
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
lumentacua 

Državnega zbora republike Slovenije 
0 

1 
S1 

Ubijana, 2. avgust 1994 Letnik XX 

oP 

JpSUNCI 

„ [sdlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - EPA 632 - druga 
:t Ravnava 
4 

v ^OCESTE 
^ ^cionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - EPA 278 - druga 
i/« Ravnava 
m 

#&ak 
edlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - EPA 753 - prva 

Dravnava 

tu 

egionalni razvoj 
r6dlog zakona o spodbujanju regionalnega razvoja - EPA 741 - prva obravnava 

^NARODNE LISTINE 

, og zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo 
tr9ovinskem in gospodarskem sodelovanju - EPA 749 

T®dl°g zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
vaške Republike o medsebojni trgovini in plačilih - EPA 750 

'ePi, stališča in priporočila državnega zbora 
a2Prav v delovnih telesih državnega zbora 

št. 30 

Mi 
j* 
'<# VAROVALNICE t' 
jjj fedlog zakona o zavarovalnicah - EPA 415 - tretna obravnava 

SK 

fi ^dlog zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za 
anje radioaktivnih odpadkov iz NEK - EPA 447 - tretja obravnava 28 

30 

31 

92 

108 

114 

116 

-*ri 
2 

117 



SKLEP i «.T? 
državnega zbora ob odreditvi preiskave o politični odgovornosti posameznih 
nosilcev javnih funkcij za aretacije, obsodbe ter izvršitev obsodb proti g. Janezu 
Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiču in Franciju Zavrlu 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
odreditvi parlamentarne preiskave 
o politični odgovornosti posameznih no- 
silcev javnih funkcij za aretacije, obsod- 
be ter izvršitev obsodb proti g. Janezu 
Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiču 
In Franciju Zavrlu na 23. seji, dne 19. 7. 

1994, na podlagi 173. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Komisija za volitve, imenovanja in' j 
nistrativne zadeve se zadolži, da 
sejo zbora, v skladu z vsebino od& j 
parlamentarne preiskave, pripravi P 
log odloka o ustanovitvi in sestavi" 
skovalne komisije. 

(n 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona 
o gospodarskih družbah 

61 
en 
Oc 
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Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah zakona o gospodarskih družbah 
- hitri postopek na 23. seji, dne 19. 7. 
1994, na podlagi 173. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o spremembah zakona 
o gospodarskih družbah se ne sprejme. 

II. 

1. Vlada Republike Slovenije naj čimpre- 
je pripravi in Državnemu zboru predloži 
pregled zakonov oz. njihovih določil ter 
drugih predpisov, ki jih bo treba v po- 
stopku vključevanja Slovenije v Evropsko 
unijo in v njen v pravni okvir spremeniti 

oz. ustrezno prilagoditi. 

2. Razprava o spremembah posa"" ijs 
določb zakona o gospodarskih 
zaradi potrebnega prilagajanja s PJ- s 
mi predpisi v Evropski uniji naj P1-j 
vzporedno z obravnavo predloga z'1- | 
o tujih vlaganjih. 

3. Vlada Republike Slovenije naj j ^ 
nemu zboru predloži analizo tujin*" lr| 
v slovensko gospodarstvo. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o sodelova- 
nju delavcev pri upravljanju - prva 

obravnava na 23. seji, dne 19. 7. 1994, na 
podlagi 173. in 185. člena poslovnika Dr- 
žavnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah In 
nitvah zakona o sodelovanju dela*" 
upravljanju se ne sprejme. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lastninskem preoblikovanju 
zavarovalnic 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju zavarovalnic 
- druga obravnava na 23. seji, dne 20. 7. 
1994, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o lastninskem preobliko- 
vanju zavarovalnic - druga obravnava ni 
primerna podlaga za drugo obravnavo, 
zato naj Vlada Republike Slovenije v so- 

-"Pre 

delovanju s Službo družbenega 
vodstva in Slovenskim zavaf1, 
združenjem pripravi nov predlog . r 
o lastninskem preoblikovanju zavj lerr 
nic za drugo obravnavo, pri če"*Prav 
upošteva pripravo otvoritvene bil®'1' 
podlagi izvedenih revizij. I p 
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favni zbor Republike Slovenije je ob 
^ ®'avnavi predloga zakona o nalezljivih 

*tonih - prva obravnava na 23. seji, 
"e 20. 7. 1994, na podlagi 185. člena 

,0s|ovnika državnega zbora sprejel v na- 
"■njem besedilu 

l\l 

sklep 

davnega zbora ob obravnavi predloga zakona o nalezljivih boleznih 

STALIŠČA IN SKLEPE 

■ adlog zakona o nalezljivih boleznih 
n» Ustrezna podlaga za pripravo predloga 
še' *°Na za drugo obravnavo. 

" rk-^dlagatelj naj pri pripravi predloga 
ivlf "*ona za drugo obravnavo: 

"Pošteva pripombe, ki jih je v svojem 
. 6nju podal Sekretariat za zakonodajo 

Pf3vne zadeve 

Mi, začetnih členih zakona navedeno 
'nicijo epidemije, okuženega in ogro- 

ža območja in doda definicijo pojma 
"?n°*e in sicer: zoonoze so nalezljive 
isri2ni' se P° naravni poti prenašajo "živalmi - vretenčarji in človekom; 

seznamu nalezljivih bolezni, za kate- 
®ljajo določbe tega zakona, doda še 

Mednje zoonoze. 
Psitakoza (Psittaacosis-Ornitosis), 
^rkavost (Malleus), 
?®n (Erysipelas), 
ISai (Trichophytia); 

■^Premeni posamezne člene predloga 
C 5

K°na tako, da bo iz njih razvidno, da je 
v" PrePrečevanje in obvladovanje zo- 
J z Poleg zdravstvene odgovorna tudi 

l6r|narska služba: 

i [Jaziv »zdravstveni delavci« nadomesti 
j, jeznimi nazivi, kot so: »zdravnik, 

a'cinska sestra, zdravstveno osebje« 

"PoSteva, da je za postavitev diagnoze Dražen in s prisego pooblaščen samo 

zdravnik (in ne zdravstveni sodelavec), ki 
nosi sam tudi vso odgovornost za zdrav- 
ljenje in preživetje oz. smrt bolnika; 

- upošteva, da je tudi splošni zdravnik, 
ki dela v ambulanti oz. obiskuje bolnike 
na njihovih domovih, izpostavljen virom 
infekcijskih bolezni; 

- določi boljšo in večjo zaščito zdravni- 
kov in zdravstvenega osebja v zvezi z in- 
fekcijskimi boleznimi; 

- določi, da se zdravnikom in zdravstve- 
nemu osebju, ki pridejo v stik z bolniki 
z infekcijsko boleznijo, prizna morebitna 
okužba z isto boleznijo kot poklicno obo- 
lenje; 

- prouči smiselnost zajetja akutnih in- 
fekcij dihal med nalezljive bolezni, ker je 
teh bolezni zelo veliko in je kompletnost 
nadzora nad njimi vprašljiva. Ukrepov, ki 
jih zahteva zakon (osamitev in identifika- 
cija povzročiteljev) zaradi velikih stro- 
škov ni moč izvesti. Če je za potreben 
nadzor nad nekaterimi respiratornimi in- 
fekcijami, naj jih zakon posebej navede; 

- v 9. členu vgradi tako rešitev, da bo 
obvezni program preventivne dezinfekci- 
je, dezinsekcije in deratizacije določala 
strokovna komisija, ki jo skupaj določijo: 
Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za 
kmetijstvo in gozdarstvo in Ministrstvo za 
okolje in prostor. (Taka odločitev bi bila 
interdisciplinarna, pa tudi v okviru zdrav- 
stva so strokovnjaki, ki bi lahko kvalitet- 
no prispevali k odločitvam, ki imajo po- 
membne ekonomske konsekvence za 
slovensko gospodarstvo); 

- prouči možnost, da bi pri programu 
usmerjene zdravstvene vzgoje sodelovali 
tudi drugi strokovnjaki v zdravstvu in zu- 
naj in ne samo strokovnjaki Inštituta za 
varovanje zdravja; 

- v 18. členu opredeli, katere bolezni je 

potrebno izolirati in definirati izolacijo; 

- jasno opredeli, kateri zdravstveni pre- 
gledi in kdaj so potrebni ter katere prei- 
skave vsebujejo (člen 31). Pri tem naj se 
drži sklepov Republiškega strokovnega 
kolegija in stališč SZO, CDC in FDA, da 
občasni pregledi zdravih živilcev niso po- 
trebni. Za preglede, ki bodo v zakonu 
navedeni, naj pisec predloži ekonomski 
izračun, koliko bodo stali in predlog, kdo 
jih bo plačal; 

- besedilo 36. člena predloga zakona 
nadomesti z besedilom, ki ga predlaga 
razširjeni strokovni kolegij za infektologi- 
jo (RSKI - Razširjeni strokovni kolegij za 
infektologijo); 

- v 8. člen predloga zakona vnese glivič- 
ne nikotične infekcije, ki so povzročene 
s pralnimi praški in drugimi kemikalijami 
ter ogrožajo kožo. Prav tako pa napadajo 
glivice tudi dihala, prebavila in s tem živ- 
ljenjsko ogrožajo človeka; 

- pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo v 41. členu uvrsti med obvez- 
ne preiskave krvi nosečnic navzočnost 
povzročitelja toksoplazmoze; 

- pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo v 57. členu določi, da se izvr- 
šilni predpisi izdelajo v 8 mesecih od 
začetka veljavnosti tega zakona; 

- predlagatelj naj pri pripravi predloga 
za drugo obravnavo prouči možnost, 
s katero bi zdravnikom, ki pregledujejo in 
zdravijo bolnike z infekcijsko boleznijo in 
zdravstvenemu osebju, ki sodeluje pri 
zdravljenju in negi takšnih bolnikov, priz- 
nal eventuelna okužbo z isto boleznijo 
kot s poklicnim obolenjem. Enako naj 
velja za osebje, ki ima opraviti s kužnim 
materialom oziroma z raziskavami te vrA 

ste v laboratorijih. 

IH^UŠČA in sklepi 
javnega zbora ob obravnavi predloga zakona o inovacijah v delovnem razmerju 

IS 
®braV| ob jobra zbor Republike Slovenije je v tUiVnav' predloga zakona o inovacijah M"l0' — na ?®Vnem razmerju - prva obravnava 
'85 seii. dne 20. 7. 1994, na podlagi 

»'V* ena poslovnika Državnega zbora e'el naslednja 

stališča in sklepe 

'' ie^ređ'09 zakona o inovacijah v delov- 
t>ravoaZmer'u ie us,rezna podlaga za pri- •* 0 zakona za drugo obravnavo. 

naj do druge obravnave 
v ^'Primernost predlagane ureditve 
^nen u zakona in pri tem upošteva 
8Poda *orn's'ie Državnega sveta za go- 
v°dov V0 ,er lavnih raziskovalnih za- 

3. Predlagatelj naj do druge obravnave 
prouči možnost, da bi bil inovator (posa- 
meznik) v poravnalnem postopku v bolj- 
šem položaju kot ga sedaj predvideva 30. 
člen. 

4. Predlagatelj naj prouči in pri pripravi 
predloga zakona za drugo obravnavo 
smiselno upošteva pripombe in predloge 
Sekretariata za zakonodajo in pravne za- 
deve. 

5. Zbor se strinja s predlogom predlaga- 
telja, da za drugo obravnavo predloga 
zakona dopolni zakon z določbami, ki 
bodo omogočale ustanovitev organov za 
transfer znanja iz univerz in raziskovalnih 
zavodov v prakso. 

6. Zbor soglaša z namero predlagatelja 
zakona, da do druge obravnave predloga 
zakona pripravi ustreznejši naziv zakona. 

7. Predlagatelj naj do druge obravnave 
prouči možnost, da spremeni vsebino 
drugega odstavka 18. člena tako, da de- 
lodajalec ne določa deleža nagrade pb- 
sameznika za izum v skupini delojemal- 
cev. Posamezne deleže od skupne nagra- 
de si določijo posamezniki v skupini sami 
na osnovi vsebine obvestila o izumu. 

8. Predlog zakona o inovacijah v delov- 
nem razmerju naj za drugo obravnavo 
pripravi predlagatelj. 
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SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi informacije o posledicah neurja, ki je v juniju in 
v začetku julija 1994 prizadel Zasavje in nekatera druga območja v Sloveniji 

5K 
Ar; 
Po 

Državni zbor Republike Slovenije, je ob 
obravnavi informacije o posledicah ne- 
urja, ki je v mesecu juniju in začetku 
julija 1994 prizadel Zasavje in nekatera 
druga območja v Sloveniji, s predlogom 
ukrepov na 23. seji, 26. 7. 1994, na podla- 
gi 173. člena poslovnika državnega zbora 
sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije spre- 
jema informacije o posledicah neurja, ki 
je v mesecu juniju in začetku julija 1994 
prizadelo Zasavje in nekatera druga ob- 
močja v Sloveniji, in podpira predlagane 
nadaljnje ukrepe in programe, pri čemer 
je potrebno: 

— ocenjeno škodo in potrebne aktivnosti 
razmejiti na državno in občinsko raven, 

- obravnavo in sprejemanje zakona o sa- 
naciji posledic naravnih in drugih nesreč 
časovno čim bolj uskladiti s sprejema- 
njem zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, 
- pripraviti poseben zakon o odpravi po- 
sledic neurja s poplavo in točo, ker ško- 
da, še posebej na občinski ravni, presega 
možnosti občin za sanacijo posledic. 

2. Državni zbor Republike Slovenije se 
zavzema za celovit sistem, ki bo omogo- 
čal trajno in učinkovito odpravo posledic 
naravnih in drugih nesreč, pri čemer naj 
Vlada RS za sanacije posledic razdela 
zlasti naslednja vprašanja: 
- načine zbiranja denarnih in drugih 
sredstev, 
- oblikovanje strokovne pomoči, 
- organizacije pomoči v trikotniku: pri- 
zadete osebe, lokalna skupnost in dr- 

liZ < 
žava, 
- oblikovanje kontrolnih mehani' 
nad izvajanjem sanacij in 
- vzpostavitve medobčinske koordii 
je za odpravljanje in sanacije 

3. Državni zbor Republike Slovet# 
sebej opozarja, da je obseg 
spremljajo nastop visokih voda in ' r 

nega morja, pogojen tudi s stanje1' |r 
prizadetem povodju in morju. Zato j * 
predlaga, da poleg sanacije škod» ^ 
RS zagotovi tudi ustrezna vlaganjab, 
ventivno dejavnost na področju voda. 
in morskega gospodarstva. 

4. Ugotovi naj se odgovornost za 
strežne in celo škodljive posege v n» 
ne tokove voda in ostale posege, * 
povzročili dodatno stopnjevanje 
vih vplivov vodne ujme. 

15 
t 

SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Skladu za dekomisijo Jedrske 
elektrarne Krško -"i 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o Skladu za 
dekomisijo Jedrske elektrarne Krško 
— druga in tretja obravnava na 23. seji, 
dne 20. 7. 1994, na podlagi 173. člena 
poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEPE 

I. 

1. Predlog zakona o Skladu za dekomisi- 
jo Jedrske elektrarne Krško za tretjo 
obravnavo pripravijo predlagatelji zako- 
na (Branko Jane, Jože Lenič, Franc Lipo- 
glavšek in Franc Avberšek). 

2. Tretja obravnava predloga zakona 
o Skladu za financiranje razgradnje Nu- 
klearne elektrarne Krško in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK se opravi 
na septembrski seji Državnega zbora Re- 
publike Slovenije. 

Db 
II. 

1. Drfavni zbor Republike Slovenije" lil 
ga Vladi Republike Slovenije, da ZJ 'ji 
posredne in neposredne škode, p®' 
čene z obstojem in obratovanjem 
arne elektrarne Krško do konca leta 
pripravi zakon o renti. 

2. Vlada Republike Slovenije naj do1 

tembrske seje Državnega zbora 
ke Slovenije pripravi podzakonsk' 
v skladu z 78. členom zakona o 
okolja. 
 > 

SKLEP .„I- 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o praznik^ 
dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji    J« 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bi zakona o praznikih in dela prostih 
dnevih v Republiki Sloveniji — prva 
obravnava na 23. seji, dne 20. 7.1994, na 

podlagi 173. in 185. člena poslovnika dr- 
žavnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembi zi 

o praznikih in dela prostih dnevih 
publiki Sloveniji se ne sprejme. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona 
'državnem izpitu   

o spremembi zakon o pravniški 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bi zakona o pravniškem državnem izpitu 
— prva obravnava na 23. seji, dne 20. 7. 
1994, na podlagi 173. in 185. člena po- 
slovnika državnega zbora sprejel na- 

slednji 

SKLEP 

Državni zbor sprejema predlog li' 
o spremembi zakona o pravnišK6' 
žavnem izpitu v prvi obravnavi. 
drugo obravnavo predloga 2>l 
o predloženem besedilu opravil 
naslednji seji Državnega zbora. 

poročevalec, št. 30 4 



SKLEP 

davnega zbora v zvezi s točko poslanska vprašanja in pobude poslank in 
kancev 

^avni zbor Republike Slovenije je 
jnitf s točko poslanska vprašanja In 

Ne poslank in poslancev na 23. seji, 
rd!? i« °" 7- 1994' na Podlagi 29. in 173. >'e®r.a Poslovnika Državnega zbora spre- 

"aslednji 
nij« 
kod- 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije bo 
v mesecu septembru 1994 opravil razpra- 
vo o odgovoru Vlade Republike Slovenije 

na poslansko vprašanje poslanca Jožeta 
Jagodnika v zvezi z učinki sanacije slo- 
venskega gospodarstva glede na sklepe 
13. seje Državnega zbora, s posebnim 
poudarkom na gospodarski problematiki 
mariborskega bazena. 

J sklep 

'lo! lavnega zbora ob obravnavi predloga obrtnega zakona 
d VI, 
a * I zbor Republike Slovenije je ob 
odiT^rtavi predloga obrtnega zakona 

'"9a in tretja obravnava na 23. seji, 
jk| 2 .7- 1994, na podlagi 173. člena 

:a' ,H
0vnika Državnega zbora sprejel v na- 

lap^jem besedilu 

I. 

Predlog obrtnega zakona za tretjo obrav- 
navo pripravi Vlada Republike Slovenije, 
in sicer v roku, da ga bo Državni zbor 
obravnaval še v nadaljevanju 23. seje 
zbora. 

SKLEP 

II. 

Vlada Republike Slovenije naj seznam 
obrtnih dejavnosti iz liste A ponovno pre- 
gleda in z odlokom prestavi v listo B tudi 
vse tiste dejavnosti, pri katerih mojstrska 
spretnost ni glavni pogoj za kvalitetno 
delo, temveč pridobljeno znanje z višjo 
stopnjo izobrazbe. 

Stališča in sklepi 
Hj^avnega zbora ob obravnavi predloga zakona o šolski inšpekciji 

»braVni z.k°r Republike Slovenije, je ob 
|p..v"avi predloga zakona o šolski in- 
ij *ciji _ prva obravnava na 23. seji, 

2P ijL i"4, na podlagi 185. člena poslov- 
zJ li«,* ?r*vnega zbora sprejel v nasled- 
01 ,WT| besedilu 

Stališča IN SKLEPE 

redlog zakona o šolski inšpekciji je, 
iko*na podla9a za pripravo predloga °na za drugo obravnavo. 

jL^dlagatelj naj pri pripravi predloga 
"i nI? za drugo obravnavo natančneje edvoumno določi obseg in vsebino 

^ovn°ra ter v9rac" zaščito učiteljeve stro- nađ"e avtonomije zlasti v tistem delu 
nec 

0ra. v katerega se vključuje izvede- 
*a pedagoško področje. 

°iwesed'lu predloga zakona za drugo 
/ter,h

Vnavo naj predlagatelj predvidi, v ka- 
ško ')r'rrierih sme izvedenec za pedago- 
^raŽB°droč'e Prisostvovati vzgojno-izo- 
vteh nemu delu ter določi, da ima 

Primerih tudi inšpektor pravico pri- 
CeSu

0vati vzgojnoizobraževalnemu pro- 
95 to brez posebnega ravnateljeve- 

Pi _ , naj natančneje določi po- 
"san ki 93 vodi inšpektor v zvezi z za- 
upr 111 8'rank in drugih udeležencev M avnem postopku, ter pri tem izvza- 

me »zaslišanje« učencev oziroma dijakov 
in ga opredeli kot »razgovor« z obvezno 
vednostjo staršev oziroma skrbnikov«. 

5. Predlagatelj naj ponovno prouči razlo- 
ge, zaradi katerih sme inšpektor izreči 
suspenz, le-te naj taksativno navede in 
odpravi dvom o kumuliranju naštetih ra- 
zlogov (16. člen). 

Predlagatelj naj med razloge za suspenz 
vključi poleg fizičnega tudi psihično na- 
silje. 
Predlagatelj naj pri pripravi predloga za- 
kona za drugo obravnavo vgradi tiste 
specifike privatnih šol, ki jih je pri oprav- 
ljanju nadzora dolžan upoštevati inšpek- 
tor (koncesijska pogodba, specifike pro- 
grama ipd.). 

7. Predlagatelj naj ponovno prouči krog 
upravičenih pobudnikov za uvedbo 
izrednega nadzora tako glede učencev in 
dijakov oddelčne skupnosti kot dodatne- 
ga upravičenca za vložitev pobude. 

8. Doba sedmih let, v kateri mora biti 
opravljen redni nadzor nad vsakim izva- 
jalcem vzgoje in izobraževanja, ki zapade 
šolski inšpekciji je predloga, zato naj jo 
predlagatelj ustrezno skrajša (mandat 
ravnatelja). 

9. Pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo naj predlagatelj prouči ali za- 
konski predlog v zadostni meri rešuje 
vprašanje spremljanja in nadzora nad že 

uvedenimi eksperimenti v vzgoji in izo- 
braževanju. ^ 

10. Nadzor, ki se nanaša na izpolnjevanje 
pogojev za opravljanje vzgojno-izobraže- 
valne dejavnosti in izpolnjevanje standar- 
dov in normativov za izvajanje vzgojno- 
izobraževalnih programov mora biti 
v skladu z vzgojno-izobraževalnim pro- 
gramom ter katalogom potrjenih in po- 
skusnih učbenikov. 
11. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo zagotovi tudi 
hiter in učinkovit nadzor na področju 
prehoda mladih iz srednjega v višje in 
visoko šolstvo. 
12. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo v celoti upo- 
števa mnenje Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve ter opravi redakcijske 
popravke tudi v smislu večje jasnosti in 
dorečenosti zakonskega besedila ter do- 
datno obrazloži finančne posledice pred- 
loženega zakona. 
13. Predlog zakona za drugo obravnavo 
naj predlagatelj predloži do naslednje se- 
je Državnega zbora. 

II. 

