijskih zemljišč
Po podatkih zemljiškega katastra (stanje 31.12.1992) je
postalo last Republike Slovenije okoli 560 tisoč ha zemljišč,
od tega 400 tisoč ha gozdov. V postopku denacionalizacije bo
vrnjenih 70 % gozdov (280 tisoč ha) in 90 % kmetijskih
zemljišč (144 tisoč ha). Za izvajanje kmetijsko zemljiške politike bo tako ostalo še 120 tisoč ha gozdov in 16 tisoč ha
kmetijskih zemljišč. Večina teh zemljišč je v evidencah lastninsko-pravno neurejenih, kar otežuje promet z zemljišči in
postopke vračanja denacionalizacijskim upravičencem.
Cilji Sklada KZGRS pri izvajanju kmetijske zemljiške politike
v obdobju 1994-1996 so:

3.2. Proizvodna politika

- doseči izboljšanje posestne in parcelne strukture kmetijskih zemljišč,
- zagotoviti smotrno obdelanost vseh zemljišč v lasti Republike Slovenije,
- omogočiti hitrejši razvoj kmetij.

Poljedelstvo

^

V obsegu, strukturi in intenzivnosti pridelovanja
v zadnjih letih ni prišlo do bistvenih sprememb. Ker J f0j8
razvoj poljedelstva močno odvisen od razvoja živ' jpJ
sprememb v velikostni strukturi kmetij, pomembn^,/"
memb v setveni strukturi in obsegu pridelave ne
načrtovati niti v naslednjem triletnem obdobju.
i» '■
oP'' Id,)
Kot proizvodne cilje v obdobju 1994-1996 zato lahko
limo le:

Za realizacijo ciljev so potrebni naslednji ukrepi:
- ureditev zemljiško-knjižnega stanja za vsa zemljišča v lasti
RS,
- zagotovitev in vodenje vseh potrebnih evidenc o zemljiščih
v lasti RS,
- izvajanje prometa z zemljišči in sklepanje zakupnih razmerij
tako, da se kmetijska zemljišča in gozdovi oblikujejo v gospodarske celote,
- sklepanje poravnav v postopkih vračanja zemljišč denacionalizacijskim upravičencem, ki vodijo h koncentraciji zemljišč v korist kmetij,
poročevalec, it. 25
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Direktna plačila so izravnalna plačila, ki niso ve*nj
proizvedene količine in so predvsem plačilo države za
s
izvodne funkcije kmetijstva v prostoru.
v
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z vidika možnosti pridelave kakovostnega semena nekaterih
poljščin in trav za tuji trg.

In i°se<*' zmerne spremembe v setveni strukturi v korist
.„nega
in krmnega žita, industrijskih rastlin ter krmnih
a,
'h stročnic:

jruJna žita
>a
strna žita
,XZa za zrnje
i^iske rastline (brez hmelja)
r,T1ne
*rrJnee ^koševine
stročnice
s.„
*5ine okopavine

Proizvodni cilji v obdobju 1994-1996 so naslednji:
- doseči proizvodnjo okoli 6.000 t naturalnega semena
ozimne pšenice (10 % povečanje glede na leto 1992), 1.400
t semena drugih žit, 700 t semenske koruze, 1.600 t semenskega krompirja (6 % povečanje glede na leto 1992), 12.500
SE sladkorne pese in okoli 250 t semena zrnatih stročnic,
- vsaj ohraniti sedanjo semenarsko proizvodnjo trav in detelj
(118,5 t oz. 20 % samooskrba),
- razširiti pridelavo semena vrtnin s sedanjih 45 hektarov na
70 hektarov,
pridelati dovolj brezvirusnih sadik hmelja za obnovo hmeljišč (600.000 do 800.000 kosov),
- pridelati letno okrog 7,5 milijonov kakovostnih sadnih
sadik, od tega 2,5 milijona brezvirusnih,
- pridelati od 3 do 4 milijone kakovostnih trsnih cepljenk
(odvisno od obsega obnove v vinogradništvu).

Delež njiv (v %)
1396
195?
20.1
19,1
4,4
6,1
25.2
26,0
14.3
15.6
10,9
12,8
2,7
4,7
0,2
0,02
11,7
12.7
2,6
2,6

s

ra )a ekolo ko
Jm°
' povečanje
^ sprejemljivih
"ifirno
intenzivnosti.tehnologij,

toli5ZaCii0 ciljev so potrebni naslednji ukrepi kmetijske

Za realizacijo ciljev so potrebni naslednji ukrepi kmetijske
politike:

^"nn?hInt0Vit
' s,abilne
'n dovoljrastlin
stimulativne
cene
krušnih
in
strnih
žit, industrijskih
ter krmnih
zrnatih
stroč-

- pridobitev pooblastil s strani OECD, UPOV in ISTA za
mednarodni promet s semenom in sadikami,
- ohranitev zemljiških kompleksov (izolacija semenske pridelave),
- vzpostavitev mreže preskusnih polj in nasadov za preverjanje uvoženih kultivarjev v naših rastnih razmerah,
- ustanovitev državnega sortnega urada za potrjevanje
domačih kultivarjev in za izdajo dovoljenj pri uvajanju tujih
kultivarjev,
- sotinaciranje proizvodnje brezvirusnih sadik hmelja,
pomembnejših sadnih vrst in trsnih cepljenk,
- sofinanciranje naložb v dodelovalne zmogljivosti in izgradnjo osnovne namakalne mreže.

■ Postaviti ustrezna cenovna razmeria med Dosameznimi
|Sfi
inami.
avniš

tvo In pašništvo

r

6v6n0i2Vodni° krme na travinju je značilna nizka povprečna
f°Sl Q|!.n,enzivnosti ter neustrezna struktura rabe, kar ima za
co slabo kakovost pridelane voluminozne krme.
Pf02v
•
0dni cilji v obdobju 1994-1996 so zato:
,-vV"1 obseg izkoriščanja travnatih površin in izboljšati
"'uktiuro rabe
travinja,
" rabo planinskih pašnikov,
kakovost voluminozne krme.

Hmeljarstvo
Proizvodni cilji v obdobju 1994-1996 v hmeljarstvu so naslednji:

lll^ —ciljev so potrebni naslednji ukrepi kmetijske
s

- ohraniti sedanje površine pod hmeljem (okoli 2.400 ha) ter
težiti k tržno ustreznejši sortni sestavi,
- povečati pridelek na okoli 4.000 t,
- ohraniti izvoz hmelja na ravni 95 % pridelka.

tev re
2an°(tav
9istra planin oziroma planinskih pašnikov,
av| '
ianje nepovratnih sredstev za ureditev novih pašr
P em 'i0 za planinsko pašo.
#n

Za realizacijo ciljev so potrebni naslednji ukrepi kmetijske
politike:

lad Brstvo in okrasno vrtnarstvo

\ j' pretežno ekstenzivnega načina pridelovanja v vrtnars,0 n e
Not nv'2ke
P i tržnosti, je s povečanjem intenzivnosti
"'toeia ra2meroma kratkem obdobju pomembno povečati
za trg.
V°dni cilji v obdobju 1994-1996 so naslednji:

- spodbujanje koncentracije pridelovanja in trženja hmelja,
- nadaljnje financiranje projekta »brezvirusni material«,
- sofinaciranje izgradnje osnovne namakalne mreže,
- finančna podpora za sanacijo kritičnega stanja hmeljskih
žičnic.

P°vržine vrtnin (okoli 10.000 ha), ter povečati
'® Pod okrasnimi rastlinami na 200 do 300 hektarov,
'6<%
'etno proizvodnjo vrtnin za okrog 20-30 %, ob
' "amakanja na 1.000 do 1.500 ha površin (skupaj
ras,, nam
i
'
')i ter ob sočasnem uvajanju prekrivanja
1
'%ooy iniP
' površinami pod plastenjaki (400 ha) in rastlinjaki
'00 ha\
100
ha)

Sadjarstvo
Glede na pričakovane trende povečanja porabe in ocene
možnosti izvoza ter glede na sedanjo stopnjo samooskrbe
lahko kot proizvodne cilje v sadjarstvu v obdobju 1994-1996
postavimo:
- pospešena obnova nasadov z ekonomsko zanimivimi sadnimi vrstami, vendar postopoma, kar pomeni poleg enostavne
obnove (okrog 280 do 300 ha/leto) dodatnih 300 do 500
hektarov novih nasadov letno, večinoma jablan, hrušk in
jagod,
- postopno uvajanje namakanja in oroševanja na 2.000 ha
sadovnjakov,
- povečanje pridelka intenzivnih sadovnjakov za 10 % letno,
- povečanje intenzivnosti pridelave (višji hektarski pridelki),
- uvajanje tehnologije integriranega načina pridelovanja
sadja.

Co|
ilfki^acij° ciljev so potrebni naslednji ukrepi kmetijske
lik«;
v
iina .
$ofjl r.anie vrtnarskih centrov,
:iran e
i'td,),inann<ai-na
' izgradnje
osnovne namakalne
podpora
investicijam
(rastlinjaki, mreže,
mehanizacija

K

^"arstvo
Se
menarstva, ki je v primerjavi z drugimi dejavnostmi
wa v velikem zaostanku, je pomemben tako z vidika
odvisnosti od uvoza semena in sadik, kakor tudi

Za realizacijo ciljev so potrebni naslednji ukrepi kmetijske
politike:
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- sofinaciranje izgradnje osnovne namakalne mreže,
- finančna podpora za napravo nasadov ob strogih tehnoloških in kakovostnih kriterijih (tudi kontroli kakovosti sadik).

Prašičereja:
- pospešen razvoj tržne prašičereje na kmetijah z |.
krmno bazo v zaključenem tehnološkem ciklusu kotee,n^j>
nilne dejavnosti in kot specializirane tržne reje (letna
rasti obsega proizvodnje okrog 3%).
Perutninarstvo

Vinogradništvo in vinarstvo
Zaradi prepočasne obnove, staranja vinogradov, izpada pridelkov (vremenske razmere) ter slabega ekonomskega položaja vinogradništva in vinarstva, v naslednjih treh letih ni
mogoče pričakovati pomembnejših sprememb v obsegu pridelave, tako glede količine pridelka, kakor tudi glede kakovosti.

- vzdrževati proizvodnjo vsaj na ravni domače porabo P611
nine ob širitvi ponudbe (purani, gosi, druga perutnini'
Reja drobnice, konjereja, kunčereja, ribogojstvo, ćebe'ar^
in drugo:- čim bolj povečati proizvodnjo (izkoristiti na
danosti in tržne možnosti).

Proizvodni cilji v vinogradništvu v obdobju 1994-1996 so
naslednji:
- povečati obseg obnove na vsaj 1.000 do 1.200 hektarov
letno (700 ha enostavne in 300 do 500 ha razširjene obnove),
- v pridelavi in predelavi težiti za čim večjim deležem kakovostnih vin,
- izvoziti okoli 200.000 hI kakovostnega vina letno, uvažati
namizna vina za porabo v Sloveniji v zelo omejenih količinah
(sedanje zaloge vina).

Za realizacijo proizvodnih ciljev so potrebni naslednji
kmetijske politike:
- vzpostavitev centralne evidence in številčenja iivalijrU$tvi
- podpora samoorganiziranju rejcev (rejske zveze, ° •
rejcev ipd.), ki naj imajo večji vpliv na selekcijsko
strokovne službe,
jaM
- postavitev izhodišč in sistema za možnost omejevan)
tingentiranja) odkupa mleka,
. .„ji
- vspostavitev sistema za izravnavanje stroškov zdi
prevoza mleka do mlekarne,
,yjgol
- vzdrževanje nizke izhodiščne odkupne cene mleka I
ciji zadrževanja rasti mlečne proizvodnje v ravnini). ^
- postopno uveljavljanje razmerja med ceno mleka
v korist MPG (okoli 1:7),
^
- zagotovitev stabilne in dovolj stimulativne cene Pra
drobnice,
def*
- dodatno stimuliranje reje klavnih prvesnic, 1 zrtf
(poleg izravnave stroškov za hribovsko kmetijstvo)
plemenskih telic na planinskih pašnikih (rajonizacijs).
£
- nepovratna sredstva oz. podporo investicijam r,a . 0n>f
z regresiranjem obrestne mere; v naslednjem » ^
obdobju bistveno zmanjšati podpore investicijam Y 8 oš'*
rejo (razen za hribovsko kmetijstvo) oziroma regresi'
sti le za investicije v rejo govedi za meso.