Zaradi jasno začrtane meje med nadzo- 
rom in svetovanjem Državni zbor zadol- 
žuje Vlado, da po ureditvi šolske inšpek- 
cije uredi tudi svetovanje. Morebitne na- 
stajajoče načrte bi lahko predstavili širši 
strokovni javnosti. 
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STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o centralnem registru prebivalstt 

Ki 
rž 

Državni zbor Republike Slovenije, je ob 
obravnavi predloga zakona o central- 
nem registru prebivalstva — prva obrav- 
nava na 23. seji, 25. 7. 1994, na podlagi 
185. člena poslovnika državnega zbora 
sprejel v naslednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Predlog zakona o centralnem registru 
prebivalstva je ustrezna podlaga za pri- 
pravo zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj zakona naj do druge 
obravnave prouči nujnost ohranjanja 
enotne matične številke občanov (EMŠO) 
oziroma omeji njeno preširoko uporabo 
in možnost dostopa do osebnih podat- 
kov hranjenih v posameznih evidencah 
oziroma zbirkah. V ta namen naj se jasno 
opredeli, kdo sme zbirati podatke o EM- 
ŠO. Ne glede na to, ali bo predlagatelj 
ohranil EMŠO ali predlagal kako drugo 
obliko osebne identifikacijske številke, 
mora zagotoviti čimveč varovalnih meha- 
nizmov na organizacijski, programsko- 
tehnični ravni in na ravni kontrole. Taki 
mehanizmi so, na primer: 

- notranja zaščita evidenc z lastnimi 
identifikacijskimi številkami - vmesniki; 

- natančna zakonska opredelitev, kate- 
rih podatkov se pod nobenimi pogoji ne 
sme vključevati v mrežo podatkov oziro- 
ma se jih ne sme posredovati drugim 
uporabnikom oziroma upravljalcem zbirk 
podatkov; 

- okrepitev inšpekcijske službe oziroma 
nadzora nad upravljanjem z osebnimi po- 
datki; 

- uporaba pasivnih terminalov za vode- 
nje zbirk oziroma podatkov. 
3. Predlagatelj naj do druge obravnave 
predloga zakona prouči primernost pre- 
nosa centralnega registra prebivalstva na 
Ministrstvo za notranje zadeve, ki je re- 
presivni državni organ. Zbor meni, da bi 
bilo bolj primerno, da bi tak register vodi- 
la civilna institucija. V primeru, da se bo 
predlagatelj vseeno odločil za Ministr- 
stvo za notranje zadeve, naj se v roku, ki 
je predviden za prenos upravljanja cen- 
tralnega registra prebivalstva n? ministr- 
stvo, to ministrstvo reorganizira tako, da 

bo res služba za notranje zadeve,' jj 
organ državne represije. j,y 

4. Predlagatelj naj prouči možnost,' 
se v centralnem registru prebivalstvi ^ 
mesto EMŠO najožjih svojcev upo" j 
podatke, ki so sicer pomembni za s ' 
stične obdelave, vendar teh ose« . 
identificirajo (na primer: podatki o|M 
rojstva, spolu in izobrazbi). 

SkLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o obveznih zavarovanjih v profljjJ 

5. Predlagatelj zakona naj prouči'lO' 
nost, da se dodeli otroku EMŠO taW"~- 
rojstvu. "av 

'av 
6. Zbor ocenjuje, da zaradi prostov« ijj 
sti zbiranja podatka o narodnosti. J« 
podatka ne bi bilo ustrezno "s 
v centralni register prebivalstva, sajJ "te 
zaradi prostovoljnosti statistično " ««. 
korektno interpretirati. ^ 

ji 
7. Predlagatelj naj pri pripravi pf j 
zakona za drugo obravnavo p'0" al 
smiselno upošteva predloge Sekref |y 
za zakonodajo in pravne zadeve ki•>« 
meznim določbam predloga z® 
o centralnem registru prebivalstva. >ra, 

 J J* 'In 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu - druga obrav- 
nava na 23. seji, dne 25. 7. 1994, na 
podlagi 173. člena poslovnika državnega 

zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o obveznih zavali 
v prometu za tretjo obravnavo Pn 

Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP • te5l 

državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izgradnji Univerzitetne knjižni 
v Ljubljani 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o izgradnji 
Univerzitetne knjižnice v Ljubljani 
- druga obravnava na 23. seji, dne 25. 7. 
1994, na podlagi 173. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

I. 

II. 

Predlog zakona o izgradnji Univerzitetne 
knjižnice v Ljubljani za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

Državni zbor zadolžuje Vlado Rep1 

Slovenije, da v šestih mesecih P! 
protokol o načinu financiranja oW 
nacionalnega pomena. 

m an< 
i(i hvi 
Plo 

—'Se 
SKLEP ,y 

državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Agenciji Republike Slovenije 
plačilni promet, nadziranje in informiranje j®*11 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in Informiranje — tretja 
obravnava na 23. seji, dne 25. 7.1994, na 
podlagi 173. člena poslovnika državnega 

zbora sprejel naslednji 

SKLEP 
Vlada Republike Slovenije naj pripravi za 

oktobrsko zasedanje Državnega 
naslednje zakone: predlog zjL 
o davčnem postopku, predlog 
o davčni upravi (službi) in predlog '-j , 
na o davku na dodano vrednost. r< 

jie 

H 
Obr, 
od Veo 
i*to| 
K 
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alst$fP 

avnega zbora ob obravnavi predloga zakona o organiziranju in financiranju na 
eve, ijSJfočju kulture   

J,ni zbor Republike Slovenije je ob 
nost11 j na^i predloga zakona o organlzlra- 
valstv» financiranju na področju kulture 

upori J'Sa obravnava na 23. seji, dne 25. 7. 
ii za s ■na podlagi 173. člena poslovnika 

oset   
itki oflLEp 

državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o organiziranju in finan- 
ciranju na področju kulture za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slo- 
venije. 

ouči 
D tal 

javnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o Banki 

fejje ... . : ■ ■ - _ 

SKLEP 

Predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o Banki Slovenije se vrne v prvo obravna- 
vo in se obravnava po rednem postopku. 

Komisija za spremljanje in nadzor last- 
ninskega preoblikovanja podjetij pripravi 
za septembrsko sejo Državnega zbora 
sklepe in stališča pri čemer upošteva 
splošno razpravo na Državnem zboru. 

f?Vn' zbor Republike Slovenije je ob 
/j* 1avi Podloga zakona o dopolnl- st0 " *®kona o Banki Slovenije — hitri 

l0S,[i J0"61« na 23. seji, dne 29. 7. 1994, na 
1 s in'9'173-in 185- člena poslovnika dr- , saj nega zbora sprejel naslednji 
no i" ■— t 

lAUŠČA in sklepi 

pre< javnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za 
prcu Oplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih 

le^l^sticijskih del Slovenskih železarn 
>ni a' "a* 
 ""lu 
»tva- bravz'50r Republike Slovenije je ob 

•nii,nav' predloga zakona o zagotav- 
Hn« >redstev za odPlačilo kreditov za °bratna sredstva in kreditov za 

rrt(Wi nu'n'^ investicijskih del Sloven- 
^ 9i 1» n ~ P'*8 obrawnava>na P°d_ 

i- 185. člena poslovnika Državnega 
aro" na.,' 

na 23. seji dne 26. 7. 1994, sprejel 
pri' ednjem besedilu 

STALIŠČA in sklepe 

:eyr®d'09 zakona o zagotavljanju sred- 
lg a °dplačilo kreditov za trajna obrat- 

niCiVe« -,va in kreditov za izvedbo nujnih 
rj^ lc,iskih del Slovenskih železarn je 

Jaii0n
rr,a osnova za pripravo predloga na za drugo obravnavo. 

i0?da Republike Slovenije naj do dru- 
Bpif>neQ 

ave zagotovi skladnost predla- 
prfitvii^ 2akona z veljavno sistemsko ure- 

3bj4pio§ !'nanciranja javne porabe v smislu 
tiOdair, Pripomb Sekretariata za zako- 
ijtrjl ln Pravne zadeve oziroma pripravi 
■ a „

ne spremembe sistemske ureditve ia Področja. 

JSek3 na'. uP°^,eva konkretne pripom- e,ar'a,a za zakonodajo in pravne e "a predlog zakona. 
• Vli 

obravnavo upošteva določila zakona 
o denarni enoti in zakona o uporabi de- 
narne enote ter zneske navede v domači 
denarni enoti - tolarjih. 

železarn v kontekst svoje nove gospodar- 
ske strategije. 

5. Vlada Republike Slovenije naj v pred- 
logu zakona za drugo obravnavo jasno 
opredeli, katere družbe bodo najele kre- 
dite v višini 33 mio DEM za trajna obratna 
sredstva in katere od teh se bodo po 
sklepu Vlade Republike Slovenije lahko 
spremenila v kapitalski delež države. 

6. Vlada Republike Slovenije naj do dru- 
ge obravnave predstavi načrt postopne- 
ga umika države iz podjetja Slovenske 
železarne d.o.o. 
7. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da se opredeli do ustreznosti 
višine sredstev, namenjenih za investicije 
in za zagotavljanje obratnih sredstev ter 
predvidi odgovornost za uspeh sanacije 
Slovenskih železarn. 

8. Vlada Republike Slovenije naj ob pri- 
pravi poročila o poteku sanacij sloven- 
skega gospodarstva, pripravi predloge za 
reševanje problema starih zapadlih ob- 
veznosti, ki se ne rešujejo na osnovi spre- 
jetih zakonov preko Agencije za sanacijo 
bank in hranilnic ter Sklada za razvoj. 

9. Vlada naj postavi reševanje problemov 

v železarnah so posebno pereč problem 
upravljanje in poslovodne strukture. 

Vlada naj Državnemu zboru predloži 
predlog kadrovskih rešitev, ki bodo jam- 
čile za gospodarski uspeh, ki je edino 
opravičilo za sprejem zakona o zagotav- 
ljanju sredstev za odplačilo kreditov za 
trajna obratna sredstva in kreditov za iz- 
vedbo nujnih invensticijskih del Sloven- 
skih železarn. 

10. Vlada Republike Slovenije naj do dru- 
ge obravnave pripravi informacijo o do- 
sedanji in planirani porabi energije v Slo- 
venskih železarnah, s poudarkom na pri- 
merjavi z ustvarjenim bruto produktom. 

11. Vlada Republike Slovenije skupaj 
z Ministrstvom za ekonomske odnose in 
razvoj, pripravi osnovno gradivo o viziji 
gospodarskega razvoja Slovenije do sep- 
tembra 1994. 

12. Vlada Republike Slovenije predloži 
Državnemu zboru predlog zakona zago- 
tavljanju sredstev za odplačilo kreditov 
za trajna obratna sredstva in kreditov in 
izvedbo nujnih investicijskih del Sloven- 
skih železarn v mesecu septembru. ada "aj prijsripravi zakona za drugo 

kl£p 

Js?
Vne9a zbora ob obravnavi predloga ustavnega zakona o dopolnitvah 

i. ^^ega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in 

* fsnosti Republike Slovenije   

Kbravn Zk)0r RePublike Slovenije je ob 
0 Conn^' Predloga ustavnega zakona V«(£?°'nltvah ustavnega zakona za iz- 
*toi» ,®mel|ne ustavne listine o samo- 8>l In neodvisnosti Republike Slo- 

venije na 13. izredni seji državnega zbo- 
ra, dne 27. 7.1994, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel na- 
slednji 

SKLEP 
Pri pripravi privatizacijskega zakona 
bank se bo upoštevala udeležba državlja- 
nov v lastninjenju saniranih bank. 
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SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi projekta lokalne samouprave 

Državni zbor Republike Slovenije je ob ga zbora Republike Slovenije, sprejetega nije, da na podlagi teh stališč in 
obravnavi projekta lokalne samouprave na 9. izredni seji Državnega zbora, dne 8. števanju določb Ustavnega sodi'' 
na 14. izredni seji, dne 29. 7. 1994, na 6. 1994, je Vlada Republike Slovenije iz- spešeno nadaljuje s pripravo P°" 
podlagi 173. člena poslovnika državnega delala analizo referendumskih izidov in zakonskih sprememb na tem p"1''1 

zbora sprejel naslednji možne predloge izvajanja reforme lokal- 
ne samouprave v več inačicah. Državni 2. Državni zbor bo na seji v sep" 

SKLEP zbor pozitivno ocenjuje pripravljena gra- nadaljeval odločanje o lokalni san10 

diva in zadolžuje Vlado Republike Slove- vi na podlagi predlogov Vlade R*P 
1. Na podlagi posebnega sklepa Državne- Slovenije. 
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Predlog zakona o ZAVAROVALNICAH - EPA 415 - TRETJA 

obravnava 

5<m Vlada Republike Slovenije je na 95. seji dne 21. julija 1994 
potjl določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAVAROVALNICAH, 

W vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na 
Podlagi sklepa 20. seje Državnega zbor Republike Slove- 
nje z dne 30/5-1944 in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o zavaroval- 
nicah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 
- "Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance. 
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 
- Mojca BERKOVIČ SIMEONOV, svetovalka ministra za 
finance. 

^edlog zakona o zavarovalnicah 

'•Splošne določbe 

Področje urejanja 

l.člen 

Ja zakon ureja temeljna vprašanja v zvezi z ustanavljanjem, 
Poslovanjem, nadzorom in prenehanjem zavarovalnic. 

Področ|e veljavnosti 

2. člen 

j' Ta zakon se uporablja za zavarovalnice, ki opravljajo 
provalne, pozavarovalne in druge zavarovalne posle ter 
Za3'0 sec'e^ v Republiki Sloveniji. Ta zakon se uporablja tudi ° gospodarske družbe in samostojne podjetnike posamez- 
ne. ki opravljajo druge zavarovalne posle v delu, ki se 
anaša na opravljanje drugih zavarovalnih poslov. 

j?) Premoženje, premoženjski interesi in osebe v Republiki 
■oveniji se zavarujejo pri zavarovalnicah, ki so ustanovljene 

kattem zakonu- Vlada Republike Slovenije lahko predpišd, a'ero premoženje, premoženjski interesi in osebe se lahko 
darujejo ali sozavarujejo pri tuji zavarovalnici in pod kate- 
'iirii Pogoji. 

j) Določbe tega zakona ne veljajo za zavarovalno dejavnost 
■ 93 zavar°vanja posameznih družb, če so zavarovalci le Jinovi č|ani, razen če so taka zavarovanja v pretežni meri 

POzavarovana. 

Temeljni pojmi 

p 3. člen 
°samezni pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen: 

2eivi,arova'ni P°s,i: sklepanje in izvajanje pogodb o premo- 
lil? em 'n OS0t>nem zavarovanju - razen obveznih social- 
Poo *?varovani (pokojninsko in zdravstveno zavarovanje), 
ter 

t>.° sozavarovanju, pogodb o pasivnem pozavarovanju, 
r,; P°sli pri izvajanju ukrepov za preprečevanje in odpravlja- 
J Nevarnosti, ki ogrožajo zavarovano premoženje in osebe; 
PreY>*avarovanie oziroma pozavarovalni posli: zavarovanje 
?ava iznad st°Pnie lastnega izravnavanja nevarnosti ene 
Pn> ova,n'ce Pr' drugi zavarovalnici, registrirani za aktivno 
- tfVar.ovani0; 
*ava zavarova,ni posli: posredovanje in zastopanje pri , ar°vanju. snemanju rizikov, obravnavanju škod, finančne 
1imi-U!Je intelektualne In tehnične storitve v zvezi z zavaroval- 
- oh" P°zavarovalimi posli; ko^vezna zavarovanja: zavarovanja, ki so obvezna po za- 

zavarovalnica: pravna oseba, ki na trgu samostojno oprav- 

lja dejavnost zavarovanja oseb in premoženja oziroma poza- 
varovanja kot svojo izključno dejavnost ter nastopa v pravno- 
organizacijski obliki po tem zakonu; 
- družba, ki opravlja druge zavarovalne posle: gospodarska 
družba, ki ni zavarovalnica, vendar opravlja tudi druge zavaro- 
valne posle; 
- samostojni podjetnik posameznik: podjetnik, ki opravlja 
druge zavarovalne posle. 

Prostovoljnost zavarovanja 

4. člen 

Zavarovanje po tem zakonu je prostovoljno. Obvezno zavaro- 
vanje se uvede s posebnim zakonom. 

Obveznost pozavarovanja 

5. člen 

(1) Zavarovalnica mora pozavarovati pri zavarovalnici s sede- 
žem v Republiki Sloveniji, ki je registrirana za aktivno pozava- 
rovanje, tisti del v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki po 
tabelah maksimalnega kritja presega lastne deleže v izravna- 
vanju nevarnosti.# 

(2) Zavarovalnica, registrirana za aktivno pozavarovanje, 
mora ponujene presežke nevarnosti, ki jih sama ne more 
izravnati v okviru svojih zmogljivosti, ponuditi drugim zavaro- 
valnicam s sedežem v Republiki Sloveniji, registriranim za 
aktivno pozavarovanje, do višine njihovih zmogljivosti, pre- 
den lahko takšne presežke ponudi v tujini. 

(3) Presežke v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki jih zavaro- 
valnice s sedežem v Republiki Sloveniji, registrirane za 
aktivno pozavarovanje, ne sprejmejo v kritje, sme zavaroval- 
nica pozavarovati v tujini. 

(4) Če se zavarovalnica odloči za sozavarovanje, se smiselno 
uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena s tem, da 
v sozavarovanje prevzeti del nevarnosti ne more preseči last- 
nih deležev po tabelah maksimalnega kritja. 

Pravna oblika 

6. člen 

Zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji se lahko usta- 
novi kot delniška družba po zakonu o gospodarskih družbah 
ali kot družba za vzajemno zavarovanje po tem zakonu. 
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Zavarovalni nadzor 

7. člen , 

Nadzor nad poslovanjem zavarovalnic in družb, ki opravljajo 
druge zavarovalne posle po tem zakonu, opravlja nadzorni 
organ. 

Nadzor v zavarovalnici 

8. člen 

(1) Zavarovalnica mora organizirati notranji nadzor za tekoče 
preverjanje zakonitosti, pravilnosti in smotrnosti poslovanja 
in delovanja zavarovalnice. Ta nadzor mora biti ob upošteva- 
nju obsega poslov oblikovan tako, da lahko izpolnjuje svoje 
naloge tudi na področju notranjega revidiranja. 

(2) Zavarovalnotehnični strokovnjak (aktuar) organizira, vodi 
in nadzira izvajanje nalog v zvezi s sestavljanjem zavarovalnih 
podlag za izračun zavarovalnih premij ter zavarovalnotehnič- 
nih rezervacij iz 12. člena in za izračun udeležbe na dobičku iz 
36. člena tega zakona. 

II. ZAVAROVALNICE 

1. SPLOŠNO 

Postopek za Izdajo dovoljenja 

9. člen 

(1) Za opravljanje zavarovalnih poslov, pozavarovalnih poslov 
in drugih zavarovalnih poslov je potrebno dovoljenje nadzor- 
nega organa (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje). 

(2) Prošnji za izdajo dovoljenja je treba priložiti: 
1. poslovni načrt; 
2. statut; 
3. podatke o zagotovitvi zneska osnovnega kapitala, ki ne 
more biti nižji od zneska potrebnega garancijskega sklada iz 
71. člena tega zakona; * 
4. informacije o medsebojnih kapitalskih in upravljalskih 
povezavah med ustanovitelji in finančnem stanju ustanovite- 
ljev; 
Š.imena fizičnih oseb, ki bodo vodile zavarovalnico, in 
podatke, iz katerih je razvidno, da so usposobljene za vodenje 
zavarovalnice; 
6.dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, da 
bo zavarovalnica kadrovsko, tehnično ih organizacijsko spo- 
sobna opravljati posle, predvidene z aktom o ustanovitvi zava- 
rovalnice. 

Za spremembo in dopolnitev statuta iz 2. točke tega odstavka 
je potrebno soglasje nadzornega organa. 

(3) Nadzorni organ mora odločiti o prošnji v šestih mesecih po 
vložitvi popolne vloge za izdajo dovoljenja. 

(4) V dovoljenju se določijo zavarovalni oziroma pozavaro- 
valni posli po posameznih zavarovalnih vrstah, ki jih sme 
opravljati zavarovalnica. V dovoljenju se določijo tudi drugi 
zavarovalni posli, ki jih sme opravljati zavarovalnica. 

(5) Zavarovalnica mora pridobiti predhodno soglasje nadzor- 
nega organa za vsakega domačega delničarja zavarovalnice, 
ki naj bi postal lastnik več kot 15 % delnic s pravico uprav- 
ljanja. 

(6) Tuja oseba in domača pravna oseba, ki je v večinski lasti 
tujih oseb, lahko pridobi delnice zavarovalnice le s predhod- 
nim soglasjem nadzornega organa. Pri izdaji soglasja po tem 
odstavku nadzorni organ upošteva tudi naslednja merila: 
1. prisotnost delničarjev iz različnih držav; 
2. reciprociteta glede pridobitve delnic zavarovalnic v drža- 
vah, iz katerih izhajajo tuji delničarji; 
3. razvoj novih zavarovalnih vrst in prispevek drugih zavaro- 
valnih znanj, če je tuji delničar zavarovalnica; 

4. mnenje pooblaščene tuje institucije za nadzor zavaroval' 
če je tuji delničar zavarovalnica; 
5. mnenje priznanih mednarodnih organizacij za Presl 

bonitete, če je tuji delničar pravna oseba, ki ni zavarovali' (1 
6. druga merila, ki jih na predlog nadzornega organa predP j® 
minister za finance. 

(7) Nadzorni organ zavrne izdajo dovoljenja: 
- če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega fi|e( 

- če je iz poslovnega načrta ali načel za pozavaro*1 

razvidno, da interesi zavarovalcev niso dovolj zaščiteni: 
- če lastna sredstva ne zadoščajo za pokrivanje ustanovi 
nih in organizacijskih stroškov in izgub, ki jih je alede na«™ 
dejavnosti mogoče predvideti; 
- če člani uprave in drugi vodstveni delavci ne izpolni"! 5. 
pogojev iz 246. člena zakona o gospodarskih družbah »Ut 
nimajo zahtevane izobrazbe, strokovnega znanja ter izW' 
za vodenje poslovanja na svojem delovnem področju 

- če se pričakuje takšen razvoj zavarovalnega trga,111 

zavarovalce ne bo ugoden; 

Pi 

(8) Zavrnitev dovoljenja mora biti obrazložena. 

Registraci|a 

10. člen 

(1) Zavarovalnica postane pravna oseba z vpisom v 
register. 

(2) Priglasitev za vpis v sodni register se vloži po pri''® j|' 
na za poslovanje zavaroval"' ^ dovoljenja nadzornega organa 

(3) Priglasitvi za vpis v sodni register se priložijo: 

1. akt o ustanovitvi zavarovalnice, 
2. statut zavarovalnice, 
3. dokaz, da je vplačan znesek kapitala v denarju iz 71 
tega zakona,4. dovoljenje za poslovanje, ki ga izda na»! 

organ na podlagi 9. člena tega zakona, 
5. druge listine, v skladu s predpisi o vpisu v sodni red' 

H (V 
n< 
vr 

(4) V sodni register se vpišejo tudi podružnice zavarovaj , 
ustanovljene po tem zakonu, v skladu s predpisi o J 
v sodni register. 

(5) Nadzorni organ lahko pred pristojnim sodiščem za' 
izbris opravljanja zavarovalnih poslov iz sodnega regiji 
ugotovi, da zavarovalnica opravlja zavarovalne posle 
dovoljenja nadzornega organa. 

Varščina 

11. člen 

(1) Nadzorni organ lahko pogojuje izdajo dovoljenj8 

s pologom varščine, če presodi, da bo zavarovalnica s7 
gom varščine zagotovila plačilno sposobnost in s ter" 5 i; 
mestila pričakovano, sicer pomanjkljivo možnost r^ „ 
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti zavarovalnice. 

(2) Višina varščine se določi za manjkajoči del glede na 
poslovanja upoštevajoč pri izračunu razmerja iz 71- 
tega zakona. 

i 
(3) Nadzorni organ lahko zahteva povečanje varš^ 
prvega odstavka tega člena, če so se bistveno spre1 

razmere, po katerih je bila varščina izračunana. 

(4) Zavarovalnica lahko od nadzornega organa zahtev«* 
stitev položene varščine delno ali v celoti, če ni več r& 
ki so pogojevali njeno oblikovanje. 
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}V!'' ^"o*nl načrt 

„d 12. člen p res 
alni j1) Poslovni načrt iz 1. točke drugega odstavka 9. člena tega 
red( W>na mora vsebovati: 

j^melje poslovne politike, zavarovalnih pogojev, premijskih 
Stikov in zavarovalnotehničnih podlag, 
L°*načbo zavarovalnih vrst, s katerimi se bo zavarovalnica 

prjala, 
i splošne in posebne zavarovalne pogoje, premijske sisteme 
"'druge zavarovalne podlage za izračun zavarovalnih premij 
"*8 oblikovanje zavarovalnotehničnih rezervacij za življenj- 
*a zavarovanja ter za druge zavarovalne vrste, v katerih se 

'abljajo tabele smrtnosti in druge podobne verjetnostne 
j"*!« in izračuni, kot veljajo za življenjska zavarovanja, 
J- Program predvidenega pozavarovanja s tabelami maksi- 

niu t^'fega kritja za vse zavarovalne vrste, 
" Pjaborat o pričakovanih poslovnih izidih za najmanj triletno 

J Udobje, zlasti o pričakovanih premijskih prihodkih, pričako- 
odškodninah oziroma zavarovalninah, pričakovanih 

'"'atovalnih stroških ter o pričakovanem oblikovanju zavaro- 
"notehničnih rezervacij in rezerv. 

j$ Poslovni načrt mora vsebovati podatke iz 3. točke prejš- 
;'®9a odstavka tudi za vsa obvezna zavarovanja; če tako 
a"teva nadzorni organ, pa tudi za druge zavarovalne vrste. 