Za realizacijo ciljev so potrebni naslednji ukrepi kmetijske
politike:
- izdelava ali dodelava mikrorajonizacije in vinogradniškega
katastra,
- organiziranje natančnega spremljanja gibanja obsega proizvodnje, predelave in prodaje (bilanca),
- dograditev trsničarska središča, ohranitev nasadov selekcioniranega trsnega materiala (denacionalizacija),
-- regresiranje kakovostne cepljenke (začasen ukrep do ureditve zakonodaje),
- finančna podpora za napravo vinogradov po strogih tehnoloških kriterijih,
- finančna podpora za obnovo kleti in nabavo specialne
mehanizacje.
Živinoreja
Glede na sedanje stanje v živinoreji in trende pri posameznih
usmeritvah (stagnacija v govedoreji in prašičereji, nazadovanje v perutninarstvu), v naslednjem triletnem obdobju ne
moremo načrtovati večjih pozitivnih sprememb v obsegu živinorejske proizvodnje.

3.3. Ciljna raven kmetijske pridelave za leto 1996

oPUŽ
Najbolj jasno in nedvoumno so cilji kmetijske polit"*®K
Ijeni s ciljnim obsegom kmetijske pridelave. Ciljno
jt
tijske pridelave za leto 1996 ter primerjavo z izno
letom 1992 prikazujemo v tabelah na naslednjih dven

Proizvodni cilji v obdobju 1994-96 po posameznih usmeritvah so naslednji :Govedoreja:

Ocenjena povprečna stopnja rasti bruto vrednosti
* #^
proizvodnje znaša 1,9% letno. Visoke stopnje ra®
zane v poljedelstvu in travništvu (slaba letina v 1*"° ^ ^
letu 1992), nižje pa pri trajnih nasadih in v živinoreja,/
gradništvu pospešena obnova, zaradi zamika v '\ijsL
v letu 1996 še ne bo pomembneje vplivala na pridelek.
Jr
živinoreje pa je negativna rast proizvodnje Pred
dica bistveno manjšega obsega perutninarske
Povečan obseg pridelave v poljedelstvu in travniza
odrazil predvsem v povečani pridelavi krme, kar ima^ir tr
dico hitrejšo rast očiščene neto vrednosti kmetijske P ^ }jt
(manjši uvoz močne krme, večja stopnja samooskrbe

- zagotoviti zmerno rast staleža govedi ali vsaj ohraniti
skupno število govedi na ravni nad 500.000 glav,
- zagotoviti dovolj telet kombiniranih pasem ali križancev
z mesnimi pasmami za potrebe prireje mesa (uvajanje večjega
deleža mesnih pasem, preusmeritev iz mlečne reje v rejo za
meso, uvajanje gospodarskega križanja z mesnimi pasmami
v mlečnih čredah krav do 30 % staleža),
- zmerna rast tržne pridelave mleka ob hkratnem povečevanju porabe na domačem trgu ter zmanjševanje števila malih
tržnih pridelovalcev mleka ob zmernem intenziviranju in koncentraciji tržne pridelave.
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£1HNA RAVEN KMETIJSKE PRIDELAVE ZA LETO 1996
Delež površine
%
%
100,0

KMETIJSKA ZEMLJA (obdelana)
Njive (pospravljene)

32,0

J'ušna žita
Jfmna strna žita
joru;iza
Kroi"Tipir
Slao,^orna pesa
?'jnii _
i/^jndustrljske rastline
SjS'8 krmne stročnice
koruza
Krm*8 koSevine
°kopavinev ss
Strn!«* na
trmiln in
'■ knadni, vmesni posevki
® razlika med zas.in pož.pov.
Svinje

59,5

ve4

S
kosni travniki - seno
i CrVn2IVni Pašniki - seno
C iaki - seno
travinje
IfiAj
Nl NASADI SKUPAJ

8,2

K
»adi
S'lišća
!N TRSTIĆJA

Površina
ha
744300

Pridelek
17FTa

100,0

238400

20.1
6,1
25.2
10,9
2.5
2.1
0,1
4.2

48000
14500
60000
26000
6000
5000
300
10000

4,20
3,40
5,20
15,00
47,00
2,17
1,00
11,10

201600
49300
312000
390000
282000
10830
300
111000

0,2
14.3
2.6
11,7
18000
3600

500
34000
6100
28000

2,70
36,88
30,43
5,24

1350
1254000
185600
146720

100,0

443000

3,42

1514500

69,5
30,5

308000
135000
29200
116345

4,00
1,50
2,74

1232000
202500
80000

100,0

60862

58,6
36,5
4,1

35672
22200
2500

16.352
6,40
1,60

137393
131043
4000

0,3

2038

REJA

i&
Ci° vseb krav
P'ira?.^.mlečnih krav)
Prira« 9ovedi (St.zakl.živali)
PriraJ Prašičev (štzakl.živali)
CUrTln
Perutnine
fi a jajca

Št.glav
240000
200000
194885
684348

Teža,
mlečnost
2800
469
113

10000
60000

{SSS5
') he|A69a intenzivni sadovnjaki skupaj z jagodičjem: 5470 ha, 71.000 t;
%: i^rpki pridelek intenzivnih rodnih sadovnjakov, skupaj z jagodičjem;
^°delni izračun Kmetijskega inštituta Slovenije

560096
91494
77495
67140
368251
1000

Jovana struktura vrednosti kmetijske pridelave v letu 1996 in letne stopnje rasti v obdobju
^§96 (y %)
Očiščena
Bruto vrednost
Neto vrednost
neto vrednost
St. rasti
Struktura
Struktura
St. rasti
Struktura
St. rasti
JET|jstvo
100,0
1,9
100,0
0.9
100,0
3.0
ta e°elstvo
34,6
5.8
16,1
5,6
17,9
5,6
10.5
7.2
5,1
5,7
1,9
1,9
1,6
25,8
2,3
25,8
2,5
25,8
Nin« i 6 rast- (brez hmalja)
8.4
3,0
8,7
4,4
9.7
4,4
5,1
6.3
^'"'Stvo
8,9
4.3
Slaar NASADI
%jJ StV0
V >0
Radništvo

13,0
1.5
5,0
6,5

3,0
3.9
5.2
1.4

18,1
2,1
6,9
9,1

3,0
3,9
5.2
1,4

20.1
2,3
7,7
10,1

3,0
3,9
5.2
1.4

K?**

52,4
28.6
12,9
10,4
0,5

-0,5
0,3
1.3
-4,6
3,9

65,8
32.8
17.9
14,5
0,6

-0,6
0,3
1.3
-4,6
3,9

62,0
34,3
15.5
11.6
0,6

2.3
3,0
3.8
-1,2
4.9

^g'n,narstvo
^°delni izračun Kmetijskega inštituta Slovenije
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stale cene v živinoreji (realno nižje za 10,7%), realen P°ra3'
cen pa beležimo v letu 1993 le v poljedelstvu (za 5,7%)

4. TRŽNO-CENOVNA IN INTERVENTNA POLITIKA
4.1. Ocena stanja

Na dohodek iz kmetijstva poleg ravni odkupnih cen, VP''^{°
tudi proračunske intervencije v kmetijstvo. Zaradi 5|W
informacij ter razdrobljenega delovanja v okviru večin,min
stev, je praktično nemogoče dobiti natančno sliko on,e,
vVj||
cionizmu v kmetijstvu Slovenije. Obseg skupnih ' ]Kji
v kmetijstvo smo, na podlagi analize proračuna in stati'
cen, lahko le ocenili.

Sedanje stanje na področju tržno-cenovne regulative in
interventne politike ni zadovoljivo.
Sistem tržno cenovne politike je le delno vzpostavljen. Sprejeti zakon o posebnih dajatvah sicer omogoča uvajanje
posebnih dajatev pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil, ni
pa vzpostavljen sistem izvoznih nadomestil (zaradi višje cene,
povzročene s posebnimi uvoznimi dajatvami). Pomemben
nrohlem oredstavliaio neizqrajene in nekakovostne baze
podatkov za vodenje tržno cenovne politike, kar otežkoča
usklajevanje nasprotujočih si interesov in učinkovito ter pravočasno sprejemanje ukrepov. Kasni tudi izdelava in sprejemanje tržnih redov, zlasti za mleko in goveje meso. Za sladkorno peso in pšenico je tržni red že vzpostavljen. Program
intesvencij v kmetijstvo deluje precej neodvisno od cenovne
politike in je zato ugotavljanje učinkov intervencij otežkočeno.

Večino proračunskih sredstev za kmetijstvo
sredstva Ministrstva za kmetijstvo, del sredstev za kmeu W
namene pa zagotavljajo tudi druga ministrstva (v le' a ^
Ministrstvo za trgovino in Ministrstvo za varstvo okol| )-jj0
tem vsa sredstva proračuna Ministrstva za kmetijst*®
namenjena intervencijam v kmetijstvo. V letu 1992 jo®' ^
nekmetijske namene (delovanje upravnih služb
IV
sanacija posledic naravnih nesreč ipd.) porabljeno 33%
nega proračuna Ministrstva za kmetijstvo.
Proračunska sredstva za kmetijstvo v letu 1992 (v ti»®J®S
PRORAČUN MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN G0%
7,S&$
STVO
2;
- nekmetijski nameni
- za kmetijstvo
•sž
PRORAČUNI DRUGIH MINISTRSTEV
- za intervencije v porabo hrane
340.*70
- za kmetijstvo
SKUPAJ PRORAČUNSKE INTERVENCIJE
5,606.'«'
ZA KMETIJSTVO
900 $
- v porabo hrane
- v kmetijstvo
oi#
Delež proračunskih intervencij v vrednosti kmetijska P ^
lave (%)

Po osamosvojitvi Slovenije je tržno cenovna politika v kmetijstvu sledila zlasti izhodiščem splošne stabilizacijske politike
v državi. Interventna politika ni bila prilagojena novim zahtevam, nedefinirani pa so bili tudi cilji kmetijske politike. S sprejetjem Strategije razvoja slovenskega kmetijstva so začrtani
globalni dolgoročni cilji in s tem dana možnost uskladitve
obeh politik (tržno cenovne in interventne) z začrtanimi razvojnimi cilji.
Raven cen in intervencij v slovenskem kmetijstvu
Cene kmetijskih pridelkov pri proizvajalcih realno padajo
(glede na cene na drobno) praktično vse od leta 1983 dalje,
trenutna raven cen (v letu 1993) pa je realno najnižja v zadnjih
desetih letih.

V letu 1992 je bilo od 5,6 milijard tolarjev, kolikor so z" ^
sredstva proračuna za kmetijske namene, največ sr^i,
(preko 40%) porabljenih za regresiranje inputov (°^
seme, sadike, plemenska živina, gorivo, nepovratna
za investicije), na drugem mestu so t.i. splošne storitve
kovne naloge, svetovalna služba, izobraževanje, P0rfpa<X
centri, raziskave, zemljiške operacije ipd.) na katere o
skoraj tretjina vseh sredstev, cenovne podpore 1 1
k odkupni ceni, izravnava stroškov v območjih s težji"r 'r
lovalnimi razmerami) pa predstavljajo v strukturi p °
nekaj več kot 15 %.
.jut
Struktura proračuna za kmetijstvo v letu 1992 po n*1"

Realno padanje cen kmetijskih pridelkov je splošen pojav
v svetu, vendar je padec pri nas bistveno večji kot npr. v razvitih evropskih državah. Tako so bile cene kmetijskih pridelkov
v državah EU (12) v letu 1990 realno za 19,4% nižje kot v letu
1985 (The Agricultural Situation in the Community. 1991
Report Brusseles, Luxemburg 1992), pri nas pa so se v enakem obdobju znižale realno za 32,9%.
Grafikon: Cene kmetijskih pridelkov in industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih v primerjavi s cenami na drobno v obdobju
1980-93 (cene na drobno=100, baza=1980)

Tisoč SIT %
CENOVNA PODPORA
- dodatki k odkupni ceni
- težje pridelovalne razmere
REGRESIRANJE INPUTOV
- od tega podpora investicij
SPLOŠNE STORITVE
- od tega urejanje zemljišč
DRUGO
IZVOZNE SPODBUDE
INTERVENCIJE V PORABO HRANE
SKUPAJ
se 93

Tisoč SIT %
Poljedelstvo
Vrtnarstvo
Sadjarstvo
68

č

8
<0
?