Statistični podatki 

13. člen 

* ni ^n's'er *a finance predpiše v skladu s slovenskimi raču- »Vodskimi standardi in zavarovalnimi statističnimi standardi 
j „i 6 in obseg statističnih podatkov, ki jih morajo zavaroval- 

Tf lis6zbirati in dostavljati nadzornemu organu zaradi zagotav- 
S® zavarovalnega nadzora ter roke za dostavljanje teh 
^atkov. 

[^varovalne statistične standarde sprejme Slovenski zava- 
°»alni biro iz 96. člena tega zakona v soglasju z nadzornim 
9anom. 

i 

Pričetek poslovanja 

14. člen 

arovalnica mora obvestiti nadzorni organ o začetku in 2»Vi_ 
?r«neh j ®nehanju poslovanja v posamezni zavarovalni skupini ali 
Varovalni vrsti, ki so predvidene v poslovnem načrtu. 

Sprememba poslovnega načrta 

15. člen 

Zavarovalnica mora predložiti nadzornemu organu 
^glasje spremembo poslovnega načrta, če: 
_ "vaja nove zavarovalne vrste, 
- J",eni'nia tabele maksimalnega kritja, 
*akori 03 viSin0 9aranc'jskega sklada iz 71. člena tega 

rnL° sPrem®mbi poslovnega načrta iz prejšnjega odstavka 
s 

ra nadzorni organ odločiti v dveh mesecih. Pri zavrnitvi 
^•membe poslovnega načrta se uporabljajo določbe tega 

°ia o zavrnitvi dovoljenja. 

Odvzem dovoljenja 

16. člen 

Če 2®dzorni organ lahko odvzame dovoljenje za poslovanje, 
dovo|j?valnica ne začne poslovati v enem letg od izdaje J®nja, ali če prekine poslovanje za več kot tri leta. 

(2) Nadzorni organ lahko trajno ali začasno odvzame dovo- 
ljenje: 
1. zavarovalnici: 
- če ugotovi, da je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem 
neresničnih podatkov, 
- če ugotovi, da zavarovalnica ne izpolnjuje več pogojev, na 
osnovi katerih je dobila dovoljenje, 
- če ne obvesti nadzornega organa o začetku in prenehanju 
poslovanja v posamezni zavarovalni skupini ali zavarovalni 
vrsti, ki so predvidene v poslovnem načrtu, 
- če ne oblikuje zavarovalnotehničnih rezervacij v skladu 
z določbami 57. člena tega zakona, 
- če ne opravlja finančnega poslovanja in nalaganja zavaro- 
valnih sredstev v skladu s finančnimi standardi in načeli, ki jih 
določi z zakonom pooblaščena organizacija in po določbah 
tega zakona, 
- če ne oblikuje lastnih virov sredstev po 69. členu in ne 
izračuna višine solventne meje in garancijskega sklada po 70. 
in 71. členu tega zakona, 
- če ne nalaga lastnih virov sredstev in sredstev matematične 
in drugih zavarovalnotehničnih rezervacij v skladu s 73., 74. in 
75. členom tega zakona, 
- če ne vodi sredstev življenjskih zavarovanj na posebnih 
računih in jih uporablja za kritje obveznosti iz drugih zavaro- 
valnih poslov, 
- če ne upošteva določbe o najnižjem znesku osnovnega 
kapitala po 22. členu tega zakona, 
2. družbi za vzajemno zavarovanje tudi: 
- če opravlja posle aktivnega pozavarovanja, 
- če ne oblikuje varnostne rezerve v skladu s 34. členom in je 
ne uporablja v skladu z 78. členom tega zakona. 

Zavarovalni pogoji 

17. člen 

(1) Splošni zavarovalni pogoji morajo vsebovati predvsem 
določbe o: 

1. dogodkih, pri nastopu katerih je zavarovalnica zavezana 
k plačilu, in o primerih, ko naj bi bila ta obveznost iz posebnih 
razlogov izključena, 

* 
2. načinu, obsegu in zapadlosti obveznosti zavarovalnice, 

3. določitvi in plačilu premije, ki jo mora zavarovalec plačati 
zavarovalnici, in o pravnih posledicah, ki nastopijo v primeru 
zamude ali izostanka plačila, 

4. trajanju zavarovalne pogodbe, in sicer predvsem: ali in na 
kakšen način se pogodba lahko podaljša, ali in na kakšen 
način jo je mogoče odpovedati oziroma kako drugače v celoti 
ali delno razveljaviti, in o obveznostih zavarovalnice v teh 
primerih, 

5. izgubi pravice do zahtevka iz zavarovalne pogodbe pri 
zamujenih rokih. 

6. o pogojih in obsegu dajanja akontacij ali posojil na zavaro- 
valne police pri življenjskem zavarovanju. 

(2) Posebni zavarovalni pogoji so določbe, ki od splošnih 
pogojev odstopajo ali pa jih dopolnjujejo in se morajo za 
določene vrste zavarovalnih pogodb obvezno uporabljati, 
čeprav v prilogah poslovnega načrta, zlasti cenikih, niso za- 
jete. ' 

Prenos zavarovalnih pogodb 

18. člen 

(1) Zavarovalnica lahko zavarovalne pogodbe v posamezni 
zavarovalni skupini ali zavarovalni vrsti (v nadaljnjem bese- 
dilu: zavarovalni portfelj) v celoti prenese na drugo zavaroval- 
nico tudi brez soglasja zavarovalcev. 
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(2) Za prenos zavarovalnega portfelja je potrebno soglasje 
nadzornega organa. Nadzorni organ ne da soglasja, če inte- 
resi zavarovalcev niso dovolj zaščiteni, če je mogoče pričako- 
vati, da bo prenos neugodno učinkoval na celotne posle 
prevzemajoče zavarovalnice ali da se bo zavarovalni trg za 
zavarovalce neugodno razvijal. 

(3) Pravice in dolžnosti iz prene*nih zavarovalnih pogodb 
preidejo z odobritvijo prenosa portfelja na prevzemajočo 
zavarovalnico. Prevzemajoča zavarovalnica mora prizadete 
zavarovalce obvestiti o prenosu portfelja. 

(4) Ko zavarovalec izve za prenos, lahko ob koncu zavaroval- 
nega leta zavarovalno pogodbo odpove. Zavarovalnica se ne 
more sklicevati na morebitni dogovor, ki bi odstopal od te 
določbe. 

Vodenje, posredovanje in uporaba osebnih podatkov 
19. člen 

(1) Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro zbirajo, obde- 
lujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo osebne 
podatke, potrebne za sklepanje zavarovanj in za likvidacijo 
škod, ki izvirajo iz zavarovanj po tem zakonu, v skladu z zako- 
nom o varstvu osebnih podatkov in posebnimi predpisi o zbir- 
kah podatkov s področja zavarovanja. 

(2) Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro vzpostavijo, 
vodijo in vzdržujejo: 
1. zbirko podatkov o zavarovalcih 
2. zbirko podatkov o škodnih dogodkih 
3. zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine 
odškodnine 

(3) V zbirki podatkov iz 1. točke drugega odstavka tega člena 
se zbirajo naslednji osebni podatki: 
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno 
prebivališče zavarovalca 
2. ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, 
zavarovalni predmet in zavarovalno kritje 

(4) V zbirki podatkov iz 2. točke drugega odstavka tega člena 
se zbirajo naslednji osebni podatki: 
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno 
prebivališče, državljanstvo v škodnem dogodku udeleženih 
oseb in prič 
2. kazniva dejanja in prekrški v zvezi s škodnim dogodkom 
3. vrsta škodnega dogodka 
4. kraj, čas in potek škodnega dogodka 
5. opis škode v škodnem dogodku 

(5) V zbirki podatkov iz 3. točke drugega odstavka tega člena 
se zbirajo naslednji podatki: 
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno 
prebivališče zavarovanca, za katerega se ugotavlja zavaro- 
valno kritje in oškodovanca 
2. predhodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih 
poškodb, trajanje zdravljenja in posledice za zavarovanca in 
oškodovanca 

.3. dohodki zavarovanca in oškodovanca 
4. upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopnje 
invalidnosti zavarovanca in oškodovanca 
5. stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske pripo- 
močke zavarovanca in oškodovanca' 

(6) Osebni podatki iz tretjega, četrtega in petega odstavka 
tega člena se zbirajo na naslednji način: 
1. praviloma neposredno od posameznika, na katerega se 
nanašajo; 
2. od drugih oseb (prič škodnega dogodka); 
3. podatki iz tretjega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi 
iz zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Slovenskega 
zavarovalnega biroja; 
4. podatki iz 1., 3., 4. in 5. točke četrtega odstavka tega člena 
se lahko zbirajo tudi iz zbirk podatkov Ministrstva za notranje 
zadeve; 

5. podatki iz 2. točke četrtega odstavka tega člena se W J 
zbirajo tudi iz zbirk podatkov pravosodnih organov; 
6. podatki iz petega odstavka tega člena se lahko zbirajo' 
- podatki iz 2. in 5. točke iz zbirk podatkov zdravst*" 
ustanov , 
- podatki iz 3. točke iz zbirk podatkov delodajalca, Zavod 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in centrov za soo' 
delo občin 

podatki iz 4. točke iz zbirk podatkov zavoda za pokoji* ^ 
in invalidsko zavarovanje ^ 

(7) Kadar zavarovalnica oziroma Slovenski zavarovalni 
zbira podatke o posamezniku iz že obstoječih zbirk po» 
o tem ni dolžna obvestiti posameznika, na katerega se P09 

nanašajo. 

(8) Organi, organizacije in posamezniki, ki imajo P0^ 
oziroma zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov, morjf 
podatke na pisno zahtevo posredovati zavarovalnici ov 
Slovenskemu zavarovalnemu biroju. 

(9) Podatki iz 1. točke drugega odstavka tega člena s»j j 
njujejo 10 let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v p'' 
nastanka škodnega dogodka pa 10 let po koncu oWJ 
škodnega dogodka. Podatki iz 2. in 3. točke drugega od$* 
tega člena se shranjujejo 10 let po koncu obdelave škof 
dogodka. Po preteku roka za shranjevanje se podatki i*l 
podatkov iz drugega odstavka tega člena zbrišejo. 

2. ZAVAROVALNA DELNIŠKA DRUŽBA 

Uporaba določb zakona o gospodarskih družbah 

20. člen ^ 
Po 

Za zavarovalno delniško družbo se uporabljajo dojj 
zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na de' ) 
družbo, če ni s tem zakonom drugače določeno. val 

Tuji ustanovitelji in delničarji 

21. člen 

(1) Zavarovalne delniške družbe ne morejo ustanoviti' 
tuje fizične in pravne osebe. 

(2) Zavarovalna delniška družba z večinskim ali konti® 
deležem tujega kapitala se ne sme ukvarjati s pozavarov* 
posli, kot tudi ne ustanoviti zavarovalnice, ki bi se uK^bi 
s pozavarovalnimi posli. 

(1 

Najnižji znesek osnovnega kapitala 

22. člen 

Najnižji znesek osnovnega kapitala zavarovalne u-, 
družbe ne more biti nižji od zneska garancijskega skia 
ga mora imeti zavarovalnica po tem zakonu. 

Simultana ustanovitev 

23. člen 

(1) Zavarovalna delniška družba se lahko ustanovi'2 

s postopkom sočasne (simultane) ustanovitve. j. 

(2) Zavarovalna delniška družba je ustanovljena, ko ustnjj 
telji v celoti prevzamejo in vplačajo najmanj najnižji1 • 
osnovnega kapitala v denarju. i. 
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sel) '^Ustanovitvene delnice in delnice iz naslova povečanja 
kovnega kapitala se morajo glasiti na ime. 

•ajot 
i»sM 

3V0 d 
SOfll 

jjnii 

sini' 

Dejavnost 

24. člen 

Zavarovalna delniška družba se lahko ukvarja z vsemi 
"srovalnimi vrstami. 

lb^a<^zorn' or9an izjemoma dovoli, da se zavarovalna delni- ,°ružba hkrati ukvarja z zavarovalnimi in pozavarovalnimi 
»od 'e 'e t0 ekonomsko smotrno in pod pogojem, da ločeno 01 zavarovalne in pozavarovalne posle. 

Nadzorni svet 

25. člen 

Za v 'arovalna delniška družba ima nadzorni svet. 

Družba za vzajemno zavarovanje 

^ oddelek: Splošne določbe 

Pojem 

26. člen 

J>žba za vzajemno zavarovanje opravlja zavarovalne 
le za svoje člane po načelu vzajemnosti. 

e" Vain
Družba za vzajemno zavarovanje lahko opravlja zavaro- ne Posle tudi za nečlane, če je v statutu tako določeno. 

za vzajemno zavarovanje lahko opravlja vse zava- 
aine posle razen poslov aktivnega pozavarovanja. 

Statut 

29. člen 

(1) Družba za vzajemno zavarovanje ima statut, ki mora biti 
sestavljen in overjen pri notarju. 

(2) Statut določa predvsem: 
1. firmo in sedež družbe, 
2. poslovni predmet, 
3. način oziroma obliko družbinih objav, 
4. začetek članstva, 
5. ustanovitveni sklad, 
6. oblikovanje zavarovalnih premij, 
7. varnostne rezerve, 
8. uporabo dobička ter način kritja izgub, 
9. sestavo uprave, 
10. potrebno število članov skupščine družbe za uveljavljanje 
manjšinskih pravic. 

2. oddelek: Ustanovitev in registracija družbe 

Ustanovitveni sklad 

30. člen 

(1) Ob ustanovitvi družbe za vzajemno zavarovanje morajo 
člani, ki so lahko le domače fizične oziroma pravne osebe, 
zagotoviti sredstva za oblikovanje ustanovitvenega sklada 
najmanj v višini zneska garancijskega sklada iz 71. člena tega 
zakona. Ustanovitveni sklad je namenjen za pokrivanje stro- 
škov ustanovitve in konstituiranja družbe, organizacijskih in 
drugih stroškov, nastalih ob začetku poslovanja. Če statut ne 
določa drugače, se lahko sklad uporabi tudi za pokrivanje 
poslovnih izgub. 

(2) Statut mora vsebovati določbe o vračilu ustanovitvenega 
sklada oziroma o njegovi uporabi. 

(3) Ustanovitveni sklad je mogoče vrniti le iz letnega dobička, 
ki je bil izločen v varnostno rezervo in sicer v sorazmerju 
z ustanovitvenimi deleži. 

:f0 

Statusne značilnosti 

27. člen 

Si^ba za vzajemno zavarovanje je pravna oseba in mora 
'Pisana v sodni register. 

^ora i?1?"0 družbe za vzajemno zavarovanje ali v dodatku 
v*aio navedeno, da gre za zavarovalnico, ki opravlja posle lenega zavarovanja - d.v.z.. 
0)6 ni s tem zakonom drugače določeno, se za družbo za 

Uar^
no zavarovanje uporabljajo določbe o statusnih vpra- 

! darii.-,12 Pfvega do šestega poglavja I. dela zakona o gospo- i(f skih družbah. 

Odgovornost družbe 

28. člen 

darovanje od90var'a'° za obveznosti družbe za vzajemno 
|2) 

'libe* 06 rnore Pobotati svoje terjatve do družbe s terjatvijo vaitie _ 
Za Plačilo zavarovalne premije in doplačilo zavaro- 

Premije, 

Registracija družbe 

31. člen 

Prijavi za vpis družbe za vzajemno zavarovanje v register je 
treba priložiti statut, dovoljenje, dokazilo o vplačilu ustanovi- 
tvenega sklada in dokazila o imenovanju uprave in nadzor- 
nega sveta. 

Vsebina vpisa v register 

32. člen 

V sodni register se vpišejo: firma in sedeidružbe za vzajemno 
zavarovanje, dejavnost, zavarovalne skupine oziroma zavaro- 
valne vrste, višina ustanovitvenega sklada, datum izdaje dovo- 
ljenja in člani uprave. 

3. oddelek: Oblikovanje zavarovalnih premij 

Zavarovalne premije in doplačila k zavarovalnim premijam 

33. člen 

(1) Člani družbe za vzajemno zavarovanje vplačajo letne zava- 
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rovalne premije kot akontacijo. 

(2) če zavarovalne premije iz prejšnjega odstavka ne zadoš- 
čajo za poravnavanje obveznosti, se s statutom določi ali 
doplačilo k zavarovalnim premijam ali znižanje zneskov za 
pokrivanje obveznosti. 

Varnostna rezerva 
34. člen 

Statut družbe za vzajemno zavarovanje določa obveznost 
oblikovanja, merila za oblikovanje ter minimalno višino 
rezerve za kritje izgub iz poslovanja (varnostne rezerve). 

Dodatni kapital 

35. člen 

Družba za vzajemno zavarovanje lahko s soglasjem skupščine 
zbira dodatni kapital in izdaja vrednostne papirje v skladu 
z zakonom. 

Uporaba letnega dobička 

36. člen 

(1) Dobiček se razdeli med člane, če skupščina družbe za 
vzajemno zavarovanje v skladu s statutom ne odloči drugače. 

(2) Statut družbe za vzajemno zavarovanje določa načela za 
razdelitev letnega dobička. 

4. oddelek: Organi družbe 

Organi 

37. člen 

(1) Družba za vzajemno zavarovanje ima upravo, nadzorni 
svet in skupščino članov kot najvišji organ družbe. 

(2) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se glede organov 
družbe za vzajemno zavarovanje uporabljajo določbe zakona 
o gospodarskih družbah o organih delniške družbe. 

Nadzorni svet 

38. člen 

Nadzorni svet družbe za vzajemno zavarovanje ima najmanj 
tri in največ dvajset članov. 

Skupščina 

39. člen 

(1) Če zakon ne določa drugače, uveljavljajo člani svoje pra- 
vice v družbi za vzajemno zavarovanje v skupščini vseh članov 
(skupščina članov) ali skupščini zastopnikov članov. Če je 
predvidena skupščina zastopnikov članov, mora njeno 
sestavo in imenovanje zastopnikov urejati statut. 

(2) V primerih, ko določbe zakona o gospodarskih družbah 
priznavajo določene pravice manjšinskim delničarjem, kate- 
rih deleži dosegajo določeno kvoto osnovnega kapitala, mora 
statut družbe za vzajemno zavarovanje opredeliti potrebno 
manjšino članov skupščine. 

(3) Glede ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščine družbe 
za vzajemno zavarovanje se uporabljajo določbe 359. do 370. 
člena zakona o gospodarskih družbah. 

Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov 

40. člen 

Zahtevki družbe za vzajemno zavarovanje iz vodenja 
do članov uprave ali nadzornega sveta se uveljavljajo, f 
sklene skupščina družbe. 

v'atii 
P'em 

(5)6 
Ni 

;e^so bi 
Po n 

6.oi 
Prenos portfelja 

41. člen 

Za dogovore o prenosu zavarovalnega portfelja v celo. 
delno na drugo zavarovalnico je potrebna odobritev n3 
nega organa in soglasje skupščine. Za sklep o prenosu® |i)i 
nega portfelja je potrebna najmanj tričetrtinska večina" »M; 
nih glasov vseh članov skupščine ali zastopnikov ^ 
skupščine (v nadaljnjem besedilu: tričetrtinska večina Wir 
nih glasov). k 

'■s 
na 
Mi 

11 
Ho 
Ori 

Sprememba statuta 

42. člen 

Za vsako spremembo statuta družbe za vzajemno zavaf" 
je potreben sklep skupščine. Za spremembe, ki zadeva« 
uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi o 
tvami, lahko skupščina pooblasti nadzorni svet. 

5. oddelek: Prenehanje družbe 

Redno prenehanje 

43. člen 

u«| r° 

(1) Družba za vzajemno zavarovanje preneha: 
1. s potekom časa, ki je določen v statutu, 
2. s sklepom skupščine, 
3. s stečajem, 
4. s pravnomočnostjo sklepa, s katerim se zavrne 
stečaja, ker predvidoma ni na razpolago dovolj premoč 
pokrivanje stroškov stečajnega postopka. 

(2) Za prenehanje po sklepu skupščine je potrebna vsaj 
trtinska večina oddanih glasov. 

(3) Za sklep skupščine o prenehanju je potrebno soS !; 
nadzornega organa. Soglasje se lahko odkloni le v prl 

ko niso dovolj zaščiteni interesi zavarovalcev. 

(4) Pri prenehanju družbe po sklepu skupščine 
zavarovalna razmerja med družbo in zavarovalci na dah; 
določa sklep, vendar ne prej kot v štirih tednih po Prl 

veljavnosti sklepa o prenehanju. 

Likvidacija 

I* 

44. člen 

(1) Če ni bil nad družbo uveden stečaj, se po sprejetju 
o prenehanju družbe za vzajemno zavarovanje opravi 
cija. 

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za likvij 
družbe za vzajemno zavarovanje uporabljajo določbe v 
o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na likvidacij" 
ške družbe. 

(3) Med likvidacijo se ne smejo prevzemati nova zavaf' 
in poviševati ali podaljševati obstoječa. 

(4) Ustanovitveni sklad se sme odplačati šele, ko so • 
čane terjatve drugih upnikov, vključno z zahtevki čl«, 
zavarovalnih razmerij, ali pa, ko je zanje plačana varšc1 
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[Jo ni dovoljeno zahtevati in pobirati doplačil zavarovalnih 

^1 Če statut ne določa drugače, se premoženje, ki ostane po 
a P1 Ppplačiiu in zavarovanju vseh dolgov, razdeli med osebe, ki 
'T bile ob času likvidacije člani družbe. Razdelitev se opravi 

P0načelih za razdelitev letnega dobička. 
j. *■" 
'oddelek: Združitev in preoblikovanje 

:el<X 
nai 

Združitev 

45. člen 

ofdr i8 ni s tem zakonom drugače določeno, se za združitev 
a o *a vzajemr|o zavarovanje uporabljajo določbe zakona . »J^Podarskih družbah, ki se nanašajo na združitev delni- 
^ družb. 

(2) Do združitve lahko pride: 
Prenosom premoženja družbe (prevzeta družba) v celoti 

"drugo družbo (prevzemna družba) , pri čemer člani prev- 
'e družbe postanejo člani prevzemne družbe (pripojitev 
P'evzemom) , 
2 ustanovitvijo nove družbe, na katero preide celotno pre- 

<Jr?iBn'e vsake °d družb, ki se združujejo, pri tem pa člani u'be, ki se združujejo, postanejo člani nove družbe. 

Ud ve')avnost združitve je potrebno soglasje skupščin • 6|eženih družb. Sklepi skupščin se sprejemajo z najmanj ,ričetrti insko večino oddanih glasov vseh članov skupščine. 

Prenos premoženja na delniško družbo 

46. člen 

jj) Družba za vzajemno zavarovanje lahko prenese svoje 

druii°^en'e v ce'°'' '3rez likvidacije na zavarovalno delniško 
Po i katere poslovni predmet je sklepanje zavarovalnih 

u4rovaiv' kakr$ne le dotlej opravljala družba za vzajemno zava- 

Pri^0 n' s 'em zakonom drugače določeno, se za prenos ^Oženja smiselno uporabljajo določbe 512. do 530. člena 
J f 0 gospodarskih družbah glede prenosa premoženja 

' e družbe. 

S/a sk'eP skupščine je potrebna vsaj tričetrtinska večina r aanih glasov. 

Preoblikovanje v delniško družbo 

47. člen 
skun{Užtla 23 vzajemno zavarovanje se lahko s sklepom 
skle preoblikuje v zavarovalno delniško družbo. Za ta p ie potrebna vsaj tričetrtinska večina oddanih glasov. 

' p?J[sak Slan družbe ima pravico, da do konca tretjega dne 
s^r^k'epanjem ugovarja preoblikovanju s priporočenim pi- 

d^iPozneje ob sklicu skupščine mora uprava vsem članom 
iju sP°ročiti vsebino predlaganega sklepa o preoblikova- 
p0(r

na način, ki je predviden za družbine objave. Pri tem je 
1ena 

0 opozoriti na možnost ugovora in na pravice, ki iz aa shajajo. 
(4) j 
n6q 

a sk|ep o preoblikovanju je potrebno soglasje nadzor- 
0QrA4Or9ana Soglasje se zavrne, če bi bili s preoblikovanjem er|i interesi članov. 

in' sk'epu o preoblikovanju je treba določiti osnovni kapital 
^aPit°71'na'n' znesek delnic. Nominalni znesek osnovnega 
Po ne sme presegati družbinega premoženja, ki ostane Qoitku dolgov. 

(6) Če sklep o preoblikovanju ne določa drugače, so člani 
družbe udeleženi v osnovnem kapitalu. Če ne dobijo vsi člani 
enako visokih deležev v osnovnem kapitalu, se za določitev 
njihove udeležbe uporabi eno ali več naslednjih meril: 
1. višina zavarovalne vsote, 
2. višina zavarovalne premije, 
3. pri življenjskem zavarovanju višina matematične rezerva- 
cije, 
4. načela za razdelitev letnega dobička, 
5. doba članstva. 

(7) Če delež kakega člana po merilih za razdelitev ne doseže 
najnižje nominalne vrednosti delnic, se pri določanju deležev 
v osnovnem kapitalu ne upošteva; izjemo predstavlja primer, 
ko bi bilo več takih članov soglasnih, da kot pravna skupnost 
participirajo pri delnici v smislu 234. člena zakona o gospo- 
darskih družbah. Deleže je treba zaokrožiti tako, da so deljivi 
z najmanjšo nominalno vrednostjo delnic in da je pokrit 
osnovni kapital. 

(8) Če je nominalna vrednost deleža višja od kvote za delitev, 
je treba razliko plačati delniški družbi. Če pa je vrednost nižja 
ali če član ni udeležen, mora razliko ali delež poravnati delni- 
ška družba. 

(9) Prijavi za vpis preoblikovanja v sodni register je treba 
priložiti odločbo nadzornega organa, s katero je dal soglasje 
k sklepu o preoblikovanju. 

(10) Od vpisa preoblikovanja dalje deluje družba kot delniška 
družba. Člani družbe so po določbah sklepa o preoblikovanju 
od tega trenutka naprej delničarji. 

(11) Vsak član družbe, ki je ugovarjal preoblikovanju, lahko 
svoje delnice poniJUi družbi. 

(12) Po vpisu preoblikovanja v sodni register je potrebno 
pisno pozvati delničarje, da v roku najmanj šestil) mesecev 
dvignejo delnice. Za nepravočasno dvignjene delnice se smi- 
selno uporabljajo določbe 340. člena zakona o gospodarskih 
družbah. 

4. ZAVAROVALNI IN POZAVAROVALNI POOLI 

48. člen 

(1) Dve ali več zavarovalnic lahko ustanovi POOL za opravlja- 
nje poslov premoženjskega in osebnega zavarovanja, sozava- 
rovanja oziroma pozavarovanja. 

(2) POOL se ustanovi s pogodbo. 

(3) POOL za sozavarovanje oziroma pozavarovanje nastopa 
v pravnem prometu v svojem imenu in za račun svojih ustano- 
viteljev. 

(4) Za obveznosti, ki jih prevzame POOL glede sozavarovanja 
oziroma pozavarovanja, so ustanovitelji odgovorni na način in 
pod pogoji, določenimi v pogodbi o ustanovitvi, statutu in 
drugih splošnih aktih. 

(5) Za ustanovitev POOLA se ne uporabljajo določbe 22. člena 
tega zakona. 

(6) Za ustanovitev in poslovanje POOLA se smiselno uporab- 
ljajo določbe tega zakona o ustanovitvi in poslovanju zavaro- 
valnih delniških družb, za urejanje statusnih vprašanj pa se 
smiselno uporabljajo določbe 496. do 509. člena zakona 
o gospodarskih družbah. 

(7) Vlada Republike Slovenije lahko predpiše, za katere nevar- 
nosti se mora obvezno ustanoviti POOL. 

15 poročevalec, št. 30 



III. DRUŽBE, Kl OPRAVLJAJO DRUGE ZAVAROVALNE 
POSLE 

49. člen 

(1) Posle posredovanja in zastopanja za zavarovalnice, posle 
snemanja rizikov za zavarovalnice, posle obravnavanja in 
ocenjevanja škod ter intelektualne in tehnične storitve v zvezi 
z zavarovalnimi in pozavarovalnimi posli (v nadaljnjem bese- 
dilu: drugi zavarovalni posli) , lahko opravljajo tudi druge 
gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družbe, ki oprav- 
ljajo druge zavarovalne posle) in samostojni podjetniki posa- 
mezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki). Finančne storitve 
v zvezi z zavarovalnimi in pozavarovalnimi posli lahko oprav- 
ljajo samo zavarovalnice. 

(2) Za opravljanje drugih zavarovalnih poslov potrebujejo 
družbe, ki bodo opravljale druge zavarovalne posle, dovolje- 
nje nadzornega organa, podjetniki pa dovoljenje občinskega 
upravnega organa, pristojnega za gospodarske dejavnosti. 

(3) Pristojni organ mora odločiti o prošnji za izdajo dovoljenja 
v treh mesecih po vložitvi popolne vloge za izdajo dovoljenja. 

(4) Družba in podjetnik, ki želi opravljati posle iz prvega 
odstavka tega člena, predloži pristojnemu organu zahtevo za 
izdajo dovoljenja in priloži naslednje listine: 
1. dokazila, da ima vsaj en redno zaposlen delavec srednjo 
strokovno izobrazbo in najmanj štiri leta delovnih izkušenj 
oziroma visoko strokovno izobrazbo in eno leto delovnih 
izkušenj za opravljanje vsakega od poslov iz prvega odstavka 
tega člena posebej; 

2. izjavo zavarovalnic, ki bodo s podjetnikom ali družbo, ki 
predlaga zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje drugih 
zavarovalnih poslov, sklenile pogodbo za opravljanje drugih 
zavarovalnih poslov iz prvega odstavka tega člena z navedbo 
le- teh; +■ 

3.dokazilo o plačani taksi za izdajo dovoljenja. 

(5) Družba, ki želi opravljati posle iz prvega odstavka tega 
člena, mora poleg listin, ki dokazujejo, da izpolnjuje nave- 
dene pogoje, predložiti tudi dokaz o vplačilu celotnega zne- 
ska predpisanega osnovnega kapitala. Minister za finance 
lahko predpiše dodatne pogoje, ki so potrebni za opravljanje 
poslov iz prvega odstavka tega člena. Dovoljenje za opravlja- 
nje drugih zavarovalnih poslov, ki ga izda pristojni organ, je 
dokazilo, da podjetnik izpolnjuje z zakonom predpisane 
pogoje za opravljanje drugih zavarovalnih poslov iz prvega 
odstavka tega člena. 

(6) Dovoljenje se izda za določen čas. Za odvzem dovoljenja 
družbi in podjetniku, ki opravlja druge zavarovalne posle, se 
smiselno uporabljajo določbe iz prvega odstavka ter prve in 
druge alinee 1. točke drugega odstavka 16. člena tega 
zakona. Nadzorni organ lahko odvzame dovoljenje tudi po- 
djetniku. 

IV. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO 

Poslovne knjige 

50. člen 

Zavarovalnice morajo voditi poslovne knjige, izdelati letna 
poročila, sestavljati knjigovodske listine, revidirati letne raču- 
novodske izkaze, vrednotiti postavke v računovodskih izkazih 
in zagotavljati javnost podatkov iz letnih poročil v skladu 
z določbami zakona o gospodarskih družbah in zakona o revi- 
diranju, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

Poslovna poročila 

51. člen 

Zavarovalnice sestavijo računovodske izkaze in poslovna 
poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu in jih 
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predložijo nadzornemu organu, in sicer: 
- za opravljanje zavarovalnih poslov v prvih štirih m®5 

tekočega leta za preteklo leto; 
- za opravljanje poslov aktivnega pozavarovanja v I 
šestih mesecih tekočega leta za preteklo leto; 
- povezane zavarovalnice sestavijo konsolidirane®' 
v prvih osmih mesecih tekočega leta za preteklo leto. > 

i 
»i 

Revizija računovodskih izkazov „ 
) 

52. člen 

(1) Letne računovodske izkaze morajo zavarovalnice pj ! 

žiti revizijski gospodarski družbi v pregled v treh dn«' 
preteku rokov iz 51. člena tega zakona. 

(2) Revizijska gospodarska družba mora opraviti preg"' 
sestaviti poročilo o opravljenem pregledu ter ga 1 

zavarovalnici in nadzornemu organu v dveh mesecih P" 
teku rokov iz 51. člena tega zakona. 

Kontni plan in kontni okvir 

53. člen J Bi 
Zavarovalnice vodijo poslovne knjige po kontnem p'an J 
temelji na kontnem okvirju, ki ga določa Inštitut za 'eT> 
v soglasju z nadzornim organom. 

Bilanca stanja in izkaz uspeha 

54. člen ^ 

(1) V bilanci stanja se izkažejo temeljni podatki o sreds^ J 
virih sredstev posebej za življenjska zavarovanja, za P" 
voljna zdravstvena zavarovanja, za ostala osebna in P" 
ženjska zavarovanja ter posebej za pozavarovanje. J 

(2) V izkazu uspeha se izkažejo prihodki, odhodki in p°s 

izid ločeno za življenjska zavarovanja, za prostovoljna1' 
stvena zavarovanja, za ostala osebna in premoženjska z! 

vanja ter posebej za pozavarovanje. 

(3) Vsebino in obliko bilance stanja in izkaza usp^', 
drugih izkazov, opredeljenih v slovenskih računov5' 
standardih, določa in objavlja Inštitut za revizijo v sf9, 
z nadzornim organom. 

Potrditev skladnosti bilančnih podatkov 

55. člen 

(1) Skladnost podatkov v letnih računovodskih izkazih Z j' 
rovalnimi računovodskimi standardi in pravilnost obra' 
v letnih računovodskih izkazih za oblikovanje zavaroval1* m 
ničnih rezervacij in rezerv potrdi pooblaščeni aktuar. ye 

j o 
(2) Pooblaščeni aktuar predloži potrdilo iz prvega od* 
zavarovalnicam in nadzornemu organu v rokih iz j 
tega zakona. ^ 

. 5 
Pooblaščeni aktuar i|j 

56. člen 

(1) Minister za finance predpiše pogoje za opravljanje $ 
skih poslov in za pridobitev potrdila za strokovna " (1 
aktuar in pooblaščeni aktuar. fr 

t 
(2) S predpisom iz prvega odstavka tega člena se določ|C v 
oziroma pravna oseba, ki izda osebam, ki izpolnjujejo Pr" 
sane pogoje, pooblastilo za opravljanje poslov aktu®'1 C 
pooblaščenega aktuarja. 
   J 
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Zavarovalnotehnićne rezervacije 
ne) 

57. člen V)1 

a. Zavarovalnice morajo zaradi zagotovitve izvrševanja 1 "Jftnosti iz dolgoročnega izravnavanja nevarnosti obliko- 
JJ zavarovalnotehnićne rezervacije. Pri tem upoštevajo 
i,a'ovalnotehnična načela in računovodske standarde, ki 
''Ujo obračunavanje teh rezervacij. 

Zavarovalnotehnićne rezervacije sestavljajo: 
Vnosne premije, 

j^srvacije za bonuse, popuste in storno, 
P', ,l(odne rezervacije. 
n ^'ematične rezervacije, 

'!r®vnalne rezervacije, 
.!6*8rvacije v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo 

# "Oibeno tveganje in 
e zavarovalnotehnićne rezervacije. po 

Prenosna premija 

58. člen 

['"osna premija je pri posameznemu zavarovanju oprede- 
na z razmerjem med časom zavarovalnega kritja za tisti del 

lan 'arovaine dobe, ki bo tekla po poteku obračunskega 
e'pObja, in celotnim časom zavarovalnega kritja. 

Rezervacije za bonuse, popuste in storno 

59. člen 

®*6rvacije za bonuse, popuste in storno vključujejo razmeji- 
li 5i *a Zveznosti povračila zavarovalnih premij na podlagi P °cil zavarovalnih pogojev ali poslovnega načrta oziroma 

Podlagi zakonskih ali statutarnih določil, ali na podlagi 
govorov o predčasnem prenehanju zavarovanj med letom lrn0). 

škodne rezervacije 

60. člen 

o« rezervacije morajo vključevati poleg ocenjenih obvez- 
i>i! ?a Prijavljene nastale, a še nerešene škode, tudi oce- n® obveznosti za že nastale, a še neprijavljene škode. 

Matematične rezervacije 

61. člen 

\ avtomatične rezervacije se razčlenjujejo na matematične 
a\r 

rvacije življenjskih zavarovanj, matematične rezervacije 
lih Zvenih zavarovanj in na matematične rezervacije v dru- 

*avarovalnih vrstah, če se zanje uporabljajo podobne 
oj^tne tabele in izračuni kot veljajo za življenjska zava- 

H lOfg Matematičnih rezervacijah kot kritnih rezervacijah za 
iti 0 

nav° bodočih obveznosti se izkazujejo sedanje vredno- 
taVa

Ceni0nih bodočih obveznosti za nadomestila sklenjenih 
hj0 v

r°Vahj iz prvega odstavka tega člena, zmanjšane za seda- 
rednost bodočih vplačil premije. 

Izravnalne rezervacije 

62. člen 
Dllrc ^'iinniH ru/uruui^ %j\J , lvt,  ... ,  _ .    

    dejanskim škodnim potekom zaradi 
p** neenakomernega odvijanja škodnih dogodkov 

»ameznih zavarovalnih vrstah. 

t)9(j
Jravnalne rezervacije se nanašajo na časovno izravnavo 

Kalkulativnim in dejan: 

J * 
avarovalnica oblikuje izravnalne rezervacije v posamezni 

zavarovalni vrsti na podlagi kalkulativnih izračunov in stati- 
stičnih podatkov v tistih zavarovalnih vrstah, kjer so znatna 
nihanja v pogostnosti in intenzivnosti škod v posameznih letih 
opazovanega kalkulativnega obdobja in niso izravnana 
z zavarovalno premijo posameznega leta ali s pozavarova- 
njem. 

Podatki za Izračun izravnalnih rezervacij 

63. člen 

(1) Zavarovalnica oblikuje v posamezni zavarovalni vrsti izrav- 
nalno rezervacijo, če: 
1. znaša standardni odklon deleža škod v opazovanem 
obdobju od povprečnega deleža škod vsaj 5 odstotnih točk in 
2. delež škod vsaj enkrat v opazovanem obdobju prekorači 
100 odstotkov. 

(2) Opazovano obdobje za izračun izravnalne rezervacije je 
najmanj 10 let pred letom, za katero se izračunava ta rezerva- 
cija. Če zavarovalnica nima podatkov za vse obdobje, mora za 
manjkajoča leta uporabiti skupne uradne statistične podatke, 
ki jih zbere nadzorni organ za posamezno zavarovalno vrsto 
na podlagi 13. člena tega zakona. 

(3) Delež škod za posamezno poslovno leto se izračuna iz 
razmerja med odhodki za škode, upoštevajoč spremembe 
v stanju zavarovalnotehničnih rezervacij iz 59., 61., 65. in 66. 
člena tega zakona in zmanjšane za prihodke od obresti teh in 
škodnih rezervacij ter med prihodki za premije. 

(4) Povprečni delež škod je aritmetična sredina deležev škod 
za vsa leta opazovanega obdobja. 

Povečanje oziroma zmanjftanje izravnalnih rezervacij 

64. člen 

(1) Zgornja meja obveznosti za oblikovanje izravnalne rezer- 
vacije v posamezni zavarovalni vrsti je pri zavarovanjih posev- 
kov in plodov proti toči in pozebi ter pri kreditnih zavarovanjih 
šestkratnik, pri vseh drugih zavarovalnih vrstah pa štirikratnik 
standardnega odklona od povprečnih deležev škod opazova- 
nega obdobja, pomnoženega z lastnim deležem zavarovalne 
premije za tekoče obračunsko leto. 

(2) Zavarovalnica izloča vsako leto v izravnalno rezervacijo 3,5 
% zneska izračunanega po prejšnjem odstavku tega člena, 
dokler ta ne doseže zneska iz prejšnjega odstavka, oziroma 
ga ponovno ne doseže, če ga je porabila po tretjem odstavku 
tega člena. 

(3) Zavarovalnica zmanjša oblikovano izravnalno rezervacijo, 
če delež škod v obračunskem letu preseže povprečni delež 
škod opazovanega obdobja. Zmanjšanje se izračunava tako, 
da se razliko obeh deležev pomnoži z lastnim deležem zavaro- 
valne premije za tekoče obračunsko leto. 

Rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev, ki 
prevzemajo naložbeno tveganje 

65. člen 

Rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje, obsegajo tehnične rezervacije, obliko- 
vane za pokrivanje obveznosti, ki izhajajo iz naložb v zvezi 
s policami življenjskih zavarovanj, katerih vrednost ali donos 
je določen v odvisnosti od naložb, za katere nosi tveganje 
nosilec zavarovalne police, ali v odvisnosti od določenega 
indeksa. 

Ostale zavarovalnotehnićne rezervacije 

66. člen 

Med ostale zavarovalnotehnićne rezervacije uvrsti zavaroval- 
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niča zlasti rezervacije za možne velike škode (iz zavarovanja 
atomskih rizikov in iz zavarovanja proizvajalčeve odgovorno- 
sti za farmacevtske izdelke) ter druge, s predpisi nadzornega 
organa dovoljene ali s statutom zavarovalnice določene rezer- 
vacije. 

V. FINANČNO POSLOVANJE 

Načela finančnega poslovanja 

67. člen 

Zavarovalnica opravlja finančno poslovanje v skladu s finanč- 
nimi standardi in načeli, ki jih določi z zakonom pooblaščena 
organizacija in po določbah tega zakona. 

Načela nalaganja zavarovalnih sredstev 

68. člen 

Pri nalaganju zavarovalnih sredstev mora zavarovalnica poleg 
načel varnosti in likvidnosti upoštevati tudi načelo rentabilno- 
sti ter zagotoviti primerno mešanje posameznih vrst naložb in 
primerno razpršenost z večjim številom manjših naložb. 

Oblikovanje virov sredstev solventnosti 

69. člen 

(1) Zavarovalnica je dolžna oblikbvati lastne vire sredstev za 
zagotovitev trajnega izpolnjevanja obveznosti iz zavarovalnih 
pogodb. 
(2) Zavarovalnica je dolžna zagotoviti plačilno sposobnost 
v višini solventne meje, ki se meri po skupnem poslovnem 
obsegu. Med vire sredstev za ugotavljanje solventnosti spa- 
dajo: 
1. viri sredstev iz 73. člena tega zakona; 
2. varščine iz 11. člena tega zakona; 
3. stanje izravnalne rezervacije iz 64. člena tega zakona; 
4. matematične rezervacije življenjskih zavarovanj v delu, ki je 
oblikovan iz razporeditve dobička, dokler ni pripisan življenj- 
skim zavarovalcem kot dodatna zavarovalna vsota; 
5. viri sredstev v naložbah iz prvega odstavka 74. člena in 1. 
točke prvega odstavka 75. člena tega zakona, zmanjšani za 
sorazmerni del teh naložb iz 3. in 4. točke tega odstavka. 

Izračun vlilne solventne meje 

70. člen 

(1) Višino solventne meje lastnih sredstev izračuna zavaroval- 
nica za posamezno poslovno leto po naslednjem postopku: 
1. za življenjska zavarovanja in za zavarovanja, za katera se 
izračunava matematična rezervacija tako kot za življenjska 
zavarovanja 4 % od stanja matematične rezervacije ob koncu 
obračunske dobe, pomnoženega z odstotkom iz razmerja 
med lastnim deležem in skupno letno zavarovalno premijo, 
vendar ne z manj kot 85 %; 
2. za vsa ostala zavarovanja razen pod tč. 1. in 4. , od 
dosežene letne zavarovalne premije za obračunsko obdobje 
in sicer: 
a) do zneska 10 milijonov ECU v tolarski protivrednosti po 
srednjem tečaju Banke Slovenije 18 % in 
b) na razliko zavarovalne premije 16 %.Ta znesek se pomnoži 
z odstotkom iz razmerja med lastnim deležem v izravnavanju 
nevarnosti in skupno letno zavarovalno premijo, vendar ne 
z manj kot 50 %; 
3. za zavarovanja iz tč. 2. se opravi izračun tudi od zneska 
odškodnin, obračunanih poprečno letno v zadnjih treh letih in 
sicer: 
a) do zneska 7 milijonov ECU v tolarski protivrednosti po 
srednjem tečaju Banke Slovenije 26 % in 
b) na razliko odškodnin 23 %.Ta znesek se pomnoži z odstot- 
kom iz razmerja med povprečnim lastnim deležem v izravna- 

vanju odškodnin in skupno letno povprečno odškodnin* 
njih treh let, vendar ne z manj kot 50 %; 
4. za prostovoljna zdravstvena zavarovanja po postopa 
in 3. tč. tega odstavka, pomnoženega z eno tretjino. 
5. po izračunu iz 2. in 3. tč. tega odstavka se uf 
v obračunu višji izračunani znesek. 

(2) Na novo ustanovljena zavarovalnica v prvem p"5'® 
letu ni dolžna opraviti izračuna višine solventne <n0i® 
točki prvega odstavka tega člena. 

Garancijski sklad 

71. člen 

(1) Po prejšnjem členu izračunana višina solventne'" 
osnova za izračun potrebne višine garancijskega skW 
(2) Potrebna višina garancijskega sklada ob koncu olj 
skega obdobja znaša eno tretjino zneska iz Pr<* 
odstavka, vendar po posameznih zavarovalnih rJ! 

v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke SIC 
ne manj kot: 
1. za nevarnosti obveznih in drugih zavarovanj odgo"01 

za kreditna in kavcijska zavarovanja 400.000 ECU 
2. za nevarnosti nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj.1 

zavarovanj, transportnih zavarovanj, zavarovanj pr"1', 
ruin nekaterim drugim nevarnostim, ter zavarovanj <* 
nančnih izgub (škod) 300.000 ECU 
3. za nevarnosti zavarovanj posevkov in plodov P1 

inpozebi, zavarovanj živali, zavarovanj proti vlomu L 
zavarovanj stekla in ostalih nenavedenih premoženjs*" 
rovanj ter zavarovanj pravne zaščite 200.000 ECU 
4. za nevarnosti življenjskih zavarovanj 800.000 ECU 
5. za vse nevarnosti zavarovanj iz tč. 1 do 3 tega od5" 
500.000 ECU 
6. za vzajemno zavarovalnico se vsi zneski iz tč. 1 c 

8znižajo za eno četrtino 
7. za pozavarovalnico 2. 000.000 ECU 
8. če znaša letna zavarovalna premija za zavarovain' 
iztč. 1 več kot 2. 500.000 ECU, se zneski iz tč. 1, 5 in' 
čajo za 1,000.000 ECU 
9. če zavaruje zavarovalnica nevarnosti zavarovanj, 
jodelno v tč. 1 oziroma 8 ali delno v tč. 2 ali delno v 
uporablja najvišji znesek iz teh točk. 

(3) Minister za finance na predlog nadzornega orga"' 
piše, v katere zavarovalne razrede in zavarovalne sM 
uvrščajo posamezne zavarovalne vrste in določi pod'0 
metodologijo za izračun višine solventne meje, garant 
sklada in za ugotavljanje virov teh sredstev. 

Načrt solventnosti In načrt financiranja 

72. člen 

(1) Če so viri sredstev iz drugega odstavka 69. člen«; 
višine solventne meje iz 70. člena tega zakona, mor8 

valnica v rokih iz 51. člena pripraviti načrt za ponoV® 
stavitev solventnosti. 

(2) Če so lastni viri sredstev iz 73. člena nižji od garant 
sklada iz 71. člena tega zakona aii niso z njim v predf 
razmerju, mora zavarovalnica v rokih iz 51. člena / 
načrt za kratkoročno pridobitev potrebnih lastnih vi^ 
stev. 