3if
9

3
a!
i

r0
Struktura proračuna za kmetijske namene po P,oV
!^v^
usmeritvah kaže, da je bilo v letu 1992 preko p°
sredstev porabljenih v govedoreji, pomemben delež P
tudi poljedelstvo in prašičereja.

Struktura proračuna za kmetijstvo v letu 1992 po
nih usmeritvah

Trend realnega padanja cen kmetijskih pridelkov se je nadaljeval tudi v letu 1993. V letu 1993 so (glede na leto 1992) cene
kmetijskih pridelkov pri proizvajalcih padle za 10,3%, kar je
nedvomno vplivalo na poslabšanje dohodkovnega položaja
kmetijstva. Pri tem so za rastjo cen na drobno v letu 1993,
poleg cen v sadjarstvu (realno nižje za 27,6%), najbolj zaoporočevalec, št. 25

854.748
360.726
494.022
2.267.563
445.143
1.838.881
510.049
202.530
242.465
200.000
5,606.187

1,159.288
161.312
208.016

I

Si
J
v

6.3
354.772
66,4
3,722.799
52,0
2,915.766
11,8
663.618
100,0
5,606.187
fej^inske intervencije pa niso edina oblika podpore kmeJjtvu.
v Evropi je še pomembnejša t.i. tržnocenovna zaščita,
er
6 osnovni namen je vzdrževati višjo raven proizvajalčevih
■ M bi bile v razmerah prostega svetovnega trga.
?utno metodo za oceno skupnega obsega podpore kmetij{ so razvili v okviru OECD. Skupno podporo kmetijstvu
i sk'° s PSE (producer subsidy equivalent), ki je izražen
»m Pni. vrednosti, vrednosti na enoto in v odstotku od
L.,a »i Pridelave. PSE izračunavajo za 12 kultur (pšenica,
k.
riž, sladkorna pesa, oljnice, mleko, MPG, prašiči,
^'.Perutninsko meso, drobnica, volna), seštevek pa posna ce,0<n
• do'f'0rne,oc
° kmetijstvo. Skupna podpora kmetijstvu
(Mps.
'' grobo
razdeljena
podporo
marKet
i napredstavlja
^ tržnocenovno
market
priče
support, ki
razliko
med
t,.,!ln0 domačih proizvajalčevih cen in ravnijo Isvetovnihl
Proračunske oblike intervencij.
Ojj..Mf^nocenovne podpore in intervencij v porabi hrane
e
ioiik'u'80
'° s CSE (consumer subsidy equivalent) ki pove,
Hud® pri skupni podpori kmetijstvu udeleženi porabniki
UlT ™ ^etijskih pridelkov. Sestavljen je iz tržnega transfera
parket transfer, ki predstavlja razliko med ravnijo cen
'iniB®rvencij
Pr'delkov
porabnika
in ravnijo
»svetovnih«
cen)
kjL
v porabizahrane
(praviloma
subvencije
potrošniKl
u ' znižujejo tržni transfer).

jjj°Qradništvo
ilVlr
>oreja
'69® govedoreja
BS*

Za izračun PSE/CSE smo kot »svetovne« cene prevzeli cene,
ki so veljale v letu 1991 v EU. Izračun PSE ter CSE za posamezne kulture v letu 1992 za Slovenijo in mednarodno primerjavo agregatnih kazalcev prikazujemo v tabelah na naslednji
strani.
Najpomembnejše ugotovitve so naslednje:
- splošna raven podpore kmetijstvu v Sloveniji je bistveno
nižja kot v zahodni Evropi; nižjo stopnjo podpore imajo
v okviru OECD le nekatere prekomorske države (Nova Zelandija, Avstralija, ZDA);
- stopnja podpore je večja v rastlinski pridelavi kot v živinoreji; izrazito nizka stopnja podpore je pri govejem mesu,
- tudi pretok sredstev od porabnikov k pridelovalcem (CSE)
je relativno nizek; splošna raven cen je v Sloveniji za 45
% večja od ravni svetovnih cen, kar je v primerjavi z zahodno
Evropo nizko.
Kot posebno nizko lahko raven intervencij v Sloveniji označimo, če jo ocenjujemo v luči težavnih razmer za pridelavo.
V Sloveniji je kmetijska pridelava otežena na več kot 70
% kmetijske zemlje. Primerjava intervencij z državami, ki
imajo podoben delež območij s težjimi pridelovalnimi razmerami (Avstrija, Švica, Skandinavske države) vsekakor kaže na
težaven položaj kmetijstva pri nas.
Agregatni kazalci intervencij v kmetijstvo v državah OECD in
Sloveniji
1991 PSE"
v%
Avstralija
15
52
Avstrija
Kanada
45
49
EU
71
Finska
Japonska
66
Nova Zelandija
4
77
Norveška
Švedska
59
80
Švica
30
ZDA
45
OECD
Slovenija
31
(ocena 1992)
Leto

izraćuna

[najbor
PSE/CSE ima sicer nekaj pomanjkljivosti
dar na Problematična je ocena ravni »svetovnih« cen), ven2a ocJu
'"»rv« 1,ne
^
predstavlja temelj analize tržno-cenovne in
tjf jV
politike. Za Slovenijo natančnih izračunov PSE/
imamo
^Poini?
Problem
so lahko
predvsem
podatki.
Na podlagi
^°*ljivih podatkov
smo
izdelali
le oceno.
Oceno
smo
Nan
'zdelali
10 kultur (brez riža in volne) na
"9' Podatkov
za letoza1992.
Proračunskih sredstev jih je bilo v letu 1992 80
^njenih za t.i. PSE kulture. Vrednost PSE kultur
^, ka bruto vrednosti kmetijske proizvodnje je znašala 79
ib||»j!r Pomeni, da je na PSE kulture odpadlo relativno
trj,] "o enako proračunskih sredstev, kot na kulture, ki niso
PSE kalkulac| To nada|
'^Un
i lahko vjeveliki
tudi meri
pomeni,
da kazalce
•s«
'z PSE kultur,
posplošimo
na

Sjtur v Skup
's,vo v Sloveniji.Pri izračunu deleža vrednosti PSE
■ ^ kui»
ni vrednosti proizvodnje smo v bruto vrednost
'JvnjjV vključili
tudi druge krmne rastline (silažna koruza,
ker so tu
^PorI °''
di proračunske intervencije za te kulture
S p|'3ne na živinorejo, ki je praktično v celoti vključena
kultura
!#>r.da„,
lfe "°v proračuna za kmetijstvo v letu 1992 za PSE

NACp u2'
1.16
2,09
1,69
1,94
4,41
2,67
1,04
5,18
2,55
4,44
1,39
1,78
1,46

CSE3|NACc2'
v%
-8
-50
-31
-42
-72
-46
-3
-63
-60
-55
-19
-37
-31

1,09
2,05
1.95
1,76
3,85
1.96
1,04
3,22
2,46
3,29
1,24
1,62
1,45

Agregatni kazalci intervencij v kmetijstvo v EU in Sloveniji
po kulturah

PSE kulture
Pšenica
Krmna žita
Sladkorna pesa
Oljnice
Mleko
Goveje meso
Prašičje meso
Jajca
Perutninsko meso
Drobnica (meso)
Skupaj

PSE Za izračun
Skupaj kulture
PSE
dpora
853.484
854.748
^j2S?o
odkupni ceni
360.726 360.726
Q
494.022 492.758
^Rp^l?e,ova,ne razmere
2,267.563 1,978.500
^ teo
INPUTOV
445.143 384.790
1,838.881 1,178.256
510.049 208.693
V 8 Ure'ani® zamljišč
202.530 338.205
JJjM
5,163.722 4,148.4451 4,148.445
Mr.SPODBUDE
242.465 242.465'2
C V
200.000 200.000 '
d
PORABO
HRANE
[^^ROR, ZA KMETIJSTVO 5,606.187 4,590.910 4,148.445
\{g^u'acijah PSE/CSE so sredstva za izvozna nadomestila
J^Od8 V ,rinocenovno podporo, ki je izračunana neodprti* Proračunskih sredstev. Da bi se izognili podvajanju
PSE izvozn h
*<| | °"i6rtonu
'
' nadomestil iz proračuna ne šteProračunske
intervencije.
n(
n
pg®; cije v porabo hrane so upoštevane pri izračunu
jih ne vključuje.
SIT

EU (1991)
NACp
NACc
2,14
2,32
2,00
2.10
2.59
2,58
1,00
2,68
2,92
2.60
1,87
2,03
1,33
1.11
0,97
1,08
1,24
1,36
1,90
2,92
1,94
1.76

SLO (ocena 1992)
NACp
NACc
1,80
2,42
1,56
1,61
3,07
1,89
2,44
1.08
1,85
1,97
1.09
1.12
1,62
1,58
1,34
1,21
1,11
1,23
2,23
1,46
1,46
1,45

1) v % od vrednosti proizvodnje izražena vsota vseh ukrepov
v kmetijstvo (za 12 najpomembnejših pridelkov); sestavljajo
ga tržno-cenovne podpore (običajno niso proračunski izdatek - odrazijo se v višji ceni za porabnika) in druge oblike
podpor (večinoma proračunski izdatki), zmanjšane za obdavčitve in druge obremenitve proizvajalcev;
2) agregatni kazalec, ki kaže na relativni odnos med povprečno ceno za proizvajalca v državi in povprečno svetovno
ceno (NACp) oz. med povprečno ceno za porabnika v državi in
povprečno svetovno ceno (NACc);
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Razlika med izračunanimi in evidentiranimi proračun^1"'
izdatki v letu 1992 (PSE kulture)

3) v % od vrednosti porabe izražena vsota ukrepov v kmetijstvu, ki se odražajo na višji ceni za porabnike (relativna razlika
med svetovno ceno in domicilno ceno za porabnika - implicitna obdavčitev porabnikov);
Zanimiva je analiza virov financiranja skupnih podpor kmetijstvu, ki izhaja iz izračunov PSE in CSE. S pomočjo te analize
je mogoče natančneje oceniti izvor podpore, pojasniti odnos
med porabniki kmetijskih pridelkov (ukrepi tržno-cenovne
politike), proračunom in znotraj njega višino neto sredstev
davkoplačevalcev (skupni proračun, zmanjšan za prilive iz
uvoznih dajatev). Prikazana analiza v grobem ponazarja tudi
koncept PSE/CSE kalkulacij ter način izračuna glavnih kazalcev.