Lastni viri sredstev 

73. člen 

ustan" 

(1) Med lastne vire sredstev zavarovalnice, ki 
garancijski sklad, spadajo: 
1. vplačan osnovni kapital (vplačane delnice, 
sklad), 
2. varnostne rezerve vzajemnih zavarovalnic po 78. £•* 
zakona, 
3. druge zakonske in statutarne rezerve oblikovane 
tve dobička, 
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>dnW prenesen nerazporejen dobiček. 

itop*" 12) Od zneskov iz prvega odstavka se odštejejo: 

up« 

mej«1 

'tanje nekrite izgube, 

ie 
klad 
10» 
preji 

raz 
Slo' 

OVC' 

mj. 
roti 

I 
stanje aktiviranih neamortiziranih stroškov iz 77. člena in 
stanje aktivirane vrednosti dobrega imena zavarovalnice. 

Pj Zavarovalnica nalaga lastne vire sredstev v skladu z določ- 
""'li iz prvega odstavka 74. člena tega zakona. 

j*) Zavarovalnica mora sproti voditi seznam naložb iz tretjega 
^stavka tega člena in ga predložiti nadzornemu organu do 
d°

nca avgusta tekočega leta za stanje na dan 30.6. istega leta, 0 Konca februarja tekočega leta pa za stanje na dan 31. 12. 
leta. 

Nalaganje matematičnih rezervacij 

74. člen 

j)) Matematične rezervacije vlaga zavarovalnica v vrednostne 
Japirje Republike Slovenije ter v posojila, za katerih obresto- 
teh19 in vrać"° jamči republika in sicer mora skupno stanje ci|0V'aganj znašati najmanj 30 % stanja matematične rezerva- 

Zavarovalnica lahko, razen vlaganj iz prvega odstavka, 
1 

a9a matematične rezervacije le v: 
• domače nepremičnine s stalnimi prihodki, vendar sme 

. uPn° stanje teh vlaganj znašati največ 30 % stanja matema- 
2
cde rezervacije; 

_dolžniške vrednostne papirje, razen za posojila iz prvega 
^stavka, s katerimi se trguje na domači borzi in glasijo na 
nar, vendar sme skupno stanje teh vlaganj znašati največ 

3 i ' skupnega stanja matematične rezervacije iz tega člena; 
b'■'astniške vrednostne papirje, s katerimi se trguje na domači 
% rZ!' vendar sme skupno stanje teh vlaganj znašati največ 10 'tanja matematične rezervacije, pri tem pa posamezna 
4«iožba ne sme preseči 1 % tega stanja; 
.depozite in druge naložbe v domače banke, vendar skupno 
v 'VeC 30 % stanja te rezervacije, pri tem pa skupne naložbe 

Posamezno banko ne smejo preseči 10 % tega stanja. 

f ) Zavarovalnica mora sproti voditi seznam naložb po vrstah 
jjtl 

b 'z prvega in drugega odstavka tega člena in ga predlo- 
j.' Nadzornemu organu do konca avgusta tekočega leta za 
ien16 na dan 73 30 6- is,e9a ,e,a- do konca februarja teko- 9® leta pa za stanje na dan 31. 12. preteklega leta. 

Nalaganje drugih zavarovainotehničnlh rezervacij 
in varščin 

75. člen 

rez ^avarovaln°tehnične rezervacije, razen 
1 ®r?5cii' smejo zavarovalnice vlagati le v: 

matematičnih 

^ednostne papirje Republike Slovenije ter v posojila, za 
2 ?rih obrestovanje in vračilo jamči republika; 
% i?3'8 hipotekama posojila, ki smejo znašati največ 60 
3 ® "'Poteko zavarovane prometne vrednosti nepremičnin; 
Iristi?80'"8 domačim javnim podjetjem, zavodom in drugim 
dain 'am' če so zavarovana z odstopom pravic, ki pripa- 
4 ° Posojilojemalcu proti tretjim osebam; 
hir^?S,°''!a. 28 katera so zastavljeni vrednostni papirji ali 
5 (j iz 1. in 2. točke tega odstavka; 
teniške vrednostne papirje, razen za posojila iz 1. točke 
Ha đ odstavka' s katerimi se trguje na domači borzi in glasijo 
Vet pPar' vendar sme skupno stanje teh vlaganj znašati naj- 
ten- » °/o skupnega stanja zavarovalnotehničnih rezervacij iz 
6 »

a člena; 
b<w'n'^ke vrednostne papirje, s katerimi se trguje na domači 
% 2J* vendar sme skupno stanje teh naložb znašati največ 20 
Člen P"®9® stania zavarovalnotehničnih rezervacij iz tega 
stan^ pr',em pa posamezna naložba ne sme preseči 1 % tega 

«*">■* nepremičnine s stalnimi prihodki, vendar sme 
stanje teh vlaganj znašati največ 30 % skupnega 

stanja zavarovalnotehničnih rezervacij iz tega člena in 
S.depozite in druge naložbe v domače banke, vendar skupno 
največ 50 % stanja teh rezervacij, pri tem pa skupne naložbe 
v posamezno banko ne smejo preseči 10 % tega stanja. 

(2) Zavarovalnice smejo varščino iz 11. člena tega zakona 
naložiti v domače banke kot kratkoročne finančne naložbe 
v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. 

(3) Zavarovalnica mora sproti voditi seznam naložb po vrstah 
naložb iz prvega in drugega odstavka tega člena in ga predlo- 
žiti nadzornemu organu do konca avgusta tekočega leta za 
stanje na dan 30.6. istega leta, do konca februarja tekočega 
leta pa za stanje na dan 31. 12. preteklega leta. 

t Udeležba v gospodarskih družbah 

76. člen 

(1) Zavarovalnica je lahko udeležena kot delničar ali družbe- 
nik v gospodarskih družbah ali pri posameznih podjetnikih. 
Kadar je udeležba večja kot 10 % osnovnega kapitala take 
družbe in tudi presega 10 % osnovnega kapitala zavaroval- 
nice, je potrebno predhodno soglasje nadzornega organa. To 
velja tudi za pridobitev dodatnih deležev ali za povečanje 
osnovnega kapitala. 
(2) Za vlaganja iz prvega odstavka tega člena izdaja pred- 
hodna soglasja nadzorni organ. Tako soglasje je potrebno 
tudi, kadar zavarovalnica odobri posojilo družbi, v kateri je 
udeležena kot delničar ali družbenik. 

(3) Nadzorni organ lahko odkloni izdajo soglasja, če oceni, da 
bi udeležba glede na vrsto ali obseg ogrozila interese zavaro- 
valcev. 

(4) Nadzorni organ lahko zahteva, da se razdre udeležbeno 
razmerje, če: 
1. nastopijo razmere, ki bi glede na vrsto in obseg udeležbe 
lahko ogrozile interese zavarovalcev, 
2. ima družba, v kateri je zavarovalnica udeležena, trajno 
izgube. 

(5) Nadzorni organ lahko od zavarovalnice zahteva pojasnila 
in podatke o družbi, v kateri namerava biti udeležena oziroma 
je udeležena, zlasti letno poslovno poročilo in druge poslovne 
podlage. 

(6) Zavarovalnica mora sproti voditi seznam udeležb nad mejo 
iz prvega odstavka tega člena in ga predložiti nadzornemu 
organu do konca avgusta tekočega leta za stanje na dan 30.6. 
istega leta, do konca februarja tekočega leta pa za stanje na 
dan 31. 12. preteklega leta. 

Ustanovni stroški 

77. člen 

(1) Vplačan osnovni kapital zavarovalnice se lahko uporablja 
za financiranje ustanovnih stroškov, organizacijskih stroškov 
in stroškov razvijanja. 

(2) Dolgoročno razmejene stroške iz prejšnjega odstavka 
mora zavarovalnica kriti najkasneje v petih letih. 

Varnostna rezerva 

78. člen 

Družba za vzajemno zavarovanje oblikuje varnostno rezervo 
iz razporeditve dobička po letnem obračunu. Varnostna 
rezerva se kot del garancijskega sklada uporablja za pokriva- 
nje izgub potem, ko so druge, v ta namen oblikovane zavaro- 
valnotehnične rezervacije, že v celoti uporabljene. 
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Plačilni promet 

79. člen 

Zavarovalnice opravljajo plačilni promet preko računov 
2 zakonom pooblaščenih finančnih organizacij v Republiki 
Sloveniji. Pri tem morajo na posebnih računih voditi sredstva 
življenjskih zavarovanj, ki jih ne smejo uporabljati za kritje 
obveznosti iz drugih zavarovalnih poslov, niti ne morejo biti 
predmet izvršbe za take obveznosti. 

Značai sredstev življenjskih zavarovanj 

80. člen 

Sredstva življenjskih zavarovanj imajo glede obdavčevanja in 
obrestovanja značaj vezanih hranilnih vlog. 
VI. PRENEHANJE ZAVAROVALNIC 

Sanacijski ukrepi 

81. člen 

(1) če pride do plačilne nezmožnosti ali prezadolžitve zavaro- 
valnice ali če se pri preverjanju vodenja poslov in premoženj- 
skega stanja izkaže, da zavarovalnica ni zmožna izpolnjevati 
svojih obveznosti, vendar je v interesu zavarovalcev, da ne 
pride do stečaja in obstajajo realne možnosti za preprečitev 
stečaja, mora nadzorni organ, če je to potrebno za koristi 
zavarovalcev: 

1. prepovedati plačila, zlasti dajatve zavarovalnice; pri živ- 
ljenjskem zavarovanju pa tudi odkupe in posojila na police 
v obsegu, ki je potreben za premostitev plačilnih težav, 

2. znižati zavarovateljeve obveznosti iz življenjskega zavaro- 
vanja ustrezno obstoječemu premoženju. 

(2) Ukrepe iz 1. točke prejšnjega odstavka je treba preklicati 
takoj, ko to dovoljuje premoženjsko stanje zavarovalnice. 

(3) Ti ukrepi ne spreminjajo dolžnosti zavarovalcev, da še 
naprej plačujejo zavarovalne premije v višini, ki jo določa 
zavarovalna pogodba. 

Uvedba stečajnega postopka 
* 

82. člen 

(1) Uprava ali likvidacijski upravitelji zavarovalnice morajo 
primer plačilne nezmožnosti ali prezadolžitve zavarovalnice 
nemudoma javiti nadzornemu organu. 

(2) Predlog za uvedbo stečajnega postopka nad zavarovalnico 
lahko vloži le nadzorni organ. 
(3) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za stečaj 
zavarovalnic uporabljajo predpisi o stečaju gospodarskih 
družb. 

Kurator 

83. člen 

(1) Stečajno sodišče mora ob uvedbi stečajnega postopka 
imenovati pooblaščeno osebo (kuratorja) za uveljavljanje zah- 
tevkov iz zavarovalnih pogodb. Zahtevke iz zavarovalnih 
pogodb do zavarovalnice lahke uveljavlja le kurator. Kurator 
je dolžan, da se na željo upravičencev pred prijavo zahtevka 
z njimi posvetuje. Zahtevki, ki so ugotovljivi iz knjig zavaroval- 
nice, veljajo za prijavljene. 

(2) Stečajni upravitelj mora kuratorju in na zahtevo tudi upra- 
vičencem iz zavarovalnih pogodb omogočiti vpogled v knjige 
in zapiske zavarovalnice in v seznam vrednosti matematične 
rezervacije. 

(3) Kurator sme zahtevati, da se mu iz stečajne mase po"" 
gotovinski izdatki in izplača primerna nagrada za nj«!*# 
delo. 

Prenehanje zavarovalnih pogodb 

84. člen 

Z uvedbo stečajnega postopka prenehajo zavaroj 
pogodbe v skladu s predpisi, ki urejajo zavarovalne po<F W P 

Matematične rezervacije ob stečaju 

85. člen 

"Mu 

2)Za 
1'uib 
"fiise 
»i»0 

!'»ai 

(1) Če za zavarovanja obstajajo matematične rezerv* 
mora stečajni upravitelj zahtevati, da se seznam vredno®11 

rezervacij takoj zaključi in predloži nadzornemu organ" 
mora ugotoviti njihovo stanje ob trenutku uvedbe steć# 
postopka. 

(2) Matematične rezervacije predstavljajo v stečaju pos^ 
stečajno maso. 

<)Z 
lito 

«1; 

(3) Višina zahtevkov iz zavarovalnih pogodb in višina c«1® 
zahtevane matematične rezervacije se ugotavlja na 
uvedbe stečajnega postopka. 

(4) Če zahtevkov, ki bi morali biti vključeni v zahtevane 
matične rezervacije, ni mogoče v celoti poravnati iz sre" 
matematičnih rezervacij, jih je treba obravnavati kot 
terjatve iz zavarovalnih pogodb. 

Varščine v stečaju 

86. člen 

(1) Varščina predstavlja v stečaju posebno stečajno 

(2) Iz varščine je treba sorazmerno poravnati zahte^ 
zavarovalnih pogodb, katerih poravnava naj bi bila z va'=l 

zagotovljena. Če zahtevkov iz zavarovalnih pogodb j- 
način ni mogoče poravnati, jih je treba obravnavati kot'' 
terjatve iz zavarovalnih pogodb. 

Vrstni red terjatev 

87. člen 

(1) Terjatve iz zavarovalnih pogodb imajo prednost pred J 
limi stečajnimi terjatvami. Matematične rezervacije in 
čine, ki predstavljajo v stečaju posebno stečajno maso. 
prednostno pravico ne smejo biti prizadete. 

(2) Obveznosti zavarovalnice za odškodnine za škodni ^ 
dek imajo prednost pred vsemi drugimi terjatvami iz zs* 
valnih pogodb. Terjatve na isti ravni se poravnavajo v 5" 
merju z njihovo višino. 

Izključitev prisilne poravnave 

88. člen 

Nad premoženjem zavarovalnice v nobenem primaj 
mogoče uvesti postopka izvensodne poravnave ali Prl 

poravnave. 

Nali 
iavi 

l) 

Družba za vzajemno zavarovanje 

89. člen 

(1) Pri ocenjevanju prezadolženosti družbe za vzajemno 
rovanje se razpisanih doplačil k zavarovalnim premiji 
 1 
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i nj 
j povr 

'aSlnesecev P° zapadlosti še niso vplačana, ne sme več ""lotiti kot aktiva družbe. 

l^jS obračun in izterjavo doplačil k zavarovalnim premijam 
^ za vzajemno zavarovanje v stečajnem postopku se 
Jtojno uporabljajo določbe zakona, ki ureja prisilno porav- 

in stečaj. Doplačila k zavarovalnim premijam ne smejo 

arotf v sta*utu določenega najvišjega zneska. 
»og®1 ^ Pri ocenjevanju, ali bo premoženje družbe za vzajemno 

Rovanje predvidoma zadostovalo za kritje stroškov stečaj- 
pH postopka, je treba upoštevati dovoljena doplačila iz 

ga odstavka tega člena. 

^Zahtevki odplačilo ustanovitvenega sklada pridejo na 
za vsemi drugimi stečajnimi terjatvami. 

erv* 
10S" Al gan« u zavarovalni nadzor 
iča|i> v 

Urad za zavarovalni nadzor 

90. člen 

nadzornega organa po tem zakonu opravlja Urad za 
"arovalni nadzor, ki se ustano 
a za finance. 

i ustanovi kot organ v sestavi Ministr- 

Splošna pooblastila 

91. člen 

!' pri 

(K 

opravljanju nadzora ima nadzorni organ pravice in 
ki so določene s tem zakonom. 

^ Pri odločanju o pravicah in obveznostih strank po tem 
K.onu izdaja nadzorni organ odločbe v skladu s predpisi, ki 

upravni postopek. O pritožbi zoper to odločbo odloča 
' r za finance. 

Sprememba poslovnega načrta 

92. člen 

"'Nadzorni organ lahko zahteva, da se spremeni poslovni 
Crt še pred sklepanjem novih zavarovalnih pogodb. 

{^.Nadzorni organ lahko zahteva spremembo ali odredi pre- 
dnje uporabe poslovnega načrta tudi za obstoječa zavaro- 
C "a razmerja ali za zavarovalna razmerja, ki še niso potekla, 

|e to nujno za varstvo interesov zavarovalcev. 

jjjjČe nadzorni organ ukrepa po drugem odstavku tega člena, 
ra določiti primeren rok za spremembo poslovnega načrta. 

H) 

Pregled poslovanja 

93. člen 

Oseh,0 arii oziroma lastniki, organi in druge pooblaščene 
?av 

e zavarovalnice oziroma družbe, ki opravljajo druge 
pralne posle in podjetniki morajo v svojih poslovnih 
0r8an Podložiti pooblaščenemu delavcu nadzornega SpLn® yse poslovne knjige, knjigovodske listine in druge 
žava, dat' druge informacije, ki so potrebne za opravljanje 
(?) |g°ya|nega nadzora. 
Jora °rni organ lahko za opravljanje zavarovalnega nad- 
dojst 

Zanteva tudi pisno posredovanje podatkov in drugih Bv iz dokumentacije, navedene v prejšnjem odstavku. 

(1) Nadzorni 

Prisotnost na sejah 

94. člen 

organ lahko pošlje p.ooblaščenega delavca na 

sejo organov zavarovalnice oziroma družbe, ki opravlja druge 
zavarovalne posle, kjer sporoči mnenje nadzornega organa 
v obravnavani zadevi. 

(2) Nadzorni organ lahko zahteva od zavarovalnice oziroma 
družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, da skliče 
sejo pristojnega organa. Če se njegovi zahtevi ne ugodi, lahko 
nadzorni organ sam skliče in vodi sejo. Stroške v zvezi s skli- 
cem takšne seje poravna zavarovalnica oziroma družba za 
opravljanje drugih zavarovalnih poslov. 

Stroški poslovanja 

95. člen 

(1) Zavarovalnice in družbe, ki opravljajo druge zavarovalne 
posle zagotovijo sredstva za poravnavo sedem desetin nepo- 
srednih stroškov celotnega poslovanja nadzornega organa, in 
sicer s plačilom posebne pristojbine. 

(2) Obremenitev s pristojbino iz prejšnjega odstavka ne sme 
biti večja od 0,5 tisočinke zbrane zavarovalne premije oziroma 
doseženih prihodkov za opravljene druge zavarovalne posle 
v preteklem letu. 

(3) Višino pristojbine in način plačevanja predpiše minister za 
finance. 

Vili. SLOVENSKI ZAVAROVALNI BIRO 

Splošno 

96. člen 

(1) Slovenski zavarovalni biro (v nadaljnjem besedilu: biro) 
, kot gospodarsko interesno združenje, opravlja posle, predvi- 
dene s sprejetimi mednarodnimi sporazumi o zavarovanju 
lastnikov motornih vozil proti odgovornosti (zelena karta). 

(2) Biro predstavlja slovenske zavarovalnice v mednarodnih 
organizacijah zavarovalnic v zvezi s posli iz prvega odstavka 
tega člena. 

(3) Biro lahko na podlagi pogodbe opravlja tudi določene 
naloge skupnega pomena za zavarovalnice in družbe ter 
podjetnike, ki opravljajo druge zavarovalne posle. 

(4) Določbe tega zakona o poslovnem načrtu, statističnih, 
podatkih, poslovnih knjigah in letnem poročilu, škodnih 
rezervacijah ter zavarovalnem nadzoru, veljajo tudi za oprav- 
ljanje poslov biroja iz prvega odstavka tega člena. 

Status 

97. člen 

(1) Biro je pravna oseba. 

(2) Biro se vpiše v register. 

(3) S statutom se uredi organizacija biroja. 

(4) S pogodbo med zavarovalnicami, družbami za opravljanje 
drugih zavarovalnih poslov in podjetniki, ki opravljajo druge 
zavarovalne posle ter birojem se določi način financiranja. 

(5) Za poslovanje biroja se uporabljajo določbe zakona 
o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na gospodarsko 
interesno združenje. 
IX. KAZENSKE DOLOČBE 

98. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 4.000.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje zavarovalnica: 
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1. če ne pozavaruje pri zavarovalnici s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki je registrirana za aktivno pozavarovanje, tistega 
dela v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki presega lastne 
deleže po tabelah maksimalnega kritja (prvi odstavek 5. 
člena); 

2. če je registrirana za aktivno pozavarovanje, pa presežkov 
ponujenih nevarnosti, ki jih sama ne more izravnati v okviru 
svojih zmogljivosti, ne ponudi drugim zavarovalnicam s sede- 
žem v Republiki Sloveniji, registriranim za aktivno pozavaro- 
vanje, do višine njihovih zmogljivosti, preden takšne presežke 
ponudi v tujini (drugi odstavek 5. člena); 

3. če ne organizira nadzora za tekoče preverjanje zakonitosti, 
pravilnosti in smotrnosti poslovanja in delovanja zavaroval- 
nice (prvi odstavek 8. člena); 

4. če opravlja zavarovalne posle brez dovoljenja nadzornega 
organa (9. člen); 

5. če ne predloži nadzornemu organu v soglasje spremembe 
poslovnega načrta (15. člen); 

6. če prenese zavarovalni portfelj na drugo zavarovalnico brez 
soglasja nadzornega organa (drugi odstavek 18. člena); 

7. če ne sestavi računovodskih izkazov in poslovnih poročil in 
jih ne predloži nadzornemu organu v skladu z določbami tega 
zakona (51. člen); 

8. če ne izkaže postavk v bilanci stanja in bilanci uspeha tako, 
kot je to določeno v 54. členu tega zakona; 

9. če ne izračuna višine solventne meje lastnih sredstev (70. 
člen) in ne zagotovi plačilne sposobnosti v višini solventne 
meje (69. člen) ter potrebne višine garancijskega sklada (71. 
člen); 

10. če ne nalaga lastnih virov sredstev (73. člen), matematič- 
nih rezervacij (74. člen) in zavarovalnotehničnih rezervacij 
(75. člen) v skladu z določbami tega zakona; 

11. če je brez predhodnega soglasja nadzornega organa 
njena udeležba v gospodarskih družbah večja od 10 % osnov- 
nega kapitala gospodarske ali zavarovalne družbe (76. člen); 

12. če ne opravlja plačilnega prometa preko računov z zako- 
nom pooblaščenih finančnih organizacij v Republiki Sloveniji 
ali če ne vodi sredstev življenjskih zavarovanj na posebnih 
računih ali če jih uporablja za kritje obveznosti iz drugih 
zavarovalnih poslov (79. člen); 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

98. a člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje zavarovalnica: 

1. če ob prevzemu zavarovalnega portfelja ne obvesti prizade- 
tih zavarovalcev o njegovem prenosu (tretji odstavek 18. 
člena); 

2. če ne predloži letnih računovodskih izkazov revizijski 
gospodarski družbi v pregled v skladu z določbami prvega 
odstavka 52. člena tega zakona; 

3. če ne pridobi potrditve o skladnosti bilančnih podatkov 
s strani pooblaščenega aktuarja (55. člen); 

4. če dolgoročno razmejenih stroškov iz prvega odstavka 77. 
člena ne krije najkasneje v petih letih; 
5. če ne uskladi organizacije, poslovanja, aktov in knjigovod- 
skih evidenc po določbah iz 107. in 108. člena. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje11*1 

odgovorna oseba vsake zavarovalnice, ki stori dejanje 
prvega odstavka tega člena. 

99. člen 

Zde 

MviC 
>ju li 
196. 

H 

H 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 4.000.000 tolarjev se za pfeB 

šek kaznuje zavarovalna delniška družba, če brez dovolj®"' 
nadzornega organa sočasno opravlja zavarovalne in poza"!?.' 
rovalne posle (drugi odstavek 24. člena); 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje' 
odgovorna oseba v zavarovalni delniški družbi, ki stori di 
nje iz prvega odstavka tega člena. 

100. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 4.000.000 tolarjev se za P^JjLf 
šek kaznuje družba za vzajemno zavarovanje, če ni oblikov™ 
ustanovitvenega sklada v skladu s tem zakonom (30. člen)^ 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje t"' 
odgovorna oseba družbe za vzajemno zavarovanje, ki s'° 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

100. a člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 tolarjev se za 
šek kaznuje družba za vzajemno zavarovanje, če svojo teffl 
tev za plačilo zavarovalne premije in doplačilo zavarovalni 
premije pobota s terjatvijo člana do družbe (drugi odsta*' 
28. člena); 

.'d< 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje t%, 
odgovorna oseba družbe za vzajemno zavarovanje, ki S'%, 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. ph 

N 

101. člen *>ti 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.600.000 tolarjev se za pf®JJ 
šek kaznuje družba za opravljanje drugih zavarovalnih PoS'Jj 
če opravlja druge zavarovalne posle brez dovoljenja nadz" 
nega organa (drugi odstavek 49. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 160.000 tolarjev se kaznuje t"' 
odgovorna oseba v družbi za opravljanje drugih zavaroval" u, 
poslov, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 1.600.000 tolarjev se za P^o] 
šek kaznuje tudi podjetnik, če opravlja druge zavarova^ 
posle brez dovoljenja pristojnega organa (drugi odstavek * 
člena) . 

102. člen <e. 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.600.000 tolarjev se za p'6* 
šek kaznuje likvidacijski upravitelj - pravna oseba: «. 

1. če v primeru plačilne nezmožnosti ali prezadolžitve zavaja 
valnice tega ne javi nadzornemu organu (prvi odstavek * 
člena). 

2. če med likvidacijo družbe za vzajemno zavarovanje prC'0 
zame nova zavarovanja, povišuje ali podaljšuje obstoječa o 
odplača ustanovitveni sklad pred poravnavo terjatev osta't 
upnikov (tretji in četrti odstavek 44. člena); 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 160.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prve? C 
odstavka tega člena. v 

v 
(3) Z denarno kaznijo najmanj 1.600.000 tolarjev se za pre"' J 
šek kaznuje likvidacijski upravitelj - fizična oseba, ki s'" ' 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 
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103. člen 

Lunarno Kaznijo najmanj 800.000 tolarjev se za prekršek 
Slovenski zavarovalni biro, če ne opravlja poslov, 

plenih s sprejetimi mednarodnimi sporazumi o zavaro- 
"'astnikov motornih vozil proti odgovornosti (prvi odsta- 
^ fena). 

/ol'eJOovenarno kazn'i° najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje tudi Dozavf^orna oseba v Slovenskem zavarovalnem biroju, ki stori 
16 '2 prvega odstavka tega člena. 

ri m 104. člen 

kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za prekršek 
^stečajni upravitelj: 

jj* kuratorju in upravičencem iz zavarovalnih pogodb, na 
P"* Zahtevo, ne omogoči vpogleda v dokumentacijo zava- 
kovr n« družbe (drugi odstavek 83. člena); 
'0°) L 

Ln® zahteva, da se seznam vrednosti matematičnih rezer- 
i0,uIsL .°i zaključi in predloži nadzornemu organu (prvi i storžek 85. člena). 

105. člen 

u^®rn° kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek 
Pre"tog0(Jh 

kurator, če se pred prijavo zahtevka iz zavarovalne 
,eiiTk83 čl"8 ie''° uPravičenca z ni'm ne posvetuje (prvi odsta- 

itav^ ' 
106. člen 

^nufrno kaznii° najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek 
irie o ° de,ničarii oziroma lastniki, organi in druge pooblaš- 
ih°S6^e zavarovalnice oziroma družbe za opravljanje dru- 

u varovalnih poslov, če v svojih poslovnih prostorih poo- 
ijjn delavcu nadzornega organa ne predložijo vseh 
»treh in dru9''1 spisov in ne dajo drugih informacij, ki so ne za opravljanje zavarovalnega nadzora (93. člen). 

reV 
c|0' 
jJJ 106. a člen 

kfearno kaznijo najmanj 1.600.000 tolarjev se za prekr- 
tu<(1je, prSm'iPravna oseba' Ce posreduje ali zavaruje premože- 
iln^aroual •enisko interese in osebe v Republiki Sloveniji pri 

Mstauo? «,cah, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji (drugi veK 2. člena). 

>fl9<Corn0 ka2n'i° najmanj 160.000 tolarjev se kaznuje tudi 
4i0(l5ta\<L„ ? os®ba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega "*a tega člena. 

kaznijo najmanj 160.000 tolarjev 
'®9a člena11' Posamezn'k. ki stori dejanje iz pi 

se za prekršek 
prvega odstavka 

PrEHODNE in končne določbe 

Uskladitev organizacije, poslovanja In aktov 

107. člen ' 

f d^bTl994. 

l2) glert ^Iriice u°^.na določbe iz prejšnjega odstavka morajo zavaro- 
17°v sreticf oblikovanje rezervacij, rezerv in potrebnih 
Oe 4,®nat« solventnosti in garancijskega sklada iz 70. in 

Člena tr na,oibe zavarovalnih sredstev z razmerji iz 73. do '®9a zakona najkasneje .do 30. junija 1995. V tem 

obdobju smejo nalagati nova sredstva in podaljševati roke 
posameznih naložb le v tiste namene, kjer niso prekoračene 
gornje meje iz navedenih členov. Rezervacije za bonuse, 
popuste in storno, ki se priznavajo zavarovalcem neodvisno 
od poslovnega izida zavarovalnice, morajo zavarovalnice obli- 
kovati najkasneje do 31. decembra 1998 in sicer vsako leto 
najmanj 20 % potrebnega zneska. 

(3) Zavarovalnice iz prvega odstavka tega člena morajo nad- 
zornemu organu predložiti: 
1. dovoljenje za ustanovitev zavarovalnice, če je tako dovolje- 
nje izdal bivši Zvezni sekretariat za finance na podlagi določb 
16., 26., 27. in 29. člena zakona o temeljih sistema premoženj- 
skega in osebnega zavarovanja in sicer v 15 dneh po uveljavi- 
tvi zakona, 
2. seznam družb iz četrtega odstavka tega člena, ki opravljajo 
te posle za zavarovalnice, v 15 dneh po uveljavitvi zakona, 
3. statut zavarovalnice do 30. januarja 1995, 
4. poslovni načrt iz 12. člena tega zakona do 30. januarja 1995. 

* 
(4) Družbe, ki opravljajo druge zavarovalne posle, ki so bile 
ustanovljene do uveljavitve tega zakona, morajo uskladiti 
svojo organizacijo in poslovanje, ustanovitvene in druge akte 
ter višino osnovnega kapitala z določbami tega zakona naj- 
kasneje do 31. decembra 1994; dokaze o tem morajo dostaviti 
nadzornemu organu v 15 dneh po uskladitvi. 

(5) Zavarovalnice in družbe, ki opravljajo druge zavarovalne 
posle, ki ne ravnajo po 1. do 4. odstavku tega člena, se 
likvidirajo in izbrišejo iz registra. Likvidacijo opravi sodišče po 
uradni dolžnosti za račun družbe oziroma družbenikov. 

(6) Biro mora prilagoditi svojo organiziranost in uskladiti 
svoje akte z določili 96. in 97. člena tega zakona najkasneje do 
31. decembra 1994. 

Uskladitev knjigovodskih evidenc 

108. člen 

Najkasneje do 31. 12. 1994 prenesejo zavarovalnice iz prejš- 
njega člena: 
1. vire in sredstva začetnega varnostnega sklada na vire in 
sredstva vplačanega osnovnega kapitala; 
2. vire in sredstva preventivnega sklada na vire in sredstva 
varnostne rezerve; 
3. iz virov varnostne rezerve življenjskih zavarovanj prenesejo 
potrebne zneske v rezervacije v korist življenjskih zavaroval- 
cev, ki prevzemajo naložbeno tveganje in v ostale zavaroval-, 
notehnične rezervacije, morebitni preostanek pa v matema- 
tične rezervacije in v zakonske in statutarne rezerve; 
4. iz virov varnostne rezerve drugih zavarovanj, rezervacij za 
katastrofalne in množične škode, skupno s prenosom iz 2. tč. 
tega člena oblikujejo in prenesejo potrebne zneske v izrav- 
nalne rezervacije, rezervacije za bonuse, popuste in storno ter 
v ostale zavarovalnotehnične rezervacije, morebitni preosta- 
nek pa v zakonske oziroma statutarne rezerve; 
5. vire drugih zavarovalnotehničnih rezervacij na istoimenske 
vire po tem zakonu; 
6. vire družbenega kapitala med lastne vire sredstev, ugotov- 
ljene po zakonu, ki ureja lastninsko preoblikovanje zavaro- 
valnic; 
7. druge vire in sredstva ter terjatve in obveznosti med 
ustrezne bilančne postavke po tem zakonu. 

Posli prostovoljnega zdravstvenega in prostovoljnega 
življenjskega zavarovanja 

109. člen 
(1) Zavarovalnice in zavodi, ki izvajajo posle prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja po zakonu o zdravstvenem var- 
stvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 9/92 in 13/93) in 
posle prostovoljnega življenjskega zavarovanja po zakonu 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 12/ 
92), morajo poslovanje v teh zavarovalnih vrstah uskladiti 
z določbami tega zakona najkasneje do 30. 6. 1995. 
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(2) Poslovanje pravnih oseb iz prvega odstavka tega člena 
v teh zavarovalnih vrstah nadzoruje nadzorni organ. 

f 
Opravljanje zavarovalnih poslov Družbe za zavarovanje in 
financiranje izvoza Slovenije 

109. a člen 

(1) Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije 
mora uskladiti opravljanje zavarovalnih poslov iz 1. točke 
prvega odstavka 5. člena zakona o Družbi za zavarovanje in 
financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92) 
z določbami 13., 19., 50. do 55., 57. do 60., 62. do 64. in 66. do 
68. člena tega zakona najkasneje do 31. 12. 1994. 

(2) Poslovanje iz prvega odstavka tega člena nadzoruje nad- 
zorni organ. 

Prlčetek delovanja nadzornega organa 

109. b člen 

(1) Ministrstvo za finance Republike Slovenije zagotovi 
kadrovske, finančne in materialne pogoje za delo nadzornega 
organa. 

(2) Do zagotovitve pogojev iz prvega odstavka tega člena 
opravlja naloge nadzornega organa Ministrstvo za finance. 

Nadaljevanje delovanja biroja 

110. člen I« 

Slovenski zavarovalni biro, ustanovljen po zakonu o ten* [jJJJ 
sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja, nadsl ^ 

Kiju delo kot biro po tem zakonu. 

111. člen "a/, 
H, 

lin 

V, 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha upof^ 
zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega'1 

rovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90), razen členo' 
83. člena do 110. člena, 7. in 8. točke prvega odstavKS 
člena, 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 118. člena 
točke 119. člena ter zakon o začasni ureditvi izdajanja' 
Ijenj za ustanavljanje zavarovalnih družb (Uradni list Rs 

13/93 in 65/93). ^ 
j f 

(2) Določbe zakona o strukturi nekaterih naložb dolo^ 
javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij (^ral 3. 
list RS, št. 71/93), ki se nanašajo na zavarovalnice, se Pr' ^ 
hajo uporabljati z dnem, ki je določen kot končni datui"^ 
uskladitev naložb zavarovalnih sredstev z razmerji iz 73 
76. člena tega zakona. 

112. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji, dne 30. 5. 
1994, opravil drugo obravnavo predloga zakona o zavaroval- 
nicah in sprejel sklep, da predlog zakona za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. Na tej podlagi in na pod- 
lagi drugega odstavka 195. člena poslovnika državnega zbora 
je vlada pripravila celovito besedilo predloga zakona s spreje- 
timi amandmaji in z obrazložitvijo sprememb v besedilu čle- 
nov, ki so bili predloženi za drugo obravnavo. 

Besedilo predloga zakona je v drugi obravnavi obsegalo 112 
členov, z amandmaji pa je bilo dodatno predlaganih 5 členov. 

Besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo se razlikuje od 
besedila za drugo obravnavo v členih, h katerim so bili spre- 
jeti amandmaji, in sicer: 

2. člen: 
Z amandmajem se veljavnost zakona razširja tudi na samo- 
stojne podjetnike posameznike, ki opravljajo druge zavaro- 
valne posle, v delu, ki se nanaša na opravljanje drugih zavaro- 
valnih poslov. 

3. člen: 
Z amandmajem je opredeljena dejavnost samostojnega 
podjetnika posameznika, ki jo ureja ta zakon. 
7., 93., 94., 95., 96. in 106. člen: 
V navedenih členih se na osnovi sprejetih amandmajev bese- 
dilo družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, nado- 
mesti z besedilom družbe, ki opravljajo druge zavarovalne 
posle v ustreznem sklonu. 

9. člen: 
Besedilo prvega odstavka je dopolnjeno z amandmajem, ki 
določa, da je zavarovalnici potrebno dovoljenje nadzornega 
organa tudi za opravljanje drugih zavarovalnih poslov. Bese- 
dilo četrtega odstavka je dopolnjeno z amandmajem, na 
osnovi katerega se v dovoljenju določijo tudi pozavarovalni 
posli in drugi zavarovalni posli, ki jih sme opravljati Zavaroval- 
nica. V šestem odstavku so z amandmajem dodana dodatna 
merila, na osnovi katerih bo nadzorni organ odločal o pridobi- 
tvi delnic zavarovalnice s strani tujih oseb in domačih pravnih 
oseb, ki so v večinski lasti tujih oseb. 

10. člen: 
Z amandmajem je bilo črtano besedilo »poslovne enoj. a 
predstavništva«. Ostaja samo pojem podružnice zavi'f ^ 
niče, s čimer je zagotovljena skladnost z določbami 
o gospodarskih družbah. 

0/1*11 
16. člen: 
Sprejeti amandma k prvemu odstavku tega člena nadzorJJji 
organu omogoča, da dovoljenje zavarovalnici odvzame 
takoj, ko ugotovi, da ni spoštovala zakonsko določenih 
nosti ali, da ji nudi možnost vzpostavitve zakonsko predat 
nega stanja v določenem roku. ^, 

17. člen: » 
Z amandmajem je bilo črtano besedilo tretjega odstavki^ J 
člena, katerega vsebina ni sodila v okvir zakonskih dol'J, 
pač pa predstavlja predmet pogodbe med zavarovalnic1 

zavarovalcem. 

23. člen: 
Z amandmajem je besedilo iz druge obravnave nadomei& 
z besedilom, ki jasno in nedvoumno določa, da se 
glasiti na ime tako ustanovitvene delnice kot tudi delntt 
naslova povečanja osnovnega kapitala zavarovalne del^ 
družbe. 

25. In 37. člen: . 
S sprejetima amandmajema k navedenima členoma je & 
dilo vsakega od njih redakcijsko izboljšano. 

48. člen: 
V prvem odstavku je dodana beseda zavarovanja, s čitif. 
natančneje določena dejavnost poola, z amandtf*' 
k šestemu odstavku pa je urejena njegova statusna obliP 

49. člen: 
K navedenemu členu je bilo sprejetih 5 amandmajev, *' 
v člen vnesli naslednje spremembe: 
- omogočeno je opravljanje drugih zavarovalnih poslov 
podjetniku s tem, da je opravljanje finančnih storitev v 
z zavarovalnimi in pozavarovalnimi posli dopuščeno & 
zavarovalnicam; 
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za podjetnika, da lahko opravlja druge zavarovalne 
y'e dovoljenje občinskega upravnega organa; 

Uv®clen je termin pristojni organ; 
e'je odločilen element za kakovostno opravljanje drugih 

tenu *''<ovalnih poslov strokovna usposobljenost kadrov, so 
ladaf ,eni pogoji za dokazovanje le-te; 

'Mi podjetniku se lahko odvzame dovoljenje, če pri oprav- '•"'podjetniku se lanKo oovzamo uuvui/enic, ud 
P" drugih zavarovalnih poslov ne upošteva zakonskih do- 

ora b 
ga ti 
enoi 
/ka 
na* 
ia 

RS, 

t« m: 
orat*'-ln 3. točki prvega odstavka tega člena so dodane besede 
qa a ^'ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, 

K je zagotovljena skladnost z določbo v drugem 
I ""avftu 71. člena tega zakona. 

fen; 
J^andmajem je bil v 5. točki drugega odstavka znesek 
Q000 ECU povišan na znesek 1.500.000 ECU, v 7. točki 
Sega odstavka pa je bil znesek 800.000 ECU nadomeščen 

"Mnostjo 2.000.000 ECU. 

fen; 
turrtJ Odstavek tega člena je dopolnjen z amandmajem, n> 
73-fc a' da morajo tudi podjetniki predložiti pooblaščenemu J3"cu nadzornega organa dokumentacijo in posredovati 

0rfiacije, ki so potrebne za opravljanje zavarovalnega nad- 
r* Oopolnitev tega odstavka je posledica sprejetih amand- 

ki opravi   
Podjetniku. 

ki 

)m 
l'Jlen In 97. člen: 
''I' odstavek 96. člena in četrti odstavek 97. člena sta 
Polnjena z amandmajema, ki omogočata, da biro opravlja 

, °čene naloge skupnega pomena tudi za podjetnike, ki 
r'iVlir*- -• - '   •'  
idi 

not 

- wupc    ,  . . 
^ev' ki opravljanje drugih zavarovalnih poslov omogočajo 

liajo druge zavarovalne posle oziroma sklene pogodbo 
1 Podjetniki, ki opravljajo druge zavarovalne posle. 

d 4'en in 98. a člen: 
tiri) fpandmaiem je bil iz 7., 9.. 11., 15. in 17. točke 98. člena 

% Van nov 98- a člen kazenskih določb s kaznijo 3.000.000 i friev za nespoštovanje navedenih zakonskih določb. 
i. tega je z amandmajem v 98. členu uvedena tudi kazen 
t^arovalnico. ki računovodskih izkazov in poslovnih poro- 

trirfiJ6 Predloži nadzornemu organu v skladu z določbami tega 
, j/ *°ia. 
oi1 

^andmaji Vlade Republike Slovenije 
* 7-tlenu: 

j®s®đica »in« za besedo »zavarovalnic« se nadomesti z bese- 
r%v'',0r"' za besedo »družb« pa se dodata besedi »in podjet- 

fe'oiitev: 
Johr-0 itev ie potrebna zaradi sprejema amandmaja v drugi 
tdrii«navi• ki je določil, da tudi podjetniki lahko opravljajo i o 9e zavarovalne posle. 

liC. k „ 
/W '• tlenu: 

IbesI?bstoječim besedilom 1. točke šestega odstavka se doda 
Vj|n|^!'° »razpršenost lastništva delnic v posamezni zavaro- 

?J Nar^'oži,ev: 
m ri3d?r?,<l';

a9' d°danega besedila je eno izmed meril, ki jih 
W|9'6dern- or9an ,tJdi upošteva pri odločitvi za izdajo soglasja 

, Pr$6n pr'dobitve delnic zavarovalnice s strani tujih oseb, raz- 
| SotnQ°(

st lastništva delnic v posamezni zavarovalnici ali pri- 
le/fl st delničarjev iz različnih držav. 

' ^ ^ Sfcri 
tJn

c^
rn odstavku se doda nova peta alinea z besedilom: 

ali * direktor zavarovalnice ni državljan Republike Slovenije 
v®čina članov uprave, 

100. člen In 100. a člen: 
Z amandmajema je bila v prvem odstavku 100. člena črtana 1. 
točka in iz nje oblikovan nov 100. a člen, ki uvaja kazen 
3.000.000 tolarjev za družbo za vzajemno zavarovanje, če 
svojo terjatev za plačilo zavarovalne premije in doplačilo 
zavarovalne premije pobota s terjatvijo člana do družbe. 

101. člen: 
Z amandmajem je redakcijsko popravljeno besedilo prvega 
odstavka in dodan tretji odstavek, ki uvaja kazensko določbo 
za podjetnika, če opravlja druge zavarovalne posle brez dovo- 
ljenja pristojnega organa. 

106. a člen: . 
Z amandmajem je bil v kazenskih določbah dodan člen, ki 
uvaja kazen za pravno osebo in posameznika, ki posreduje 
zavarovanje ali zavaruje premoženje, premoženjske interese 
in osebe v Republiki Sloveniji pri zavarovalnicah, ki nimajo 
sedeža v Republiki Sloveniji. 

107. člen: 
Z amandmajema k prvemu in drugemu odstavku je zavaroval- 
nicam za uskladitev rezervacij in rezerv podaljšan rok do 30. 
junija 1995. Rok za prilagoditev rezervacij in rezerv je tako 
enak roku za prilagoditev potrebnih virov sredstev solventno- 
sti in garancijskega sklada ter naložb zavarovalnih sredstev. 

109. člen: , 
Z amandmajem je določen nov datum uskladitve poslovanja 
zavarovalnic in zavodov, ki izvajajo posle prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja z določbami tega zakona, in sicer 
30. 6. 1995. 

109. a člen: 
Z amandmajem je bil v prehodniti in končnih določbah dodan 
109. a člen, s čimer je izenačeno opravljanje zavarovanja 
v vseh pravnih osebah, ki se ukvarjajo s prostovoljnimi zava- 
rovalnimi posli. 

109. b člen: 
Z amandmajem je bil v prehodnih in končnih določbah dodan 
109. b člen, ki omogoča, da do vzpostavitve pogojev za delo 
nadzornega organa nadzor nad ustanavljanjem in poslova- 
njem zavarovalnic opravlja Ministrstvo za finance. 

v primeru, da ima uprava več članov, niso državljani Repu- 
blike Slovenije;« 
Prej peta alinea postane šesta alinea. • 

Obrazložitev: 
Predlagana določba eksplicitno navaja obveznost, da mora 
biti direktor zavarovalnice ali večina članov uprave, v primeru, 
da ima uprava več članov, državljani Republike Slovenije. To 
pomeni, da bo, če bo amandma sprejet, določba ostala 
veljavna toliko časa, kolikor bo veljal zakon o zavarovalnicah 
in ne bo odvisna od morebitnih sprememb zakona o gospo- 
darskih družbah. 

K 23. členu: 
V tretjem odstavku se besedilo »ustanovitvene delnice in 
delnice iz naslova povečanja osnovnega kapitala« nadomesti 
z besedami »delnice zavarovalne delniške družbe«. 

Obrazložitev: 
Amandma zagotavlja skladnost izrazoslovja v zakonu o zava- 
rovalnicah z izrazoslovjem v zakonu o gospodarskih družbah. 
Po zakonu o gospodarskih družbah izraz »delnice« zajema 
tako delnice ob ustanovitvi kot delnice iz naslova povečanja 
osnovnega kapitala. 

K 40. členu: 
1. 
V četrtem odstavku se doda nova tretja točka, ki se glasi: 
»soglasje Slovenskega zavarovalnega biroja iz 96. člena tega 
zakona:« 

-4 
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Prej 3. točka četrtega odstavka postane 4. točka. 

Obrazložitev: < 
V drugi obravnavi predloga zakona je bil sprejet amandma, ki 
je določil, da tudi podjetniki lahko opravljajo predpisane 
druge zavarovalne posle. Odločilen element za kakovostno 
opravljanje drugih zavarovalnih poslov je strokovna usposob- 
ljenost kadrov. Strokovno soglasje Slovenskega zavaroval- 
nega biroja je pomemben dodatni element za dosego navede- 
nega cilja. Ta rešitev je primerljiva tudi z nemško in angleško 
prakso. 
2. 
Pika v drugem stavku petega odstavka se nadomesti z vejico, 
doda se besedilo »na predlog Slovenskega zavarovalnega 
biroja iz 96. člena tega zakona pa tudi pogoje za izdajo 
soglasja iz tretje točke četrtega odstavka tega člena«. 

Obrazložitev: 
Enaka kot obrazložitev amandmaja k četrtemu odstavku 49. 
člena. 
3. 
Prvi stavek šestega odstavka, ki se glasi: »Dovoljenje se izda 
za določen čas«, se nadomesti z besedilom: 
»Dovoljenje se izda za čas, ki je enak obdobju, za katerega 
družba ali podjetnik z zavarovalnico sklene pogodbo za 
opravljanje drugih zavarovalnih poslov.« 

i 
Obrazložitev: 
Predlagano besedilo določa obdobje, za katerega bosta 
družba ali podjetnik dobila dovoljenje za opravljanje drugih 
zavarovalnih poslov in ga povezuje s trajanjem pogodbe 
z zavarovalnico. Takšna določba je smiselna zato, ker je 
pogodba družbe ali podjetnika z zavarovalnico pravna pod- 
laga za opravljanje drugih zavarovalnih poslov. 

4. 
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»Občinski upravni organ iz drugega odstavka tega člena 
obvesti nadzorni organ o izdanem dovoljenju za opravljanje 
drugih zavarovalnih poslov, organ, pristojen za javne pri- 
hodke, pa o priglasitvi podjetnika, ki je dobil dovoljenje za 
opravljanje drugih zavarovalnih poslov. Natančnejše podatke 
ter roke za pošiljanje podatkov, predpiše minister za finance.« 
Prej šesti odstavek postane sedmi odstavek. 