Svetovna Proizvajalcena čeva cena
A
B
35.565
51.293
31.380
45.698
40.556
59.980

Kalkulacija PSE/CSE
4 Tržno-cenovna regulativa

PSE
CSE
(1B-1A) (3A-3B)
15.728 -19.424

Proračunska sredstva
Cenovna podpora
Regresiranje inputov
Drugo
Skupaj
Bruto intervencije (4+8)
Implicitna obdavčitev krme
Neto intervencije (9-10)
- v tem izvozne spodbude
(1B-1A-2B+2A)
13 Skupaj proračun (8A+8B+12)
14 Prihodki od uvoznih dajatev
(3B-3A+2A-2B)
15 Neto sredstva davkoplačevalcev
(13-14)
Viri financiranja intervencij v kmetijstvo
16 Neto PSE (17+18)(
17 Porabniki hrane (11 B)
18 Davkoplačevalci (15A)
Agregatni kazalci intervencij v kmetijstvo
19 PSE v% ((11A/(1B+5A))x100)
20 CSE v % ((9B/3B)x100)
21 NACp ((11A+1AJ/1A)
22 NACc ((9B+3A)/3A)
5
6
7
8
9
10
11
12

854
1.978
1.316
4.148
19.876
-3.637
16.239

Regresiranje porabe pšenice (ocena)
Skupaj
Ocena višine proračuna iz PSE/CSE kalkulacij
Razlika
- neizplačane ali neevidentirane izvozne spodbude
- nepojasnjena razlika

5.463
6.66'
1.1/8
1.168
10

4.2. Splošne usmeritve tržno-cenovne In Interventn« P0""
tike
V Sloveniji trenutno nimamo izdelanih sistemov in "iS
mov (metodologije), niti ustreznih informacijskih P0^6 Likonsistentno vodenje tržno-cenovne in intervencijs^ %
»it,„
-7,.„ je
!„ ena prvih
:in j
Knoi4ih
tike v.. kmetijstvu. Zato
. n«'":
kmetijske politike v naslednjem obdobju postavitev cer giokoncepta tržno-cenovne in interventne ureditve. Ke J® ^
venija premajhna, da bi lahko vplivala na cene krn '«|jupridelkov na svetovnem trgu in zaradi njene usmeritve v j
čevanje v evropske integracijske procese, je smiselno , \
fazi v celoti povzeti koncept tržno-cenovne in interv 0
ureditve, kot jo ima EU. To seveda pomeni tudi ®P,jpa
prilagajanje spremembam v kmetijski politiki EU,
pripravo za morebitno pridruženo in kasnejše polnop
n0
članstvo v EU. V naslednjem triletnem obdobju r0(S0
je P0'
predvsem sprejeti in postopno uveljaviti tržne
.„io0
kmetijske pridelke ter dodelati mehanizme in metod11'
zunanjetrgovinske zaščite, skupaj s sistemom izvozni'
mestil.
M
Raven tržnih cen in višina intervencij se morata Prj!f^
!
stopnji razvoja kmetijstva (stopnji dosežene produkt1 ^ s
pri posameznih kmetijskih pridelkih) in splošnemu ^
gospodarstva (sprejemljiva raven cen hrane, možni Pf°L^
ski izdaki za kmetijstvo). Tudi raven cen je smiselno ob11,1'nji
v določenem odnosu do cen v EU, pri tem pa upoštevaj j jfi
v slovenskem kmetijstvu in posebnosti v prehranski strukturi kmetijske proizvodnje. Ta usmeritev mora
podlaga za pogajanja o vključevanju Slovenije v
WTO) in pridruženo članstvo EU ter pri sprejemanju
nih sporazumov o prosti trgovini.

1.103
1.103
-18.321
3.641
-14.680

1.410
6.661
5.106
1.555
16.235
14.680
1.555
31,2
30,6
1,46
1,45

Relacija drži le približno, odvisno od razmerja med porabljeno krmo za živinorejo, ki jo vključuje PSE izračun in živinorejo, ki ni vključena v PSE kalkulacije. Pri nas je ta razlika
zanemarljiva.

4.3. Cilji tržno-cenovne In interventne politike
||C'
Poleg normativne ureditve je tržno-cenovna in in^0erve"
'"^
politika praktično edini inštrument države za usmerjali | jjKJ
voja kmetijstva. Tržno-cenovna in interventna v
£
morata torej zasledovati vse temeljne cilje, zapisane tj < »■
giji razvoja slovenskega kmetijstva. Zaradi povezan /
soodvisnosti ni mogoče ločeno obravnavati tržno-c®.|j9 i1
politike in ločeno interventne politike. Določene
mogoče zasledovati bodisi s cenovno, bodisi z in,er^
politiko, največ pa z obema hkrati.

Kot je razvidno iz gornje tabele, je pomemben del proračunskih izdatkov izračunan (potrebna izvozna nadomestila, prihodki od uvoznih dajatev), torej ni povzet po proračunski
evidenci. Kontrolo smo izdelali na podlagi razpoložljivih proračunskih podatkov (glej tabelo na naslednji strani).
Večino razlike lahko pojasnimo z izvoznimi spodbudami, ki
niso v celoti evidentirane (upoštevali smo samo izvozne spodbude iz kmetijskega proračuna) ali pa sploh niso bile izplačane. Breme neizplačanih izvoznih nadomestil so predelovalci zelo verjetno nadomestili z višjimi cenami doma, kar
pomeni, da je verjetno delež porabnikov hrane v financiranju
skupnih intervencij v kmetijstvo večji, delež davkoplačevalcev
pa manjši. Kakorkoli, kalkulativno izračunani proračunski
izdatki se, glede na razpoložljivost podatkov, razmeroma
dobro ujemajo z evidentiranimi.
poročevalec, št. 25

242

na
Vsebinsko pomembnejši je problem financiranja pf? raću
za kmetijstvo. Iz kalkulacij izhaja, da bi ob doslednirora
r
manski zaščiti lahko več kot 70 % potrebnega P f,e(1pridobili z dajatvami pri uvozu. Nejasnost pri tovrstnih P°
cialnih prihodkih proračuna vsekakor kaže na to, da je' ^
proračun za intervencije v kmetijstvo vsaj evidentira'^. ^
vito, tako na prihodkovni, kot na stroškovni strani,
pri presoji višine proračunskih sredstev za kmetijstvo
vati saldo, to je le izvirna sredstva davkoplačevalcev.

Viri financiranja skupnih intervencij v kmetijstvo Slovenije
(leto 1992, PSE kulture, v tisoč SIT)
Osnovni
podatki
1 Vrednost pridelave
2 Vrednost pridelave za domačo porabo
3 Vrednost porabe

Proračun 1992 (v tisoč SIT):
Neposredne intervencije v kmetijstvo (PSE kulture)
Izvozne spodbude
Intervencije v porabo hrane (evidentirane)

V trenutnem splošnem gospodarskem položaju je
ijJ
napore usmeriti predvsem v ohranjanje obsega
pridelave (preprečevanje nadaljnjega opuščanja - zaf®
kmetijske zemlje - ohranjanje poseljenosti) ob hkratn pff
stavitvi razmer za pričetek najpomembnejših strukturni ^
memb (koncentracija). V kolikšni meri te cilje zas' r/
I
s cenovno (zaščitno) politiko in koliko z interventno
k
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Rezultati simulacije jasno kažejo na tesno soodvisnost
cenovne in proračunske politike. Očitno je, da bi bistveno
zmanjšanje proračuna (npr. na realno raven, prikazano
v memorandumu - varianta 1) pomembno vplivalo na dvig
cen (v globalu bi se cene realno dvignile za 8 %). V primeru
da bi ostale ob teh predpostavkah tudi cene hrane na ravni
leta 1992, bi to pomenilo znižanje skupnih prihodkov kmetov
za 3 % (varianta 2).

Ulj "" I® odvisno tudi od ciljne ravni cen hrane. Ob upošte»stavljenih ciljev se je treba zavedati, da relativno nizka
(0bdc?n hrane terja večje proračunske izdatke in obratno.
1
ožne a
relat° nsP'
9 gospodarskega
zastoja kaže stremeti
Zl< cen hrane
,em a
Nov
°
'
'
' °bpridelki,
P kiizkoristiti
položaj
na
^ trgu ' s kmetijskimi
nam zaradi
razmes,opn e
Niooi
aevalcev
' samooskrbe, omogoča preliti del sredstev
'snniu
držav izvoznic hrane (uvozne dajatve)
'!Podbiuianje razvoja
kmetijstva doma.
"i bi
la e
'«Vi J?
* presodili verjetne posledice različnih odloči''aČLtn°po3 podla?' podatkov za leto 1992 in modela za
tenov .n^SE simulirali različne variante vodenja tržnoistem
' interventne politike. Kot podlago smo izbrali
>iok0?r°Vne 'n interventne politike v EU. Pri vseh variantah
'tal >,„,
°diščne »svetovne« cenei prevzeli
pre
cene, ki so v letu
Vel
iale v EU.

Če si kot cilj zastavimo dvigniti dohodke kmetov na t.i. korigirano
raven prihodkov (glej opombo 3 na strani 32) in hkrati zadržati
cene realno na ravni leta 1992, potem bi ob upoštevanju sedanjih
cenovnih razmerij morala znašati višina proračuna (za PSE kulture) okrog 100 milijonov dolarjev (varianta 3). V varianti 4 so
upoštevana enaka izhodišča kot v varianti 3, le da smo cenovna
razmerja korigirali v smeri večjega približevanja cenovnim razmerjem v EU (približevanje kmetijski politiki EU). Učinki spremenjenih cenovnih razmerij se odražajo v zmanjšanih uvoznih dajatvah (relativno cenejši kmetijski pridelki, ki jih uvažamo) in zmanjšanih izvoznih stroških države (nižja sredstva davkoplačevalcev
na račun kupcev hrane - relativno dražji živinorejski pridelki), kar
skupaj pomeni zmanjšanje skupnih proračunskih sredstev.

vari
dDd0«aviPosameznih
ant smo postopali tako, da smo
do,0 ena
^Ovno rora
^
izhodišča,
lahko bi tudi rekli cilje
unske ali
^stkit P
^
dohodkovne politike (vhodni
%'■ ocenjeni (izračunani) pa so ostali podatki, ki so
c
ske
"'' v neposredni soodvisnosti. Z vidika kmeso
ŠaorOra euna
Pomembni predvsem naslednji elementi:
!tih0|jk ^ . višina proizvajalčevih cen, višina dohodkov
"•Ulemi ua,kmetov in cena hrane za porabnike. To so tudi
"■Sinih Jva erih medsebojno povezavo prikazujemo v posanantah.

V variantah 3 in 4 razumemo večino sredstev, prikazanih v memorandumu, kot neto sredstva davkoplačevalcev, skupni proračun
za intervencije pa kot seštevek sredstev davkoplačevalcev in
večine prilivov iz uvoznih dajatev za kmetijske pridelke (sredstva
prelevmanske zaščite ali sredstva povečanih carin v primeru tarifikacije prelevmanov).

''ki prikaz izhodišč za posamezne variante

Če izhajamo iz globalnih ciljev kmetijske politike, potem lahko kot
ciljno varianto izberemo varianto 4 (nižji proračunski izdatki ob
ohranjanju realne ravni cen hrane in zmernem povečanju prihodkov kmetov). Iz te variante izhaja, da bi skupni obseg proračunskih sredstev za PSE kulture znašal okoli 90 milijonov dolarjev. Če
upoštevamo delež PSE kultur v skupnih proračunskih sredstvih za
kmetijstvo (v letu 1992 80 %), pomeni to skupni proračun za
kmetijstvo v višini 110 do 115 milijonov dolarjev.

VišinaProizvajalčeve
Prihodki
Cena
proračuna
cene
kmetov
hrane
Stanje 1992 Stanje 1992 Stanje 1992 Stanje 1992
Izračun
Stanje EU Stanje EU Stanje EU
•ta 1
ki
Izračun
Naravni2
Izračun Korigirani31
memorand. '
prihodki
Izračun Realno na
Na ravni
Realno na
ravni 1992
ravni 1992
memorand.
Izračun
Realno na Korigirani Realno na
ravni 1992
prihodki ravni 1992
Izračun
Izračun Korigirani Realno na
prihodki ravni 1992

V okviru take proračunske politike bi si lahko za obdobje
1994-1996 zastavili naslednje cilje:
- zmerno povečanje dohodkov kmetov: povečanje prihodkov
kmetov na raven vsaj 75 % prihodkov kmetov v EU;
- cena hrane (vrednotena s cenami kmetijskih pridelkov) bi
v celoti gledano do leta 1996 dosegla realno raven cen iz leta
1992; pričakovane povečane prihodke kmetov bi bilo treba kriti
z direktnimi plačili iz proračuna;
- za ohranjanje ravni cen kmetijskih pridelkov je treba uveljaviti
celovit sistem zunanjetrgovinske zaščite in izvoznih nadomestil;
- proračunska sredstva za intervencije v kmetijstvo bi se morala
do leta 1996 realno povečati na 110 do 115 mio dolarjev; vsaj 50
% potrebnih proračunskih sredstev bi predstavljali prihodki iz
posebnih uvoznih dajatev.

cj|0(ia stanja
za kmetijstvo Slovenije ob predpostavki, da bi
letu 1s2,revze» sistem in višino cen, ki so bile v veljavi v EU
"t ob upoštevanju naše strukture proizvodnje.
SE1* Proračunska sredstva, opredeljena v memoranSiLa8aln
° v primerjavi z letom 1992), korigirana (zmanj" raven PSE kultur.
Ih
»Isil •2 nu korigiranih dohodkov (prihodkov) kmetov smo
'io Srn' Podatkov EU. Višino skupnih prihodkov za Stoveo izračunali tako, da smo pri posameznih kulturah
?°lež skupnega prihodka za plače in ga množili
\ui^tom 0,35, kolikor približno znaša razmerje med
So« v ' Pr' nas 'n bruto plačami v EU. Tako izračunana
[&v seh prihodkov je za PSE kulture za 4 % višja kot
W >®dnost vseh prihodkov, obračunanih po cenah za leto
1992 niso
ail" seveda pomeni, da pridelovalci v letu 1S
70" j- ® % plač, ki so jih imeli kmetje v EU, pač pa manj
-| Ji kar pomeni, da pri nas kmetje dosegajo le 70 do
JhojL| ' delavcev v gospodarstvu). Če bi bili v bodoče
Snj kmetov oblikovani na tako izračunani ravni, bi to
izrazito restriktivno dohodkovno politiko. Zgoraj
*ra
čun namreč sloni na predpostavki enake produkri
te rP nas kot jo imajo v EU. Glede na težavne prideloJ je"r^re
pri nas in izrazito zaostajanje v velikostni struk\„i'n,r°duktivnost pri nas objektivno nižja, to pa seveda
^
ije plače.

Pri porabi proračunskih sredstev za intervencije v kmetijstvu je
potrebno zasledovati naslednje cilje:
- povečati obseg sredstev za območja s težjimi pridelovalnimi
razmerami in razširiti namene (večje intervencije za rejo govedi za
meso, nepovratna investicijska sredstva, sofinanciranje projektov
drugih resorjev - razvoj podeželja, demografsko ogrožena območja),
- obseg splošnih intervencij (za svetovalno in strokovno delo,
raziskave, izobraževanje ipd) ohraniti realno v sedanjem obsegu;
postopno zagotoviti sofinanciranje uporabnikov za svetovalno in
selikcijsko službo,
- postopno zmanjšati regresiranje inputov (regresiranje obresti
za tekočo proizvodnjo, regresiranje semena, sadik in plemenske
živine) na račun povečevanja cenovnih podpor (dodatek k ceni
- deficiency payment),
- postopno zniževati delež nepovratnih sredstev pri spodbujanju
investicij (ta sistem zadržati le pri infrastrukturnih naložbah - urejanje zemljišč, prodajna mesta (borze), naložbe v območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami) in jih nadomestiti z regresiranjem
obresti,
- zagotoviti sredstva za sofinanciranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov (v funkciji zniževanja stroškov in s tem
odkupnih cen) in tako omogočiti enakopravnejši položaj čistih
kmetov oz. kmetov, ki jim je kmetijstvo pretežni vir dohodka.

jS^'ko od ostalih variant, kjer so upoštevana cenovna
v avna v
t'Siran
°'i
letu 1992,
so bliže
v tej cenovnim
varianti upoštevana
Ey na cenovna
razmerja,
ki so
razmerjem
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Ocena višine In strukture podpor kmetijstvu pri različnih konceptih cenovne In Intervencijske politike ter ocena
vpliva na ceno hrane
Stanje 92
245.2
200.4

SI M EU
445.8
368.3

VAR 1
273.3
219.0

VAR 2
226,3
181,7

VAR 3
273.3
228.6

226.0
181.1
44.9

403.1
325.5
77.6

296.7
242.4
54.3

236,7
192,0
44,7

236.7
192.0
44.7

PRORAČUN
od tega: KMETIJSTVO
INTERV. V PORABI HRANE

82.2
68.6
13.6

131.4
131.4
0.0

51.9
51.9
0.0

51,9
51,9
0,0

98.9
98.9
0.0

Skupaj: DAVKOPLAČEVALCI
UVOZNE DAJATVE
IZVOZNI STROŠKI

19.2
63.0
17.4

42.7
88.7
29.5

-23.4
75.3
23.0

-10,4
62,3
17,3

36.6
62.3
17.3

631.3
684.0
639.2
738.5

782.7
884.6
807.1
903.5

684.0
712.9
658.6
797.1

631,3
666.0
621,3
737.1

631.3
712.9
668.3
737.1

31.2
1.46
-30.6
1.45

44.8
1.84
-44.6
1.81

31.3
1.50
-37.2
1.59

28,1
1,41
-32,1
1,47

34.7
1.52
-32.1
1.47

100
100

182
184

111
109

92
91

111
114

VIRI FINANCIRANJA SKUPNE PODPORE
DOMAČA PORABA
od tega: PORABNIKI HRANE
PORABNIKI KRME

100
100
100

178
180
173

131
134
121

105
106
100

105
106
100

PRORAČUN
od tega: KMETIJSTVO
INTERV. V PORABI

100
100
100

160
192
0

63
76
0

63
76
0

120
144
0

Skupaj: DAVKOPLAČEVALCI
UVOZNE DAJATVE
IZVOZNI STROŠKI

100
100
100

223
141
170

-122
120
132

-54
99
99

190
99
99

SKUPNI KAZALCI
Vrednost pridelave (PP)
100
Skupni prihodek kmet. - bruto
100
- neto
100
Vrednost porabljene hrane (PP)
100
1) PP: vrednost, obračunana po proizvajalčevih cenah

124
129
126
122

108
104
103
108

100
97
97
100

100
104
105
100

Bruto PSE
Neto skupni PSE
VIRI FINANCIRANJA SKUPNE PODPORE
DOMAČA PORABA
od tega PORABNIKI HRANE
PORABNIKI KRME

SKUPNI KAZALCI:
Vrednost pridelave (PP)"
Skupni prihodek kmet. - bruto
- neto
Vrednost porabljene hrane (PP)
PSE v %
NACp
CSE v %
NACc
SPREMEMBE v % (stanje 1992=100)
Bruto PSE
Neto skupni PSE

Takšna interventna politika pomeni tudi spremembo v strukturi
proračuna po namenih.

DRUGO
- od tega priprava za trg in trženje

Predvidene spremembe v strukturi proračuna za kmetijstvo po
namenih v obdobju 1994 - 96

IZVOZNA NADOMESTILA
(povračila uvoznih dajatev)
INTERVENCIJE V PORABO HRANE

STRUKTURA PO,NAMENIH (%)

1992

1996

CENOVNA PODPORA
- dodatki k ceni
- težje pridelovalne razmere

15,2
6,4
8.8

21
8
13

SKUPAJ
- od tega kmetijstvo v težjih
pridel. razmerah

REGRESIRANJE INPUTOV
- od tega podpora investicij

40,5
7.9

19
17

SPLOŠNE STORITVE
- od tega urejanje zemljišč

32,8
9,1

30
11

SOFINANCIRANJE POKOJNINSKEGA
ZAVAROVANJA
poročevalec, št. 25

10

3,6
4,3
3,6
100,0

Glede na strukturo v letu 1992 bi se pomembno rcenovnih podpor, zlasti v območjih s težjimi pridelovala"^
z(/
»'r ,nVn'fWrj
rami. Znižal bi se delež sredstev zaa ic^ioaiiaiiju
regresiranje inr"
tega pa bi se delež sredstev za podporo investicij
podvojil. Najpomembnejšo spremembo predstavlja jt
povečanje namenskih sredstev za intervencije v obnfi°®'p/
jimi pridelovalnimi razmerami, ter sofinanciranje P°.1 Jvi
invalidskega zavarovanja (kot oblika podpore zlasti čis 1'jr
jam), ki naj bi ga uveljavili najkasneje v letu 1996. To P
odraža ekosocialno naravnanost interventne politike v !&■*

10
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menjeno strukturo intervencij v kmetijstvo je mogoče
klopno uveljaviti le hkrati s postopnim realnim povečanjem
skupnih proračunskih sredstev. Struktura za leto 1996 je
predeljena ob predpostavljeni višini skupnih proračunskih sredravni 14.950 milijonov tolarjev (112,5 mio dolarjev).

Avstralija
Avstrija
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Vir: Agricultural Policies, Markets and Trade; Monitoring and
Outlook 1992, OECD, Pariš 1992
1) skupni proračun za intervencije v kmetijstvo, znižan za neto%
prilive;
2) sredstva davkoplačevalcev, ocenjena iz PSE kalkulacij (ob
predpostavki zajemanja sredstev iz uvozne zaščite);
3) skupni proračun ocenjen iz PSE kalkulacij;
4) skupni proračun opredeljen v memorandumu;
5) skupni proračun za kmetijstvo - ocena KIS;
6) ocena potrebnih sredstev davkoplačevalcev;
7) ocena (predlog) skupnih sredstev proračuna za intervencije
v kmetijstvo;
8) sredstva za kmetijstvo opredeljena v memorandumu za leto
1 QQp.
9) leto 1986;
10) leto 1990.

proračun
Cio? ndumu
ska sredstva, opredeljena v proračunskem
% pQ^
za leto 1996, znašajo 437.386 milijonov tolarjev,
na
^ai i''
' delež sredstev za intervencije v kmetijstvo
?sv k| i'4 % skupnega proračuna države. Vsaj polovico teh sred0 r
Hobi * P 'dobili z uvoznimi dajatvami, tako da bi sredstva
^kvalcev za intervencije v kmetijstvo znašala okoli 1,7
,

'OrL<lavko
P,aievalcev za intervencije v kmetijstvo v skupnem
Unu s
%
e v državah OECD giblje med 0,2 in 4,7 %. Višino tega
Vi Jereba ocenjevati v povezavi z deležem kmetijstva v skupka k ^orna^em proizvodu (v evropskih državah delež sred:5r
"a{o
istv° praviloma ni manjši od deleža kmetijstva v bruto
H p ^ Iproizvodu) ter v povezavi s splošnim konceptom kmetij^ grobem lahko splošni koncept kmetijske politike
z
deležem tržno-cenovne podpore v skupnih podpolS,vu
Sim arn (MpS v %). Kot velik lahko delež davkoplačevalcev
Strjjg ' . kjer je tudi delež tržno-cenovne podpore velik (npr.
"rjti'
,'eprav je tam absolutni delež razmeroma majhen) in
, n° (npr. ZDA).
V talr
%t#v a kon,eks,u ocenjujemo predlagani delež proračunskih
kmetijstvo pri nas, potem ga, glede na razmeroma
V^o-cenovno zaščito in razmeroma velik delež kmetijstva
V | 0rT1ačem proizvodu, lahko ocenimo kot razmeroma niz; Vi;lstv° 'rditev potrjuje tudi nizek koeficient nominalne podpore
f
u (NACp).
b
Stev
davkoplačevalcev
intervencije
v kmetijstvo
proračunu
in nekateri za
drugi
kazalci, pomembni
za
'Sine teh sredstev v Sloveniji in državah OECD (leto 1991)

V okviru načrtovane proračunske politike v kmetijstvu kaže
nekoliko podrobneje analizirati opredelitve v proračunskem
memorandumu.
Skupna sredstva proračuna in sredstva za kmetijstvo v memorandumu za obdobje 1994-1997 (v mio SIT)
Cene 1994
1992 1993 1994 1995 1996 1997
SKUPAJ PRORAČUN
226699327108398578428611437386444199
SUBVENCIJE IN TRANSFERI GOSPODARSTVU
- intervencije v kmetijstvo
5700 5643 6146 6146 6146 6146
- investicije v kmetijstvo
786 918 1111 1111 1111 1111
SKUPAJ
5986 6561 7257 7257 7257 7257
v%
2,64 2,01 1,82 1,69 1,66 1,63
OČIŠČENA SREDSTVA
PRORAČUNA
5660 7729"
1495021
v%
2,50 2,36
3,41
Sredstva davkoplačevalcev
7500
v%
1,71
1) v skladu z vsebinskim razumevanjem intervencij za kmetijstvo smo prerazporedili sredstva kmetijskega proračuna;
morebitnih intervencij drugih ministrstev nismo upoštevali;
73
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ljev strokovnih predmetov; doseči večjo povezanost s
kovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka v vs»
srednješolskih programih,
.. M
- doseči večjo vpetost in povezanost srednjih šol s kme"l
svetovalno službo,
. k0
- zagotoviti izgradnjo novega šolskega poslopja za K™ Lr
šolo v Novi Gorici in razširitev Srednje živilske šole
- povečati delež in različne oblike podiplomskega
(kmetijsko svetovanje, zadružništvo),
. ,|ev;
- zagotoviti večje število gostujočih visokošolskih učite
omogočiti, da se pod enako strogimi pogoji habilitira
strokovnjakov.