Obrazložitev: 
Določba je potrebna zaradi zagotavljanja zavarovalnega nad- 
zora in je posledica sprejetega amandmaja v drugi obravnavi, 
ki je določil, da tudi podjetniki lahko opravljajo druge zavaro- 
valne posle. 

K 70. členu: 

V 2. točki prvega odstavka se besedilo »10 milijonov ECU 
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije« 
nadomesti z vrednostjo »1.520 milijonov tolarjev«, v 3. točki 
prvega odstavka pa se besedilo »7 milijonov ECU v tolarski 
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije« nadome- 
sti z vrednostjo »1.060 milijonov tolarjev«. 

Obrazložitev: 
Vlada Republike Slovenije predlaga spremembo zneskov, 
izkazanih v valuti ECU, v tolarske zneske, na osnovi mnenja 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in Odbora za 
finance in kreditno-monetarno politiko Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Doda se tretji odstavek, ki se glasi: 
»Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneska, dolo- 
čene v tem členu, če se spremeni razmerje tolarja proti ECU 
po tečaju Banke Slovenije za več kot 10%.« 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan z amandmajem k 2. in 3. točki prvega 
odstavka tega člena. 

K 71. členu: 
1. 

Unio 
Iliri 
trez 

teti 
V 1., 2., 3., 4., 5., 7. in 8. zaporedni točki drugega odstavi 
zneski, izraženi v ECU, nadomestijo z zneski, izražtfj, 
v tolarjih in sicer: 
- v 1. točki se znesek »400.000 ECU« nadomesti z znes^st 
»60,000.000 tolarjev« 
- v 2. točki se znesek »300.000 ECU 
»45,000.000 tolarjev« 

200.000 ECU v 3. točki se znesek 
»30,000.000 tolarjev« 
- v 4. točki se znesek »800.000 ECU« 
»120,000.000 tolarjev« 
- v 5. točki se znesek »1,500.000 ECU 
»225,000.000 tolarjev« 
- v 7. točki se znesek »2,000.000 ECU 
»300,000.000 tolarjev« 
- v 8. točki se znesek »1,000.000 ECU 
»150,000.000 tolarjev« 

nadomesti z znesM br& 
,, "sk; 

nadomesti z zn 

nadomesti z znesM ^ 
Mat 

nadomesti z zn 
J lira; 

nadomesti z znejp0 

nadomesti z znes*' |yJr 

tOl 
Obrazložitev: . 
Enaka kot obrazložitev amandmaja k 2. in 3. točki P1* 
odstavka 70. člena. 
2. 
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: j 
»Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske, d' bi. 
čene v tem členu, če se spremeni razmerje tolarja proti t1 °Pi 
po tečaju Banke Slovenije za več kot 10%.« 
Prej tretji odstavek postane četrti odstavek. 

)re 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan z amandmajem k drugemu odsta* 
tega člena. 

K 95. členu: 
V prvem odstavku se besedica »in« za besedo »zavari 
niče« nadomesti z besedico »ter«, za besedo »družbe« 
dodata besedi »in podjetniki«. 

Obrazložitev: 

Jn 
i'! 

Dopolnitev je potrebna zaradi sprejema amandmaja v d,> 
obravnavi, ki je določil, da tudi podjetniki lahko opravil' 
druge zavarovalne posle. 

K 89. členu: 

V prvem odstavku se oblikuje nova 1. točka, ki se glasi: 
»če ne zbira statističnih podatkov in jih ne predloži na< 
nemu organu v predpisanem obsegu in rokih;« 

Prej 1., 2., 3., 4. in 5. točka postanejo 2., 3., 4., 5. in 6. tO1 

Obrazložitev: A 
V drugi obravnavi predloga zakona je bil z amandm^ 
oblikovan 98. a člen, v katerem so z namenom varstva zaV' ifc 
valcev predvidene sankcije za neupoštevanje navedek 
zakonskih določb. Varstvo zavarovalcev se uresničuje T 
s pomočjo državnega nadzora nad poslovanjem zavarova"^ 

% 
41 

* 

kar pa ni mogoče brez podatkov o zavarovalnicah. 

K 101. členu: 

V prvem odstavku se oblikujeta dve dodatni točki z be' t 
dilom: 

»1. če ne opravlja drugih zavarovalnih poslov za zavar""^ 
niče (prvi odstavek 49. člena); n 

2. če opravlja finančne storitve v zvezi z zavarovalni"1'v 
pozavarovalnimi posli (prvi odstavek 49. člena);« 

4 
Obrazložitev: C 
Kazenska določba je potrebna zato, da materialna dol°J, 
v prvem odstavku 49. člena, ki je bila dodana z amandnw| 
v drugi obravnavi in določa, da gospodarska družba in pc 
nik lahko opravljata druge zavarovalne posle samo za ; 
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Jj*. finančne storitve v zvezi z zavarovalnimi in pozavaro- 

stavK«' 
raženi 

:nm h 

nes# 

:nes* i 

:nesW 

nesW 

!,r«2no 
posli pa lahko opravljajo samo zavarovalnice, dobi 
težo. 

em odstavku se doda 2. točka z besedilom: 
jnes* fistorj dejanje iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena;« 

®'ožitev: 
F® kot obrazložitev prvega amandmaja k temu členu. 

tlenu: 
J.e.Se^arni "družbe, ki opravlja druge zavarovalne posle« se 

besedi »in podjetnik.« 

Vložitev: 
Pnitev je potrebna zaradi sprejema amandmaja v drugi 

nesK i. avi. ki je določil, da tudi podjetniki lahko opravljajo 
""ovalne posle. 

prvi 
a členu: 

odstavku se za besedama 
h. fll »in podjetnik«, za besedo > 

Varovanje«. 

jti™"- 

■ pravna oseba« dodata 
posreduje« pa beseda 

t« 
j(ji'

e.ni.a amandmaja v drugi obravnavi, ki je določil, da tudi 
bes 'ahko opravljajp zavarovalne posle. Dopolnitev 

Ista*1 

jvlj' 

),6jer^"=» z besedama »in podjetnik« je potrebna zaradi 

*"°ibe° zavarovan'e Pa 'e potrebna zaradi večje jasnosti 

107. členu: 

odstavku se datum »do 31. decembra 1994« nadome- 
aro °esedilom »v roku 6 mesecev po sprejemu zakona«. 

"Vložitev: 
r ustC8rnbra kot rok za prilagoditev organizacije, poslovanja lil - 'a"°vitvenih in drugih aktov z določbami tega zakona je 

°lagan na osnovi predpostavke, da bo zakon o zavaro- ^HiCah " «" "" v 

ai(on sprejet najkasneje julija 1994. Ker se bo sprejem 
Oda|jja

Zarnaknil v jesen, je potrebno ta prilagoditveni rok 

dj) letini Prve9a stavka drugega odstavka se nadomesti z na- 

5lnio'6de na dolo^be iz prejšnjega odstavka morajo zavaro- 
,{l 8var 

Uskladiti oblikovanje rezervacij in rezerv ter naložbe 
Von°Va'nih sredstev z razmerji iz 73. do 76. člena tega na najkasneje do 31. decembra 1995.« 

VJobijk': rezervacije oblikujejo konec leta, je za uskladitev 
1at!°Vanja le-teh datum 31. december 1995 primernejši od 

Uma 30. junij 1995. 

ti đru9em stavku drugega odstavka se pika nadomesti 
doda se besedilo »s tem, da zavarovalnice do 31. 

>(je"'"0ra 1996 lahko vlagajo matematične rezervacije 
■ter rg°2'te in druge naložbe v domače banke do 50% stanja 
KT "ko2erVac''e ol3 P°9°iu' da skupne naložbe v posamezno 0 ne presežejo 10% tega stanja. 

^ložit, ev: Q|6(j   
1ista

e na t0, da trg nepremičnin in finančni trg v Sloveniji še 
<titi ;ločno razvita, je v prehodnem obdobju smiselno dopu- 
v dorvN j' odstotek vlaganj v depozite in druge naložbe a^e banke. 
4. 
0oda 

jj^Potroif nov treti' stavek drugega odstavka, ki se glasi: 
d/U70 f ,

e vire sredstev solventnosti in garancijskega sklada 
/ "o 3in 71 ■ člena tega zakona morajo zavarovalnice oblikovati 

?n®ska ecembra 1996 tako, da uskladijo 50% potrebnega 
31- decembra 1995, -»•<«■«»»*» «<• "»i °6rnb ra 1996.« 

nadaljnjih 50% pa do 31. 

Obrazložitev: 
Podaljšanje roka za uskladitev oblikovanja virov sredstev sol- 
ventnosti in garancijskega sklada je utemeljeno iz dveh razlo- 
gov. Obrazložitev prvega razloga je enaka kot obrazložitev 
amandmaja k prvemu odstavku tega člena. Drugi razlog pa je, 
da je bil garancijski sklad z amandmajem v drugi obravnavi 
močno povišan. Ce ne želimo monopolnega položaja na slo- 
venskem zavarovalnem trgu (zneske garancijskega sklada, 
kakršni so bili določeni z amandmajev v drugi obravnavi, 
dosegajo samo tri zavarovalnice) in pritiska za vlaganje tujega 
kapitala v zavarovalnice z namenom dosega zakonsko predpi- 
sanih zneskov osnovnega kapitala, je potrebno zavarovalni- 
cam nuditi daljši rok za prilagoditev. 

5. 
V 3. in 4. točki tretjega odstavka se datum »do 30. januarja 
1995« nadomesti z besedilom »najkasneje 15 dni po uskladitvi 
ustanovitvenih in drugih aktov z določbami tega zakona«. 

Obrazložitev: 
Enaka kot obrazložitev amandmaja k prvemu odstavku tega 
člena. 

V šestem odstavku se datum »do 31. decembra 1994« nado- 
mesti z besedilom »v roku 6 mesecev po sprejemu zakona«. 

Obrazložitev: 
Enaka kot obrazložitev amandmaja k prvemu odstavku tega 
člena. 

K 108. členu: 
Rok »najkasneje do 31. 12. 1994« se nadomesti z datumom 
»Na dan 1. januar 1995«. 

Obrazložitev: 
Sprememba datuma je potrebna, ker bilance za leto 1994 ne 
bo mogoče sestaviti na podlagi določb novega zakona o zava- 
rovalnicah, pač pa bodo zavarovalnice ob upoštevanju le-teh 
sestavile otvoriteno bilanco na dan 1. januar 1995. 

K 109. členu: 

V prvem odstavku se v besedni zvezi »posle prostovoljnega 
življenjskega zavarovanja« beseda »življenjskega« nadomesti 
z besedami »pokojninskega in invalidskega«, datum »do 30. 
6. 1995« pa se nadomesti z datumom »31. decembra 1996«. 

Obrazložitev: 
Zamenjava širše obsegajočega pojma življenjsko zavarovanje 
z ožjim pojmom pokojninsko in invalidsko zavarovanje v pre- 
hodni določbi, ki določa uskladitev poslovanja zavarovalnic in 
zavodov, ki izvajajo posle po zakonu o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju, je potrebna zato, ker zakon o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju ureja sistem pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 

Sprememba prilagoditvenega roka v tem členu je povezana 
z amandmajem k drugemu odstavku 107. člena in pomeni, da 
je za vse subjekte, ki opravljajo posle prostovoljnega zavaro- 
vanja, določen enak rok za prilagoditev določbam zakona 
o zavarovalnicah. 

K 109. a členu: 
Besedilo prvega odstavka »50. do 55., 57. do 60., 62. do 64. in 
66. do 68. člena tega zakona najkasneje do 31. 12. 1994« se 
nadomesti z naslednjim »50. do 52., 54. do 55. in 67. do 68. 
člena tega zakona najkasneje do 31. decembra 1994«, 
z določbami 57. do 60. 62. do 64. ter 66. člena tega zakona pa 
najkasneje v rokih iz drugega odstavka 107. člena tega za- 
kona. 

Obrazložitev: 
Črtanje obveznosti uskladitve z določbo 53. člena, ki nalaga 
obveznost vodenja poslovnih knjig po kontnem planu, ki 
temelji na kontnem okvirju, ki ga določi Inštitut za revizijo 
v soglasju z nadzornim organom, je potrebno zato, ker Slo- 
venska izvozna družba že posluje po kontnem planu za 
banke. Podaljšanje roka za prilagoditev določbam 57. do 60., 
62. do 64. ter 66. člena pa je potrebno na osnovi predlaganih 
amandmajev k drugemu odstavku 107. člena. 



Predlog zakona o SKLADU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE jj 

NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIf 

ODPADKOV IZ NEK - EPA 447 - TRETJA OBRAVNAVA 

Na podlagi 174. člena v zvezi s 195. členom Poslovnika 
Državnega zbora RS (Ur. list RS 40/93) predlagatelji vla- 
gamo 

PREDLOG ZAKONA O SKLADU ZA FINANCIRANJE RAZ- 
GRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ZA 
ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NEK 

in Vam ga pošiljiamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 
23. seje Državnega zbora RS z dne 20. julija 1994. 

Pri delu delovnih teles Državnega zbora RS in na seja^ 
državnega zbora bodo sodelovali predlagatelji Brank" 
Jane, Jože Lenič, Franc Lipoglavšek in Franc Avberšek. 

Branko JANC, 
Jože LENIČ, 

Franc LIPOGLAVŠEK, 

Franc AVBERŠEK, 

DVO 
"Po; 

4ai 

Predlog zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
(namen zakona) 

Za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (v 
nadaljevanju NEK), shranjevanje in trajno odlaganje srednje 
in nizko radioaktivnih odpadkov iz NEK ter iztrošenega goriva 
se ustanovi Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elek- 
trarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (v 
nadaljnjem besedilu Sklad). 

Razgradnja po tem zakonu pomeni odstranitev in končno 
odlaganje vseh radioaktivnih delov in materialov. Vsi deli 
morajo biti dekontaminirani in varno shranjeni. Zgradbe in 
lokacija morajo biti očiščene. 

2. člen 
(Sklad za dekomisljo Jedrske elektrarne Krško) 

Sklad je pravna oseba in posluje v svojem imenu in za svoj 
račun. 

Sklad posluje z imenom: Sklad za financiranje razgradnje 
Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK. 

Sedež sklada je v Krškem. 

3. člen) 
(uporaba sredstev sklada) 

Sredstva, zbrana po tem zakonu, se uporabljajo za: 

- varno skladiščenje in končno odlaganje izrabljenega 
goriva in radioaktivnih odpadkov iz NEK; 
- varno razgradnjo NEK. 

4. člen 
(sredstva sklada) 

Sredstva Sklada za namene iz 3. člena tega zakona se zago- 
tavljajo v višini tolarske protivrednosti 0,004 ECU za vsako 
kWh, dobavljeno slovenskemu in hrvaškemu elektrogospo- 
darstvu. 

Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev po prvem odstavku 
tega člena je NEK. 

Višina zneska, vkalkulirana v ceno, se določi s programom iz 
6. člena tega zakona, do njegovega sprejetja pa ta znaša 0,004 
ECU v tolarski protivrednosti za kWh, proizvedeno v NEK. 

5. člen 
(način zbiranja sredstev) 

NEK vplačuje sredstva v Sklad mesečno. Način obrač^' 
nja in plačevanja v Sklad predpiše minister, pristoje" 
energetiko, v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona 

• • 
6. člen 

(dekomisijski program) 

Za uresničitev nalog iz 3. člena tega zakona Vlada Rep^ 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu Vlada) v roku 15 mesec«1 

uveljavitve tega zakona pripravi program zapiranja NEKS 

kazom možnih načinov izvedbe razgradnje NEK, vklF 
z oceno potrebnih sredstev in terminskim planom. 

Na osnovi projekcije iz prejšnjega odstavka Vlada najka5f 

v 9. mesecih sprejme dekomisijski program. 

7. člen 
(organi sklada) 

Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima predse^' 
in štiri člane, od katerih predsednika in dva člana imenuj 
razrešuje Državni zbor Republike Slovenije, enega ^ 
Republike Slovenije in enega lokalna skupnost, na ob"1" 
katere stoji NEK. 
Delo Sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsedn^ 
devet članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor ™ 
blike Slovenije. 

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor Sklad* 
ga imenuje Vlada. 

Nadzorni odbor enkrat letno poroča Državnemu zboru P* 
blike Slovenije. 

8. člen 
(nadzor) 

Finančno poslovanje Sklada nadzira organizacija, poo"' 
čena za opravljanje ekonomsko finančne revizije javni11 

nanc. 

9. člen 
(statut Sklada) 

Upravni odbor sprejme statut Sklada, s katerimi se ure' 
1. notranja organizacija in način poslovanja Sklada, 
2. pooblastila za zastopanje, 
3. naloge in mandat članov upravnega in nadzornega od" 
ter direktorja, 
4. druga pomembna vprašanja v zvezi z organizacijo in p"' 
vanjem Sklada. 
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jjJtutu Sklada, k naložbeni politiki Sklada, finančnemu 
^zaključnemu računu in poročilu o poslovanju daje 

10. člen 
(naložbe sklada) 

^0'jene so naložbe v prvorazredne vrednostne papirje in 
tožite. 

11. člen 
(konstituiranje sklada) 

Sklad se konstituira najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega 
zakona. Za izvedbo vseh nalog ustanovitve Sklada je odgo- 
vorna Vlada RS. 

12. člen 
(pričetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

zbor Republike Slovenije je na svoji 23. seji, dne 20. 
1994 sprejel predlog zakona o skladu za financiranje 

»'Mnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radio- 
jfl odpadkov iz NEK. Državni zbor je sprejel amandmaje 

k naslovu zakona ter k 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 10. členu 
predloga zakona, ki so vključeni v besedilo zakona pripravlje- 
nega za tretjo obravnavo. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O POSLANCIH - EPA 632 - DRUGA OBRAVNAVA 

Poslanca 
Miroslav Mozetič, 
Tone Partljič 

Poslanca Državnega zbora Republike Slovenije kot upravi- 
čena predlagatelja pošiljava v drugo obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O POSLANCIH 

kot sva ga pripravila na podlagi stališč in sklepov 22. seje 
Državnega zbora z dne 28. 6. 1994. 

Istočasno predlagava, da Državni zbor izkoristi možnost iz 
1. odstavka 194. člena poslovnika, seveda če bodo izpol- 
njeni pogoji navedene določbe. 

Državni zbor naj predlog zakona uvrsti, skladno s svoji"1 

sklepom, na septembrsko zasedanje. 

Hkrati sporočava, da bova kot predlagatelja sodelovala na 
sejah delovnih teles in Državnega zbora. 

Miroslav MOZETIČ, I. '■ 
Tone PARTLJIČ, I. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih 

1. člen 

V zakonu o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) se za 39. 
členom doda nov 39.a) člen, ki se glasi: 

»39.a. člen 

Določbe 36. do 39. člena tega zakona se uporabljajo tudi za 

poslance, ki opravljajo funkcijo poslanca po 2. odstavku1 

člena tega zakona.« 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je o predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih v prvi 
obravnavi razpravljal na 22. seji dne 28. 6. 1994. Ker Državni 
zbor ni sprejel nikakršnih sklepov in stališč, ki bi predlagate- 
ljema nalagal dopolnitev predloga, vlagava predlog zakona 
v nespremenjenem besedilu. 

Predlagatelja sva skladno z 2. točko stališč in sklepov Držav- 

nega zbora opravila redakcijsko spremembo 1. člena P<* 
loga, ki pa v ničemer ne spreminja vsebine predloga iz P" 
obravnave. 

Pod predpostavko, da bodo izpolnjeni pogoji 1. odstavka 
člena poslovnika, predlagava, da Državni zbor na isti seji tin 
po opravljeni drugi obravnavi preide na tretjo obravnavo 
sprejem zakona. 
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Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - EPA 278 

: druga obravnava  

c) nivo evropskih držav, kjer Slovenija sodeluje na dveh vrstah 
konferenc: 
- ECMT: Evropska konferenca ministrov za transport, ki sedaj 
povezuje 32 stalnih članic in ene države opazovalke. Predloge 
evtocestnih smeri je Republika Slovenija uveljavila na 77. 
zasedanju v maju 93 v Noordvvijku, Nizozemska ter na 78. 
zasedanju maja 94 v Anesyju v Franciji, 
- panevropski konferenci ministrov za transport, ki sta bili 
oktobra 91 v Pragi in marca 94 na Kreti. Zaključni dokument 
nosi naziv »Smernice za nadaljni razvoj (vse)evropske infra- 
strukture« in je rezultat skupnega predloga Evropske komi- 
sije, sekretariata Konference evropskih transportnih ministrov 
in Ekonomske komisije ZN. Smernice obsegajo skupni pri- 
stop pri načrtovanju infrastrukture v treh nivojih: 
- nivo 1: dolgoročne perspektive za razvoj vseevropske infra- 
strukture, ki je v skupnem interesu evropskih držav in njegovo 
zrcaljenje v mednarodnih dokumentih, 
- nivo 2: prioritete skupnega interesa v srednjeročnem raz- 
voju. Za centralno in vzhodno Evropo so to prioritetne smeri 
do leta 2010, med katere je uvrščena pod št. V. tudi smer 
Trst-Koper-Postojna-Ljubljana-Budimpešta, 
- nivo 3: kratkoročne prioritete skupnega interesa za izbor 
katerih so opredeljene skupine kriterijev. 

Dokumenti, ki so bili sprejeti na dosedanjih mednarodnih 
forumih, dosledno uveljavljajo smeri, ki so bile usklajene 
s Transportnim sporazumom z Evropsko unijo. Ta v 6. členu 
določa, da bo Evropska unija finančno podprla gradnjo 
v obliki posojila Evropske investicijske banke z benificirano 
obrestno mero in vzpodbujala uporabo dodatnih virov, kot 
sovlaganja držav članic Evropske unije iz javnih ali zasebnih 
skladov. Slovenija je ob podpisu transportnega sporazuma 
sklenila tudi finančni protokol. 

'•UVOD 
ClLj| nacionalnega programa 

poženi nacionalni program je sestavni del širšega pro- 
fila razvoja in vzdrževanja cest in razvoja prometa. 

gradnjo predlaganega avtocestnega omrežja v Republiki v®niji zasledujemo naslednje cilje: 

^..fcjjrajeno avtocestno omrežje bo notranje povezalo Slove- 

J Odlagano avtocestno omrežje bo povečalo varnost ude- 
'®ncem v cestnem prometu 

sodobnimi cestnimi povezavami znižujemo stroške tran- 
JJjJJja, s čimer se povečuje konkurenčna sposobnost gospo- 

* Kvalitetno cestno omrežje vključuje Slovenijo v evropski 
^Podarski prostor. 
,j. aMšnja priprava dokumentacije bo omogočila pridobiti 

snena sredstva, ki jih Evropska unija namenja za izgradnjo 
I ®,ne infrastrukture. 

*a9or|6StiC'ie V ces,no infrastrukturo omogočajo gospodarski 

naiQivdn'a v ^asu 9°sPOdarske recesije bo omogočila doseči 
4 l^izje stroške pri uresničitvi programa, 
jarctvo okolja je v predloženem programu upoštevano 

"kovredn^ostalim kriterijem. 

Khooišč, 
ilov. 