2) predlog; v cenah iz leta 1994 : 112,5 mio USČ, obračunano
po srednjem tečaju za leto 1993 (110 SIT/1 USČ) in povečano
s faktorjem 1,21, Kot znaša projekcija rasti cen 1994/1993
(izhodišča za pripravo bilance javne porabe).
Sredstva, opredeljena v memorandumu kot sredstva za kmetijstvo, vsebujejo na eni strani izdatke, ki po svoji vsebini ne
predstavljajo podpore kmetijstvu (npr. izdatki za gozdarstvo),
po drugi strani pa ne vključujejo vseh izdatkov, ki pomenijo
podporo kmetijstvu (npr. javna svetovalna služba, služba za
kontrolo proizvodnosti v živinoreji). Dodatni problem pri primerjavi memorandumskih številk s predlogom je v tem, da so
v memorandumu razvidna le sredstva Ministrstva za kmetijstvo, medtem ko vsebina predlagane višine proračunskih
sredstev vključuje tudi elemente, ki bi glede na sedanji sistem
lahko predstavljali izdatek kakšnega drugega ministrstva
(npr. sofinanciranje pokojninsko-invalidskega zavarovanja,
sofinanciranje infrastrukture v demografsko ogroženih
območjih, sofinanciranje izgradnje prodajnih mest).

5.2. Raziskovalna dejavnost In strokovno delo
Dolgoročne in srednjeročne cilje celotne raziskovalnea
nosti opredeljuje Nacionalni raziskovalni program, ki 9 izjema Državni zbor Republike Slovenije. Izhodišča in 0
tve nacionalnega raziskovalnega programa pa so prip !! n,
Sveta za znanost in tehnologijo Vladi Republike Slovel«) ^
le za kompetenčno področje MZT, ampak obsegaj''
področja, 73 ki so relevantna za učinkovitost raziskoval .
dela in produkcije. Sprejeta Izhodišča postavljajo sp
pravilo, naj država sama ne določa strukture raziskova
produkcije.

Predlog proračuna za intervencije v kmetijstvo torej ni neposredno primerljiv s številkami v memorandumu, zato višine ne
kaže presojati s primerjavo teh številk, pač pa jih je treba
ocenjevati vsebinsko, glede na rezultate, ki jih pri predlagani
proračunski politiki lahko pričakujemo. Tudi ni zelo
pomembno, na kakšen način se bodo intervencije v kmetijstvo financirale (z neposrednim ali posrednim vključevanjem
uvoznih dajatev, iz sredstev enega ali več ministrstev).
Pomembno je, da se sredstva, namenjena za intervencije
v kmetijstvo, obravnavajo vsa skupaj, saj je le na ta način
mogoče voditi načrtno in konzistentno kmetijsko politiko.

Izjema od tega pravila so nacionalne raziskave in z
nim prostorom opredeljene produkcije. Mednje je vštei ^
kmetijstvo, zato so znanosti, ki so vezane nanj tudi tiste,
je treba razvijati v vsakem primerul.
rtOjl
Na tej podlagi in v okviru globalnih ciljev Strategij0.'®! J
slovenskega kmetijstva je temeljni cilj raziskovalne de|3 p,
podpora uresničevanju ciljev in ukrepov kmetijske P? .'Lj i«
posameznih področjih in proizvodnih usmeritvah s cil|"
razvojnimi raziskavami.
■ Irfrt#®
0
Posamezne naloge za krepitev in učinkovitejše razis*
ter strokovno delo so:
jJ!
- uveljavitev načela, da je univerza tipično mesto '0ll1Dj5t
raziskav, glavno področje dela samostojnih inštitutov P
uporabne raziskave in razvoj,
- povezati razpise MZT z objavo prednostnih smeri ra
in razvojnih projektov, potrebnih za kratko in srednje
'«!
uresničitev strategije razvoja kmetijstva,
~ načrtovati usposabljanje mladih raziskovalcev na'LtjiH
1
sko izrazito deficitarnih, a za Slovenijo pomembnih po" ' ^
- ureditev pravno statusnih oblik in lastništva vseh/^,^
valnih organizacij, pa tudi drugih strokovnih inS
s področja kmetijstva, gozdarstva in veterinarstva,
j<
- določiti (razpisati) vrsto in obseg strokovnega 4*
$l
r
potrebe kmetijskih upravnih organov, ki jih (lahko) °P11!V' '
raziskovalne ali druge strokovne inštitucije na podlafl
skih in podzakonskih določil ter posebnih pooblastil. . p.
- izdelati projekt (PHARE program), urediti lastn'9 ^
usposobiti sedanji Kmetijski poskusni center Jablje p!'n0$i »0
kot osrednje poskusno posestvo za poljedelstvo in živ'1
- usposobiti in opremiti regijske selekcijske in P
centre in nasade.

5. POLITIKA NA DRUGIH, ZA KMETIJSTVO POMEMBNIH
PODROČJIH
5.1. Izobraževani«
Pomemben vzvod za razvoj in napredek podeželja je kmetijsko in drugo izobraževanje. To funkcijo opravljajo regijsko
zasnovane srednje kmetijske in živilske ter veterinarska šola,
na višji in visoki stopnji pa fakultete in visoke šole na Univerzah v Ljubljani in Mariboru.
Interes za vpis v srednje kmetijske in še posebej v živilske šole
v zadnjih letih narašča. Kljub temu pa velikost šolskega prostora in mreža šol še zadošča, izjema je Kmetijska šola v Novi
Gorici. Pomemben pogoj za kakovost praktičnega oziroma
vsega strokovnega pouka je dobro opremljeno, zgledno organizirano in dobro vodeno šolsko posestvo.
V okviru prenove srednjih šol so tudi srednje kmetijske in
živilske šole doživele spremembo učnih programov, ločitev
poklicnega in strokovnega šolstva ter delno razbremenitev
programov.
Celotno področje kmetijskega šolstva sodi v resor Ministrstva
za šolstvo in šport, vendar je sodelovanje in podpora kmetijskega ministrstva izjemno pomembno in ga je treba ohranjati
tudi vnaprej. Najpomembnejše naloge, ki gredo vsaj posredno
vštric s cilji razvoja slovenskega kmetijstva za naslednja tri
leta pa so:

5.3. Veterinarstvo
r
Obstoječa organiziranost veterinarstva sloni na Pr^s4
zdravstvenega varstva živali, ki je bil izdelan v sklad"^
sedaj veljavnim zakonom o zdravstvenem varstvu živa1' j
družbene, gospodarske in tehnološke razmere terjaj"
j%
membo organiziranosti, pa tudi spremembe v vsebi,n11 j Je
Kljub temu zaščita zdravja živali pred zoonozami / S
In
posredno tudi zaščita ljudi, ostaja prvenstvena naloga
rinarstvu. Veterinarstvo v Sloveniji je trenutno v
popolne reorganizacije. V pripravi je nova sistemska
,
daja, ki bo zagotovila nemoten razvoj veterinarstva ,u
P°,| /
najnovejših dognanj v svetu in pri nas. V pripravi je ,/ sj
zakon o varstvu živali pred kužmimi boleznimi oziro"18 J jjjt
o zdravstvenem varstvu živali, sprejetju tega zakona P
!?,
cela vrsta nujno potrebnih podzakonskih aktov.

- sistemsko urediti financiranje kmetijskega šolstva tako, da
bo zanj v celoti odgovorno Ministrstvo za šolstvo in šport (tudi
za posestva in opremo),
- evalvacija in dopolnjevanje učnih načrtov glede na to za
kakšne namene in potrebe se izobražujejo učenci srednjih šol
(praktična znanja, podjetništvo, zadružništvo, trženje, šolanje
za dodatni nekmetijski poklic, programi gospodinjstva),
- določiti pretežno usmeritev srednjih šol in jo definirati
z mrežo šol,
- sprejeti obveznost, da mora imeti vsaka kmetijska šola
lastno šolsko posestvo, kot pogoj za verifikacijo,
- urediti lastniška vprašanja obstoječih šolskih posestev, jih
po potrebi povečati; posvetiti več pozornosti vodenju in ekonomičnosti pridelovanja, vendar na neprofitnom principu,
zagotoviti sofinanciranje,
- zagotoviti doDolnilno izobraževanje in usposabljanje učite-

Za nemoteno kontrolo zdravstvenega stanja živali je P0''),
zagotoviti označevanje živali in ga povezati v enotenK"^
v
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Publiški sistem. Hitra in učinkovita komunikacija med vete»rekimi enotami na vseh ravneh je mogoča le ob uvedbi
sznega informacijskega sistema. Potrebno je razviti
°pno laboratorijsko diagnostiko bakterijskih, virusnih in
Ntarnih bolezni.

zadružništva in brez načrtnega usmerjanja in spodbujanja
tega razvoja, na osnovi sedanjih trendov lahko pričakujemo,
da se bo razkroj kmetijskega zadružništva v Sloveniji nadaljeval. Zato je treba preobrazbo kmetijskega zadružništva intenzivno in premišljeno nadaljevati in načrtno usmerjati tudi
z ukrepi intervencijske politike.

J^ročju zdravstvenega varstva živali je potrebno upoštefarvoj v svetu na obeh področjih delovanja in sicer na
t otJU, kjer je žival predmet proizvodnje in na področju,
1 redmet
tetin drav|
P
ljubiteljstva. Prvo področje zahteva poleg
Klinu *
jenja, predvsem razvoj sistemov preprečevanja
Jr? bolezni, drugo področje pa razvoj vseh medicinskih
ioDni ?c*rav
'ienja- Posebno pozornost bo potrebno posvetiti
Wdi ■•k'' sva,i
'stemov
zdravstvenega varstva in tehnologije gojiv
ihurii *'
ognjenih prostorih (damjaki, mufloni, lisice,
Šfiin i'ako
.^bri,
polži, noji,
itd.)vrstah.
saj se alternativne zookulture
po številu,
kot po

Za spodbujanje učinkovitega zadružništva je pomembno
zlasti:
- izobraževanje o zadružništvu (predvsem poznavanje
zadružništva in načina delovanja zadrug bo pomagalo premagati krizo zaupanja in identitete, odločilno pa lahko pripomore tudi k temu, da bodo zadruge spremenile svoj način
dela);
- svetovanje in strokovna pomoč (proces preobrazbe zadružništva bo trajal še nekaj časa, zato bodo zadružniki in
zadružni delavci potrebovali tudi strokovno pomoč pri reševanju konkretnih problemov v praksi);
- zadružna revizija (opravljala naj bi tudi notranjo zadružno
revizijo ter svetovalno dejavnost);
- raziskovalna dejavnost (redno spremljanje in proučevanje
zadružništva pri nas in v drugih deželah ter problemov s katerimi se sooča zadružna praksa);
- promocija zadružne ideje;
- pospešitev procesa vračanja nacionaliziranega zadružnega
premoženja in procesa lastninjenja živilskopredelovalnih
podjetij;
- spodbujanje procesa intenzivnega poslovnega povezovanja kmetijskih zadrug med seboj in s podjetji predelave in
trženja (postopoma zgraditi enoten zadružni poslovni sistem),
uvajanje spodbud za skupen nastop na tujih trgih, financiranje razvoja skupnih blagovnih znamk ipd.;
- omejitev nelojalne konkurence (poostriti finančni nadzor
nad poslovanjem individualnih podjetij).

^r°i|U reprodukcije domačih živali mora veterinarstvo
Hi p' bo,
jše in doslednejše nadziranje in zdravljenje plodnomu ,ern je nujno potrebno usklajeno delovanje in sodelos selekcijsko službo in drugimi službami.
C^očju etologije v zdravstvenem varstvu živali je
lovit, t u90tavljati vzroke tehnopatij in uvesti preizkušanje
p
0dro/itetlno
'o9'i
opreme za ugodno počutje živali.
z
oohigiene
in etologije zahteva tudi prilagoditev
i' ^hrjH
"anoevropskim
normativom.
rofi u hi iene in
^b°r?m
i 9
prehrane živali je potrebno posebno
!i»aii, ®niti metodam ugotavljanja prehranskega statusa
da
i (otfjL1, '^boljšati
' 9nostikiinnajpogostejših
prehranskih
subkliničnih
prilagoditi evropskim
standardom
je

'Pooln
6du P^sojo zdravstvene oporečnosti živalske krme
kakovosti in dietetskih lastnosti.
f
(Kl
I
hlačni6 ^'9'ene in vnadzora
živil živalskega izvora zahteva
t !|»nio'p!V celotne
^' ''s^e zakonodaje z zakonodajo držav
is,oćasno
t ^cije
uskladitev delovanja veterinarske in-

5.5. Kmetijska nadgradnja
Državna uprava
Uresničevanje učinkovite vloge države v usmerjanju razvoja
kmetijstva in živilske industrije je v naših razmerah izjemno
pomembno. Nove naloge, ki so postavljene pred državno
upravo, terjajo organizacijske in kadrovske izpopolnitve in
okrepitve. Največji problemi so v zaostajanju pri pripravi nove
zakonodaje, ki bo hkrati čim bolj usklajena z zakonodajo
razvitih evropskih držav ter pri izvajanju sistema in ukrepov na
področju tržno cenovne in zaščitne politike v kmetijstvu, kjer
je temeljni problem neprilagojena informatika in strokovne
službe. Določenih ukrepov sploh nismo sposobni izvajati
(npr. direktna plačila kmetijam), ker ni potrebnih in ustreznih
evidenc oziroma podatkov.

!

izobraževanja v veterinarstvu se bodo morali prila%jeSes,avni
°'n'mdeltežnjam v stroki. Znanstveno raziskovalno
i "'>tr!o nar
nadaljnega razvoja veterinarstva. Za kakoi Wi' * >stveno raziskovalno, delo so potrebni dobro
61
t Seri'rnen
' ' 'a^oratoriji (za molekularno biologijo, biokemijo,
■ ttsfj rskotalno embriologijo ipd.), nujna pa je tudi izgradnja
\J
medicinskega eksperimentalnega centra, ki bi
i ^iCinal,inuvajanje eksperimentalnih metod v veterinarsko
j )iVa|° izvajanje standardiziranega raziskovalnega dela
t In I! 23 Potrebe humane medicine, veterinarske medi'armacevtike.
;
J^

Kr

*»<»«|*ko zadružništvo

Z ukinitvijo kmetijskih zemljiških skupnosti je nastala velika
praznina pri obvladovanju celotnega področja kmetijske zemljiške politike (planiranje, usklajevanje rabe, varstvo, promet
z zemljišči ipd.). To terja ponovno vzpostavitev ustrezne
službe v okviru Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo.

#

zakona o zadrugah v letu 1992 so kmetijske,
n ostale
h^ližn
postale
pravnipreoblikovanje
subjekt z znano
10 '
1'drug' ) lastnino. zadruge
Formalno
statusno
so
razmeroma
hitro
opravile,
kaže
pa,
da proces preos
tem še ni zaključen.
' H ,0, da
f Jin4
zakon o zadrugah ni predpisal določenega
JI < v n a
'II?iis|(0Preo
n ' '' o a i zadrug, je proces preobrazbe tekel
' neenotno. Izoblikovalo se je kar nekaj modelov

Za dolgoročno ohranjanje ter skladen razvoj podeželja in
obnovo vasi je v okviru Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo
zadolžena služba za celosten razvoj podeželja in obnovo vasi.
V skladu z razširitvijo dejavnosti bo treba to službo ustrezno
okrepiti.

'f Nin
(ohranjena
enovita poslovno
zadruga, zvezo
preoblikovanje
%t6e.organizacije
v nekakšno
zadrug, 73
obl kova
'f J Dr ?Osedanje
' zadružne
nje samostojne
specializirane
zadruge,
organizacije, stečaji), neodvisno

Na novo bo potrebno pridobiti kadre za sistemsko pravna
vprašanja na posameznih strokovnih področjih (semenarstvo,
zaščita kultivarjev, zemljiška politika, zaščitna politika ipd ),
za področje mednarodnega sodelovanja, za področje kmetijskega zadružništva, kmetijskega šolstva, raziskovalne dejavnosti, socialne varnosti kmetov, dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah ipd.

0(

' Sih k Preoblikovanja zadružnih organizacij pa se na
J
Območjih pojavljajo tudi povsem nove zadruge.
j »zadrugah
je prišlo v obdobju po preoblikovanju do
i Sjj.1" kadrovskih sprememb v vodstvih zadrug in do
*Cj«Ja števila zaposlenih, pri čemer je problematično,
Jejou ai° zadruge dobri kadri. Opazna je tudi polarizacija
'
samimi člani zadrug ter naraščajoča skepsa do
i % v tva med kmeti nasploh, kar vse so znamenja, da je
\{n . južnem gibanju do globoke krize zaupanja. Brez
/. ®Je in jasno opredeljene strategije nadaljnega razvoja

Navedeno se v celoti nanaša na kmetijsko ministrstvo, ki bo
nedvomno nosilo največje breme uresničevanja strategije razvoja kmetijstva. Nujna pa bo ustrezna okrepitev in vsebinska
dopolnitev dela tudi na Ministrstvu za finance (davki, proračun, carine), Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj
(cene, zaščitna politika, tržni redi, mednarodno sodelovanje),
75
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oziroma prispevkov. Dolgoročno pa bo za financirani«
službe potrebno iskati še druge vire. Za leto 1994 je Pr°\a
deno financiranje svetovalne službe v celoti iz državn a
proračuna, v letih 1995 in 1996 pa naj bi bila struktura«
financiranja naslednja:
10%
- članarina Kmetijsko gozdarskih zbornic
- davek iz katastrskega dohodka
5%
- priprava investicijskih in izobraževalnih programov ^
- državni proračun

Zavodu RS za statistiko (register kmetij, kmetijska statistika)
ter Ministrstvu za delo, družino in socialno politiko (socialna
varnost kmetov). Prav tako je nujno intenzivirati vsestransko
sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor, zlasti na
področjih varstva okolja, regionalnega prostorskega planiranja in gospodarjenja z vodo za kmetijske potrebe.
Temeljne naloge in ukrepi v naslednjem obdobju so:
- razširitev pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo na nove naloge ter organizacijska in kadrovska izpopolnitev,
- usposobitev drugih ministrstev in javnih služb za izvajanje
nalog na področju kmetijstva v okviru njihove pristojnosti,
- uvedba kmetijske zemljiške službe v okviru Ministrstva za
kmetijstvo in gozdarstvo,
- usposobitev carinske službe za učinkovito izvajanje zaščitne politike v kmetijstvu.

Od leta 1996 dalje naj bi financiranje svetovalne siu^-"- >kalo iz istih virov, vendar z večjo udeležbo neproracun
virov (skupaj okoli 50 %).

5.6. Informatiziranje funkcij In izgradnja baz podati«"'1'
potrebe odločanja na področju kmetijstva

Kmetijska svetovalna služba

Informatika, predvsem pa stanje evidenc in statistik, 1j®
področju kmetijstva je ena največjih ovir za učinko"0 «
kakovostno sprejemanje in izvajanje ukrepov kmetijsk
tike. Statistično spremljanje (na podlagi vzorcev) P°v i((
pridelkov, staleža živine ipd, ki nikakor ne zadošča veći"3
potrebam, je še vedno edina uradna skupina baz p o®
k
Sicer pa so največji problemi naslednji:

Republiška uprava za pospeševanje kmetijstva zaposljuje 300
kmetijskih strokovnjakov, ki delujejo v javni kmetijski svetovalni službi na območju Slovenije. Sestavljena je iz oddelkov
(za rastlinsko pridelavo, za živinorejsko pridelavo, za ekonomiko kmetijske pridelave in obratoslovje na kmetijah, za delo
s kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah). V oddelkih za kmetijsko svetovanje pri območnih kmetijskih ali živinorejsko-veterinarskih zavodih delujeta specialistična in terenska svetovalna služba. V oddelkih deluje 8 vodij
oddelkov in 62 svetovalcev specialistov. Enote za kmetijsko
svetovanje so po občinah in so sestavni del oddelkov za
kmetijsko svetovanje. V vsaki enoti 'je po posebnih merilih
določeno število terenskih kmetijskih svetovalcev. V terenski
kmetijski svetovalni službi deluje 181 kmetijskih svetovalcev.
Na terenu delajo tudi svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti (skupaj 48 svetovalk in 1 svetovalec).

- neažuren in zastarel kataster in predvsem neur0jen5il
stanja katastrskih kultur,
injn|
- ni knjigovodstva na dovolj velikem številu ciljnih (vZ?Lvi«
kmetij, ki bi omogočalo signifikantno spremljanje stros*
dohodkov,
- pomanjkanje podatkov za tekoče ocenjevanje stanja vr
izvodnji in prometu,
^
- ni mogoče dovolj natančno spremljati strukturo inn ° .ePi
proizvodnje, blagovne tokove, cene na domačem i ^
trgu, izvoz in uvoz kmetijskih pridelkov ter gibanje p'0'
nje po regijah,
karii
- nekateri parcialni podatki (pedološka karta, a9:0d)sJ
kategorizacija zemljišč, podatki popisa prebivalstva IP >
premalo uporabljajo (ali sploh ne), ker ni vzpostavljeni""
zav (vsebinsko in tehnično) ter ustreznih služb,
koVz<
- nepovezano (neusklajeno) izgrajevanje baz p°datK ^
večnamensko zadovoljevanje potreb posameznih up
organov in državnih služb.

Kmetijska svetovalna služba je bila ena prvih javnih služb, ki
se je organizirala po konceptu javnih služb v zahodni Evropi,
za kar pa še ni ustrezne zakonske podlage. V pripravi sta dva
zakona, ki bosta urejala normativne okvire za delo kmetijske
svetovalne službe, in sicer zakon o javnih službah in zakon
o kmetijsko gozdarski zbornici. Glede na naravo dela kmetijske svetovalne službe je njeno pravo mesto v okviru kmetijsko
gozdarske zbornice. S tem pa se organizacijska shema kmetijske svetovalne službe bistveno ne spreminja.

Temeljne naloge in ukrepi v naslednjem obdobju so nas'0C'

Po izkušnjah podobnih služb iz zahodne Evrope ter tudi po
naših trendih v zadnjih letih bo delo svetovalne službe zajemalo naslednja enakovredno zastopana delovna področja:

- uvedba knjigovodske evidence ter spremljanje r0ZjjjdC1,1
gospodarjenja na večjem številu kmetij za potrebe km
politike,
- priprava in sprejetje zakona o registru kmetij,
- vzpostavitev informacijskega sistema za potrebe K *0
skega ministrstva,
.. ^
- prilagoditev kmetijske statistike potrebam kmeti)5
uskladitev s statistiko EU,
- vzpostavitev centralne evidence in številčenja živali'
- izvedba popisa kmetijstva v letu 1997.

- tehnološko svetovanje,
- gospodarjenje na kmetijah (obratoslovno, ekonomsko,
finančno, pravno ter svetovanje pri trženju),
- delo s kmečko družino in še posebej s podeželsko mladino,
- svetovanje za varstvo okolja,
- sodelovanje pri izvajanju ukrepov varstva kmetijskih zemljišč,
- sodelovanje s kmetijsko zemljiško službo,
- sodelovanje pri celostnem razvoju podeželja in obnovi vasi,

6. PROGRAM NALOG IN AKTIVNOSTI ZA
1994-1996

Skupno število kmetijskih svetovalcev se še nekaj naslednjih
let ne bo zmanjševalo, saj se obseg dela širi. Glede na številna
področja dela, se bodo kmetijski svetovalci začeli usmerjati
na ožja strokovna področja in to že v enotah za kmetijsko
svetovanje, ki trenutno delujejo v okviru občin. Za ta namen
bo potrebno organizirati še intenzivnejše dopolnilno izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev, tudi z vključevanjem strokovnjakov iz novih delovnih področij iz domovine in tujine.

*0,
%

Program nalog in aktivnosti za uresničevanje straw»'»
voja slovenskega kmetijstva obsega prioritetne 1 J
v obdobju do leta 1996. Razdeljen je v dva dela,0, ^ r
zakonodajni del in del, ki določa druge nalog
1
v obdobju naslednjih treh let najpomembnejše za ur05nji<l'''If1
nje začrtane razvojne politike v kmetijstvu. Program jt
nima za cilj določiti vseh nalog in ukrepov, ki jih bo P°
uresničiti za doseganje sprejetih ciljev. Program P'egjif
jnkretno P['
P v Ijf
povzetek celotnega gradiva tako, da konkretno
(našteje) naloge, ne povzema pa ukrepov'in ursraj *0,
hova obrazložitev in cilji, ki jih želimo z njimi
mi doseči.0 J,
opisani v gradivu po posameznih poglavjih,
vjih. ub")"
Oboj J
V '
predstavlja celoto in podlago za celovito izvajanj0
strategije razvoja slovenskega kmetijstva.
V

Razmere v našem kmetijstvu (posestna struktura, pridelovalne razmere) zahtevajo tudi dolgoročno zagotavljanje sredstev za svetovalno službo na način, ki ne obremenjuje kmetov.
Z vključitvijo svetovalne službe v kmetijsko gozdarsko zbornico obstaja možnost, da financiranje te službe poleg državnega proračuna prevzame tudi zbornica iz svoje članarine
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AOGRAM NALOG IN AKTIVNOSTI ZA OBDOBJE 1994-1996

lp

^JJJdaJnl program
felov1 predpisa
I

Sodelujoči
Rok
Služba za zakonodajo ZZ, I.
zbornica

1994

zdravstvenem varstvu ureditev pravic, obveznosti in odgovor- M KG
nosti lastnikov rastlin v zvezi z varstvom
rastlin

Ministrstvo za zdravstvo
in socialno varstvo

I.
1994

^Zak ve,erinarskih dejavno- Določitev veterinarskih dejavnost, ki so MKG
HvujiVg°" ° zdravstvenenrl var~ lahko javna služba, izvajanje teh dejavnosti, ustanovitev veterinarske zbornice

Ministrstvo za zdravstvo
in socialno varstvo

II.
1994

avnih
C.
službah na po- Določitev dejavnosti javnih služb, fi- MKG
CJU ? '
kmetijstva
nanciranje in organizacija, lastninjenje
ipd.
0,1
o vinu
Ureditev pravic, obveznosti in odgovor- MKG
nosti proizvajalcev vina, promet z vinom ipd.

MZT

Anicah
0n 0

^
Mlin

lt>n 0

krne,i sko

'

9°

semenu in sadikah

^anjaaC'0na'n0m

<0rt 0

110

Vsebina predpisa
Nosilec
Organizacija, naloge, pristojnosti, na- MBG
skih čin volitev in financiranja

zdar

pr0 ektu

'

kmetijstvu

kmetijskih zemljiščih

KIS BTF

IX. 1994

Določitev pogojev, sredstev ter organi- MKG
zacija izvedbe programa namakanja izvedbe programa namakanja, pravice in
obveznoti lastnikov zemljišč pri izgradnji in izvedbi namakalnih sistemov
Opredelitev ciljev razvoja kmetijstva in MKG
ukrepov za uresničitev, strokovne službe, intervencije v kmetijstvu, razvoj hribovitih območij ipd.

MVOUP

IX. 1994.

MF, MOP MEOR,

IX. 1994

Določitev definicije varstva, promet in MKG
zakup kmetijskih zemljišč, kmetijske
prostorske ureditvene operacije, obveznosti in odgovornosti lastnikov
kmetijskih zemljišč ipd.

MVOUP

XI. 1994

Posebnih
% Le,
dajatvah pri Ustreznejša ureditev uvoza zaradi izvo- MKG
(ShrT
'iskih proizvodov in za, izvozna nadomestila
Me
' membe)
Umi,.0
rabi gnojevke
Določitev normativov obremenitve MKG
zemljišč v GVŽ in načina rabe gnojevke

•Ija")

IV. 1994

Določitev pravic, flbveznosti in odgo- MKG
vornosti proizvajalcev in trgovcev s semenom in sadikami ter pogojev za potrjevanje novih sort ter introdukcijo tujih
sort kmetijskih rastlin

\ n
Nil«*c ■ dedovanju kmetijskih Nova opredelitev, kaj se šteje za kmetij- MKG
m kmetij
sko gospodarstvo in pogoji dedovanja
kmet. gospodarstev
ik
°n o r
P ®živninskem varstvu Nova določitev pravic, obveznosti in MKG
odgovornosti v zvezi s preživninskim
varstvom kmetov
Sn re
9istru kmetij
Uvedba registra kmetij kot javne evi- MKG
dence o kmetijah, njihovih lastnikih in
proizvodnem potencialu kmetij

0

II. 1994

zložbi kmetijskih zem- Celovito urejanje vprašanja komasacij MKG
(ne samo kmetijskih zemljišč) to je postopkov za izvedbo, financiranje, pravice in obveznosti lastnikov in uporabnikov zemljišč ipd.
Ce

'ostnem razvoju po- Podlage za urejanje podeželja in vasi, MKG
°bnovi vasi
organizacija, financiranje normativi,
pristojnosti, sodelovanje, programiranje in izvajanje
77

XI. 1994
Ministrstvo za delo, SPIZ

XI. 1994

Zavod RS za statistiko,
MVOUP

X. 1995

MF, MEOR

1994

MP

1994

MVOUP

1995

MVOUP

1995
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Naslov predpisa

Vsebina predpisa

Nosilec

Sodelujoči

Zakon o živinoreji

Urejanje vprašanja reprod., selekcije, MKG
kontrole proizv., rodovništva, ukrepi za
pospeševanje živinoreje ter promet
s plemensko živino ipd.
Zakon o sladkovodnem ribištvu Opredelitev ribolovnih vod, koncesijska MKG
razmerja, varstvo rib in gojenje, načrtovanje, nadzor koncesije
Zakon o morskem ribištvu

Opredelitev ribolovnih območij, uprav- MKG
na pristojnost, varovanje morskega življa z vidika izkoriščanja, nadzor, koncesije

MVOUP
MVOUP

Predpisi s področja dopolnilnih Določitev pogojev za dodelavo, prede- MKG
dejavnosti na kmetijah
lavo in prodajo kmetijskih prehranskih
proizvodov (mleko, meso, sadje ipd.) na
kmetiji

MZ

Predpisi s področja etologije in Določitev meril in kriterijev na področju MKG
omejevanja intenzivnosti pride- etologije živali in omejitev v rastlinski
lave
pridelavi zaradi ekoloških zahtev

BTF

Program drugih nalog in aktivnosti
Aktivnost
Izdelava 3-letnega programa
ukrepov kmetijske politike za
obdobje 1994-96

Vsebina
Nosilec
Na podlagi konkretizacije ciljev kmetij- MKG
ske politike za 3 leta bodo določeni
ukrepi v tem obdobju na finančnem,
strokovnem in sistemskem področju

Sodelujoči
MEOR, MF, ZMAR

Tržni redi

Sprejem tržnih redov za: pšenico (kruš- MKG
na žita)
meso (goveje)
mleko
sladkor (dopolnitev)
oljnice

MEOR

Uvedba celovitega koncepta trž- Uvedba tržnocenovne in interventne MKG
nocenovne in interventne ure- ureditve kot jo ima EU (dopolnitev seditve
danjega sistema)

MEOR

Izgradnja povezanih baz podat- Postopna izgradnja za potrebe tržno- MKG
kov za odločanje na področju cenovne, interventne in zemljiške polikmetijstva
tike, monitoringa onesnaževanja kmetijskih zemljišč

Zavod RS za statistiko,
Urad za informatiko,
MVOUP

Analiza učinkov vključevanja
slovenskega kmetijstva v EU
Spremembe in dopolnitve učnih
programov in usmeritev

Pokazati prednosti in slabosti vključitve MKG
v EU ter potrebne ukrepe
Praktična znanja, podjetništvo, zadruž- MŠŠ
ništvo, trženje, šolanje za dodatni nekmetijski poklic, programi gospodinjstva
Usposobitev kmetijskih in živil- Usposobitev z učnimi posestvi, objekti, MŠŠ
skih šol
opremo in učnimi delavnicami

Zunanji izvajalci

Izgradnja državnega raziskoval- Izdelava projekta in pričetek izgradnje MKG
nega in svetovalnega centra za
biotehniko

MZT, MŠŠ, BTF

Izgradnja srednje kmetijske šole v Novi Gorici (dokončanje) in razširitev MŠŠ
Srednje živilske šole Maribor

MKG

Sistemska ureditev financiranja kmetijskega in živilskega šolstva, MŠŠ
vključno s posestvi in učnimi delavnicami

MKG

Uvedba specialističnega podiplomskega študija s področja kmetijskega MKG
svetovanja
Izdelava nacionalnega raziskovalnega programa za področje kmetijstva in MZT
živilstva

BTF

Nacionalni projekt namakanja
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Projekt bo pokazal možnosti namaka- MKG
nja, potrebne ukrepe in finančna sredstva ter sistemske podlage za izvedbo
78

MKG, šole

do1.

MKG, šole

MKG, BTF, KIS
MOP

d*,!

ijtfjvnost
Nosilec
wj*_ | .
n
"eian
Pro9ram celostnega Opredelil bo obseg in časovno zapo- MKG
IJsj ia podeželja in obnove rednost uvajanja in izvajanja

Sodelujoči

Rok

MVOUP

XI. 1994

dit0V in us osobitev
' iih
P
selekZa poljedelstvo,
sadjarstvo,
■ j ln poskusnih
centrov
in štvo,
vrtnarstvo in
živinorejovinogradni- MKG

kmetijskega sklada Predviden je enoten kmetijski sklad, MKG
preko katerega bi se financirali vsi
ukrepi v kmetijstvu
&*!"
izdaja tehničnih predpisov in standardov za kmetijske proiz- MKG
n
*ivila ter uskladitev z EU
L
avi,ev
in izvajanje programa »Monitoring onesnaženosti v kmetij- MKG
Vitanje pedološke karte Slovenije

MKG

,ev

iriie'il!n Prostorske opredelitve območij s težjimi razmerami za kmeto- MKG
uvedba katastra hribovskih kmetij
✓ *9'Prn Strokovnih
P°d,a9 za določanje katastrskefa dohodka na pod- MKG
ne V°dne sPosobnosti zemljišč in izdelava projekta za izvedbo in
3
sistemske rešitve, ki bodo izvedbo omogočale
n

°vitev kmetijsko gozdarskih zbornic

do 1995
MF

do 1995

MZT, resorna ministrstva,
strokovne inštitucije, eksperti

do 1997

MOP

do 1995

BTF

do 1997

MEOR
KIS

do 1996

MOP, MF, Republiška
uprava za javne prihodke

do 1997

MKG

iR??i'Ska
in kadrovska usposobitev MKG, MF, MEOR, Ministrstva za MKG
0 in
. ffodBt.L
socialno politiko, Zavoda RS za statistiko in Republiške
ls
7
Ke uprave
l!
tev carin
?n Šanjfi'
službe
in drugih (strokovna
inšpekcijskih
služb za učinkovito MF
' zaščitne ske
politike
v kmetijstvu
in tehnična)

1994
Vlada RS
MKG

1994
1995

MKG

VII. 1994

r

b ava
" moratorija na izvajanje hidromelioracij
MOP
in
•
'n izvedba letnih programov vzdrževanja melioracijskih sistemov MKG

vsako leto

if renc ranih

^8|0J
?
i
ukrepov socialne politike na območjih s težjimi
"a|nimi razmerami
MDDSP
,ta
vitev registra planin oziroma planinskih pašnikov
MGK
av

® ^ikrorajonizacije in vinogradniškega katastra

centralne evidence in številčenja živali
%a n"acionalnega programa prehrane
lietjj

1994
KIS

1996

MKG

RVU

1995

MKG

MZ

1996

°gramov postopnega prestrukturiranja posameznih kmetijskih GZ

MGK

79

1995

MKG

h
pr

—^g|enih poročil enkrat letno (ali enkrat na dve leti)

MKG

MKG
MDD
RSS

I. faza do 30.
9. 1994
II. faza do 31.
3. 1995

KIS
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