A NACIONALNEGA PROGRAMA 
r®nija je po osamosvojitvi postavljena pred nalogo, da se i 'viiijjj 

J*Urn°. politično in gospodarsko vključi v procese, ki nam 
0 omogočili uresničiti cilje, verificirane v Državnem zboru, 

okviru se Slovenija vklaplja tudi v infrastrukturni sistem 
izva roPe Politika, ki jo na tem področju Evropska unija aia. temelji na naslednjih dokumentih: 

.« | [Memorandum o vlogi Evropske unije pri gradnji prometne 
A ^Strukture (ABI 1981 C 144, 77), 

(..r *c'jski program na področju prometne infrastrukture 
^edba št. 1738/93, ABI 1993 L 161) in 
Su^

09°dba o Evropski uniji, čl. 129b- EGV, ki uvaja možnost 
j ov6ncioniranja transevropskih prometnih mrež. 

tieri6]}''3 se je vključila v to skupno politiko s Sporazumom 
lost Republlko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skup- 
ra>i na P°dročiu prometa (v nadaljevanju Transportni spo- 

' ki 'e bil ratificiran u. Državnem zboru julija 1993, po ropskem parlamentu pa septembra 1993. V njem je dan 
"Dr h • poudarek izgradnji prometne infrastrukture, v kateri m Bdeljuje tiste slovenske avtoceste, ki so bile usklajene 

I - avT^evroPsko prometno mrežo: 
šentrCeS'a v smeri jugozahod - severovzhod od Kopra do 
- avt Z odceP' do italijanske in madžarske meje, 
Kar-ocesta v smeri severozahod - jugovzhod od predora 
.. ®Vanke do Obrežja, 

•tocesta Maribor - Macelj. 

na ,0p?ke države usklajujejo transevropsko prometno mrežo "8h nivojih: 

cist V° proiek,ov, kjer s projektom TEM (transevropsko avto- 
avt„n° omrežje) usklajujejo nacionalne programe razvoja 
b) r6 

Stn'h sis,emov' 
sr«rt9'ona,ni nivo' kjer je Slovenija sodelavala v okviru držav 
- s "I® Evrope na: 

ministrov za transport srednje Evrope na Dunaju 
Dan« 3 in januarja 94, kjer je bil sprejet dokument »Vienna 
- (prilo9a 3) 
s®Ptemb ™inls,rov za transport srednje Evrope v Sopronu 
na6Q'0nalni konferenci ministrov za transport srednje Evrope 

'onih februarja 94, 

Državni zbor Republike Slovenije je 22. aprila 93 s sklepom 
naložil Vladi, da pripravi program pospešene izgradnje pred- 
nostne smeri od Kopra do Šentilja z odcepi do italijanske in 
madžarske meje, pridobi dodatne dolgoročne vire in upošteva 
predlog poslancev o uvedbi »bencinskega tolarja«. 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi gradiva 
»Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji« na 11. seji, dne 27. 7. 
1993 sprejel to besedilo kot prvo obravnavo Nacionalnega 
programa gradnje avtocestnega sistema. Pri tem je zadolžil 
Vlado, da pripravi Nacionalni program Republike Slovenije za 
drugo branje z upoštevanjem stališč in sklepov s te seje. 
S posebnim sklepom je gradivo »Gradnja avtocest v Republiki 
Sloveniji« in »Poročilo o stanju projektne dokumentacije In 
postopkov priprav za gradnjo avtocestnega sistema Repu- 
blike Slovenije« potrdil kot osnovo, ki jo lahko Vlada Repu- 
blike Slovenije uporablja za nadaljevanje že začetih aktivnosti 
ter v mednarodnih kontaktih in kontaktih z mednarodnimi 
finančnimi institucijami. 

S sprejetjem ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev IX do LXXXIX k Ustavi SRS, UL 32/89 in 4/91 je prenehal 
veljati sistem planiranja v cestnem gospodarstvu, s katerim je 
Vlada dobila nalogo pripraviti nov Zakon o javnih cestah, ki 
bo opredeljeval status Nacionalnega programa državnih cest. 
Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
je sestavni del Nacionalnega programa državnih cest. Zakon 
o javnih cestah je predložen Državnemu zboru v prvo branje. 

V zvezi s prioritetno cestno povezavo je Državni zbor Repu- 
blike Slovenije v letih 1993 in 1994 sprejel vrsto zakonov, ki 
zagotavljajo pogoje za izgradnjo avtocestnega sistema, in 
sicer: 
- Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev avto- 
cestnega omrežja v Republiki Sloveniji (UL RS 46/93), 
- Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (UL RS 
57/93), 
- Zakon o dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (UL RS 71/93), 
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kk°n o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje 
;'ta Pri EBRD (UL RS 23/94), 
Jjjon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz 

JOflbe o najetju kredita EBRD za izgradnjo avtocestnega 
*Ki>Pesnica-Šentilj (UL RS 23/94) 

|°0tl izhodišč za določitev Nacionalnega programa izgrad- 
«vt°cest v Republiki Sloveniji, je dolgoročni plan SR 

»nt c6 1®86_2000, dopolnjen leta 1989. V pripravi je doku- pi, "Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo- 
va in srednjeročnega družbenega plana Republike Slo- 
™" (v nadaljnjem tekstu »Prostorske sestavine plana«), ki 

e —n v prilogi I. Predlog nacionalnega programa izgrad- 
il »locest je vsklajen s predlogom omenjenega dokumenta, 

ui ena izmed osnov za njegovo pripravo. 
P"E0LOG 

^LOGI 

»rsžje 

NACIONALNEGA PROGRAMA 

SKLEPOV NACIONALNEGA PROGRAMA 

d - omrežja nacionalnega programa omogoča realiza- Ven zastavljenih ciljev: 

CZ""'6 povezave Slovenije, torej predvsem medregi- „ 8 Povezave in istočasno 
<rezno vključevanje države v mednarodne tokove. 

StinK*0 v sedan)ih razmerah prevzema vlogo daljinskih 
%e? ,0 v'09° prevzemalo tudi v bodoče. Za osnovo ima 
Ooln' ki 'e opredeljeno kot zasnova cestnega omrežja ■ 9°ročnem planu SR Slovenije 1986-2000, dopolnjenem 

. korigirano na posameznih smereh. Predlagano 
i? usklajeno s predlogom Sprememb in dopolnitev 

°rskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbe- 
P'ana Republike Slovenije s tem, da vsebuje: 

CSre*'e predlaganih avtocest, razen ac Maribor-Gru- 
de6, 

>s,i drugih magistralnih (oz. daljinskih) cest in sicer 
'ibat ®'- Bistrica-Ptuj-Ormož in M 10-5 Razdrto-Vr- 
iV||6 P° variantnem predlogu tudi cesto M 2 Škofije-Se- 

% 

i PrognaBistrica-Ormož in Razdrto-Vrtojba sta v Nacionalni 
i f vključeni na osnovi transportnega sporazuma 
žbora 

Psk<? unijo, oziroma na osnovi sklepov Državnega ■ cesti pod tč. 3 pa zaradi posebne prometne vloge. 

K)i0l 9 sklepa: 

i| n 
9 omrežja, prikazan v grafični prilogi II. se sprejme 

*»nni c,°nalni program izgradnje avtocest v Republiki Slo- ln obsega naslednje smeri: 
1 Oflc!6,r~Liub|iana - Maribor-LendBVB (madžarska meja) 

'■•Pl na Fernetlče, Vrtojbo in Šentilj; 
v le | arav*nke-Ljubljana-Obrežje in 

'•konstrukcija ceste v smeri SI. Blstrica-Ptuj-Ormož. 

J,v"l interes 
<ar8Hi 
P°3a ' Posebnega pomena in vpliva na gospodarski razvoj 
"03tontZnih re9'i in ce,e d^ave je, za zagotovitev ustreznih 
ifipre^(0v P" pridobitvi zemljišč in določanju odškodnine za 
^OcrI ' Potrebno izraziti splošni interes za izgradnjo 'nega sistema republike Slovenije. 

I»gr 

"r°9rain» ?Y'oce#'neSa sistema po predlogu nacionalnega "na Republike Slovenije je v splošnem Interesu. 

^'•matlka nekaterih avtocestnih smeri 

redl°9 sklepa: 

3.1. Povezava z Madžarsko 

3.1.1. Mejni prehod z Madžarsko 

Predlog sklepa: 

Avtocestni mejni prehod s sosednjo Madžarsko še ni 
dokončno določen. Zadolži se vlado R Slovenije, da v dogo- 
voru z madžarsko vlado določi avtocestni mejni prehod, ki 
bo v skladu s predlogom Prostorskih sestavin plana in 
v interesu R Slovenije. 

3.1.2 Avtocesta proti Madžarski 

Prometno bolj smotrna in ekonomsko bolj upravičena je 
izgradnja avtoceste proti Madžarski preko Maribora in Mur- 
ske Sobote, kot pa izgradnja preko Ptuja in Ormoža. Zato se 
ac zgradi v »severnem koridorju«. 

Predlog sklepa: 

- Avtocesta v smeri proti Madžarski se zgradi v koridorju 
Maribor - Murska Sobota — državna meja in sicer se začne 
graditi leta 1996 in se konča leta 1999 

3.2. Obalno področje 

Potek avtoceste proti Istri še ni opredeljen. Obalna cesta, ki je 
bila vključena v analizo v okviru priprave nacionalnega pro- 
grama, predstavlja novogradnjo v obalnem pasu in naj ne bi 
imela funkcij daljinske ceste. Zato se bo novogradnja M2 
reševala v okviru nacionalnega programa magistralnih in regi- 
onalnih cest. 

Predlog sklepa: 

V nadaljnjem postopku se na obalnem področju določi 
potek avtoceste, ki se ga uskladi na meddržavni ravni ter 
naknadno uvrsti v avtocestni program. 

3.3. Avtocesta Maribor-Ptuj-Gruškovje 

V sedanjih razmerah, zaradi spremenjenih prometnih razmer, 
gradnja avtoceste na teh odsekih razvojno in prometno-eko- 
nomsko ni upravičena. 

Predlog sklepa: 

Avtocesta Maribor-Ptuj-Gruškovje, ki je uvrščena v dolgo- 
ročni program in predlog Prostorskih sestavin plana kot 
avtocesta, se ne vključuje v nacionalni program avtocest- 
nega omrežja Slovenije. 

4. Posamezne smeri drugih magistralnih - daljinskih cest 

4.1. Povezava s Madžarsko 

Avtocestna povezava z Madžarsko se zgradi v »Severnem 
koridorju«. Glede na obveze v okviru transportnega spora- 
zuma in upoštevajoč sklep državnega zbora pa se izvede tudi 
rekonstrukcija ceste Slovenska Bistrica-Ptuj-Ormož. Sred- 
stva za ta ukrep so zagotovljena v programu DARS v letih 
1997-1999, financiranje v obdobju 1994-1997 pa se začasno 
zagotavlja iz republiškega proračuna s sofinanciranjem 
EBRD. 

Predlog sklepa: 

Rekonstrukcija ceste Slovenska Blstrica-Ptuj-Ormož se 
izvede v obsegu In standardu navedenem v prilogipredlogu 
sklepov v letih od 1994 do 1999. 

4.2. Obalno področje 

Potek avtoste proti Istri še ni opredeljen. Obalna cesta, ki je 
bila vključena v analizo v okviru priprave nacionalnega pro- 
grama, predstavlja novogradnjo v obalnem pasu in naj ne bi 
imela funkcij daljinske ceste. 
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og sklepa: 

agani sta dve variantni rešitvi: 

varianta: 
"'konstrukcija oz. novogradnja obalne ceste M 2 se 
J'avnava v okviru nacionalnega programa državnih cest 

ne uvršča v nacionalni program ac omrežja 
™9a varianta: 
I, n°vogradnja ceste med Koprom in Lucijo ter Srmin—Ško- 
" s& zaradi najvišje prometno ekonomske upravičenosti, 
"'lavnem merilu izjemne razvojne pomembnosti projekta, 

*°toetne varnosti, vplivov na okolje in izjemne simbolne 
*dnosti območja, uvrsti v Naconalni program avtocest- 

na omrežja. 

J?°20riti je potrebno, da odločitev za drugo varianto, torej 
Jutitev predloga gradnje magistralne obalne ceste v okvir 
nl!?5estne9a programa do leta 1999, predstavlja za to "bje povečanje investicij, ki ni pokrito s predvidenimi viri. 

Jelšane in Krvavi potok ^■Cestni povezavi Postojna- 
™*ina)-Starod 

sedanjih razmerah gradnja teh avtocestnih odsekov oz. 
'Astralnih cest ustreznega standarda prometno-ekonom- 

Pot n' uPravičena. Na avtocesti Postojna-Jelšane se zaradi <reb notranjih povezav sicer kaže kot upravičena realizacija 
. °Pasovne avtoceste na odseku Pivka-Ilirska Bistrica, ki jo 

Posebno ločeno obravnavati. 

Predlog sklepa: 

Odseka Postojna-Jelšane in Krvavi potok (Kozina)-Starod, , 
ki sta uvrščena v dolgoročni program kot odseka magistral- 
nih cest ustreznega standarda, ta je lahko tudi standard 
avtoceste, se ne vključujeta v nacionalni program avtocest- 
nega omrežja Slovenije. Prav tako se ne vključuje variantni 
potek daljinske ceste škofije-Sočerga, ki je predviden 
v predlogu Prostorskih sestavin plana. 

5. Karakteristični prečni profili 

Na osnovi: 
prometnih, 
prometno-varnostnih, 
psiholoških, 
ekonomskih, 
prostorskih in varstvenih 
kriterijev vzdrževanja cest, 

so bili določeni enotni karakteristični prečni profili za vse 
avtocestne odseke. 

Predlog sklepa: 

Sprejmejo se naslednji enotni karakteristični prečni profili, 
kot so prikazani v naslednji shemi. 

Sprejme se predlog karakterističnih prečnih profilov za vsak 
avtocestni (cestni) odsek, kot je določen v naslednji tabeli. 

NPP 28.00 A-0 4-pasovnica - obstoječa 
28.00 

1.30 2.S0 0 20 3.75 3.75 0 50 4 00 ®50 3.75 3.75 2.50 1.30, 

A-2a 4-pasovnica NPP 26.00 

A-2b 4-pasovnica NPP 25.00 
^ 25.00 

y.9<^ 2.50 | 3.50 | 3.50 °^° 3.20 , ° 3.50 | 
3 50 | 2.50 p ^ 
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A-3a 4-pasovnica NPP 20.40 

0.35 350 , 330 2.00 °'35 350 , 3.S0_4^ 

fo 20 

- 

A-3b 4-pasovnica NPP 19.00 
19.00 

H   1 

| °|3° 3.50 | 3.50 °^° 2,00 ° 30 3.50 | 350 0 30 

++-< t-'"!."". t-H 36 0 50 oi* 050 036 

Sprejme se predlog karakterističnih prečnih profilov za vsak avtocestni (cestni) 
odsek, kot je določen v naslednji tabeli. 

projekt-odsek 

avtoceste 

širina preč. 
prereza (m) 

tip 
profila 

projekt Sežana 26.0 A-2a 
projekt Gorenjska 26.0 A-2b 

odsek Šentvid - Koseze 28.0 A-0 

projekt Ljubljana - Novo Mesto 26.0 A.2a 

projekt Novo Mesto - Obrežje 26.0 A-2a 
projekt Maribor - Gruškovje 25.0 A-2b 
projekt Šentilj - Pesnica 26.0 A-2a 
projekt obvoznica Maribor 26.0 A-2a 
projekt Celje - Ljubljana 26.0 A-2a 
odsek Zadobrova - Tomačevo 26.0 A-2a 
odsek Cebulovica - Divača 28.0 A-0 
projekt Divača - Koper 25.0 A-2b 
projekt Maribor - Drž. meja 25.0 A-2b 

odsek Naklo - Kranj V. 28.0 A-0 
odsek Slivnica - Arja vas 26.0 A-2a 

projekt-odsek 

druge magistralne ceste 

širina preč. 
prereza (m) 

tip 
profila 

projekt Vipavska dolina 19.0 A-3b 

projekt Obalna cesta 20.4 A-3a 

projekt SI. Bistrica - Ormož - rekonstrukcija 
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Cestnina 
L 
"osnovi dosedanjih študij in sklepov posvetovanja o cest- 
^ v mesecu februarju v Ljubljani je bilo ugotovljeno: 

to večina evropskih držav prehaja na cestninski sistem, 
.®a je pavšalna cestnina za avtocestni sistem v Sloveniji 
brezna, 
to je možno postopno uvajanje sistema plačevanja cest- 

11,6 brez ustavljanja. 

pripravi je celovita preveritev cestninskega sistema v Slove- 
J1, W vključuje predlog postopnega uvajanja plačevanja 
>k'h brez ustavljanja, predlog dimenzioniranja cestnin- I 'J Postaj in predlog lokacij cestninskih postaj za prehodno 

Končno fazo. Cestninski sistem bo zasnovan tako, da bo 
lr
aviloma obremenjeval predvsem uporabnike v daljinskem 

atletu ter stimuliral uporabo ac v notranjem prometu. 
l??'a9a se, da se že sprejeti sklep 12. seje Državnega zbora ne 1. 10. 1993 dopolni tako, da se glasi: 

' Zločeste v Sloveniji so cestninske. 

L>"oma se na novih avtocestnih odsekih uvede odprt 
, "'ki sistem z možnostjo postopnega prehoda na plače- 

'e cestnine brez ustavljanja. 

Lastninske postaje na novih avtocestah se dimenzioni- 
l°samo za promet predviden do leta 1998 in z možnostjo 

Ufeditve za nov način plačevanja cestnine. 

(rio* ^stoječe avtoceste se najkasneje v roku enega leta 
cett iV' Pred'°9 0 postopnem prehodu na način pobiranja 
ipre brez "Javljanja vozil in se skladno z njim postopno e"ienl način neposrednega pobiranja cestnin. 

'^loriteta realizacije 
1 Odlagana dinamika 

°Sn°ove,a realizac'ie posameznih AC odsekov je določena na 

_ PrOfrietno-ekonomske upravičenosti, 
" J!*voine pomembnosti projekta, _ ^edsebojne povezanosti, 
_ Pametne varnosti, 

vPlivov na okolje. 

vr
n°'rai projektov z enako stopnjo prioritete vpliva na predlog 

kun, recla realizacije stopnja pripravljenosti projektne do- 
"lentacije. 

k?|j??dobje do leta 1999 je - ne glede na zgoraj navedene 
Sredt ~ v sklaclu z določili Zakona o zagotovitvi namenskih 
grarn Za 9radni° avtocestnega omrežja v R Sloveniji, v pro- o* vključena realizacija odsekov na smeri zahod - vzhod; 

" odseki AC se po prioriteti uvrstijo v program po I. 1999. 

t>,*dlog sklepov: 

^Prejme se dinamika gradnje, ki je prikazana v tabeli 11 
" Pnlogi 14. 

2. y ,. 
sto z d0'0'"' Zakona o zagotovitvi namenskih sred- 
nii.

v za gradnjo avtocestnega sistema v Republiki Slove- 
či rj '^lepi Državnega zbora se prvenstveno realizirajo 

?e.*' v smeri vzhod—zahod (državna meja pri Lendavi 
Za ,[ avna meia Pri Novi Gorici z avtocestnima odsekoma °Per ter državno mejo pri Sežani in Šentilju). 

^RS d. d., Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo 
je. Promet in zveze morajo pospešeno pripravljati pro- 
dru ,ehn''no in Prostorsko dokumentacijo tudi za vse 
qr 9e. avtocestne odseke vključene v Nacionalni pro- m izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

4. DARS d. d. bo izvajala Nacionalni program izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji na osnovi letnih progra- 
mov dela DARS d. d., ki jih bo predložila Državnemu 
zboru v soglasje najkasneje do konca oktobra za nasled- 
nje leto. 

5. V primeru, da se pokažejo finančne možnosti za gradnjo 
avtocestnih odsekov v smeri Karavanke-Obrežje, lahko 
DARS d. d. v okviru letnega programa dela DARS d. d., ali 
s spremembo letnega programa dela DARS d. d. pred- 
laga Državnemu zboru, da se v gradnjo vključijo priori- 
tetni avtocestni odseki iz navedene smeri. 

7.2. Cesta Divača—Koper 

Izgradnja AC na odseku Divača-Koper sicer ne kaže visoke 
stopnje prometno-ekonomske upravičenosti, kar je predvsem 
posledica zelo visokih investicijskih stroškov. Glede na strate- 
ške in gospodarsko-razvojne zahteve pa realizacja AC na tem 
odseku izkazuje visoko priroriteto. Stopnja pripravljenosti 
projektne dokumentacije za ta odsek pa ne omogoča takojš- 
njega začetka gradnje. 

Na ostalih AC na primorskem kraku je višja stopnja pripravlje- 
nosti projektne dokumentacije posledica obvez iz Osimskih 
sporazumov, s katerimi se je Slovenija (Jugoslavija) obvezala, 
da bo modernizirala oz. zgradila cestne povezave Fernetiči- 
-Razdrto, Vrtojba-Razdrto in Krvavi potok (Kozina)-Rupa. 
Prvi dve, katerih realizacija je bila tudi v slovenskem interesu, 
sta bili vključeni v plane že v preteklih letih ter je zato zanju 
dokumentacija že pripravljena. 

Predlog sklepa: 

DARS d. d. MOP in MPZ morajo pospešeno pripravljati 
projektno-tehnično in prostorsko dokumentacijo za odsek 
avtoceste Divača-Koper, tako da bo možna izgradnja tega 
odseka v roku, ki je predviden z dinamiko izgradnje avto- 
cestnega sistema R Slovenije. 

8. Potrebni dodatni viri 

Za sofinanciranje programa izgradnje AC iz virov Evropske 
unije so v okviru Transportnega sporazuma preko Evropske 
investicijske banke (EIB) zagotovljena sredstva v višini 90 mio 
ECU. Ta sredstva bodo angažirana oz. porabljena do leta 
1996. 

Za zagotovitev dodatnih sredstev iz virov EIB je poleg že 
odobrenih sredstev v okviru Transportnega sporazumi 
potrebna intervencija države za uvrstitev Slovenije v skupino 
srednje evropskih držav. To bo omogočilo dostop do posojil 
iz sredstev dogovorjenih na sestanku Evropskega Sveta 
v Edinburgu decembra leta 1992 in dodatnih sredstev dogo- 
vorjenih na sestanku istega Sveta v Kopenhagnu junija 1993. 

Predlog sklepa: 

Potrebno je zagotoviti ukrepe za začetek pogovorov o prido- 
bitvi dodatnih virov za gradnjo avtocest po letu 1996 skladno 
z možnostmi opredeljenimi v proračunskem memorandumu 
in posameznih letnih proračunskih aktih. 

9. Bencinski tolar 

Ob zagotovitvi financiranja z bencinskim tolarjem tudi po letu 
1999 bi bilo možno nadaljevati z gradnjo tudi drugih avtocest- 
nih odsekov in nacionalnimi programi izgradnje avtocest 
v Sloveniji zaključiti v letu 2005. 

Predlog sklepa: 

Najmanj eno leto pred iztekom veljavnosti Zakona o zagoto- 
vitvi namenskih sredstev za graditev avtocest v Republiki 
Sloveniji se, skladno z možnostmi opredeljenimi v proračun- 
skem memorandumu In posameznih letnih proračunskih, 
aktih, pripravi predlog za sistem financiranja izgradnje avto- 
cest po letu 1999. 
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10. Zadolžitve drugih resorjev 

Nacionalni program izgradnje avtocestnega omrežja je 
možno realizirati le z velikim angažiranjem in usklajenim 
sodelovanjem vseh pristojnih ministrstev in občin. 

V teh postopkih sodelujejo: 
Ministrstvo za promet in zveze, 
Ministrstvo za okolje in prostor, 
Ministrstvo za gospodarstvo, 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, 
Ministrstvo za kulturo in 
občinski upravni organi na področjih, kjer avtoceste potekajo. 

Predlog sklepa: 

Vse pristojne službe ministrstev oz. Vlade republike Slove- 
nije ter prizadetih občin bodo, v okviru svojih pooblastil, 
intenztivno podpirale program izgradnje avtocest v Repu- 
bliki Sloveniji ter pri tem usklajeno sodelovale. 

11. Oblikovanje novih gospodarskih con 

Gradnja avtocest v glavnih tranzitnih smereh povezuje 
pomembnejše slovenske gospodarske ceste. Avtoceste omo- 
gočajo ne le hitro povezavo med slovenskimi poslovnimi 
centri, ampak tudi hiter in ekonomičen pretok blaga in suro- 
vin s tujino. Ob zmanjšanju stroškov in hitrejšem dostopu do 
domačih in tujih trgov nastajajo pogoji za decentralizacijo 
slovenskega gospodarstva s tem, da ob avtocestah nastanejo 
nove ali povečane skladiščne, predelovalne ali distribucijske 
točke - gospodarske cone. S tem je, ob zmanjšani potrebi po 
vožnji na delo v obstoječe gospodarske centre, dana možnost 
za dodatno zaposlitev in za uvajanje dodatnih gospodarskih 
dejavnosti v krajih ob avtocestah ali na ustreznih novih lokaci- 
jah - gospodarskih conah. 

Predlog sklepa: 

Vlado Republike Slovenije se zadolži, da v obliki medresor- 
sko usklajenega pristopa prouči možnosti za podporo orga- 
nizaciji in razvoju gospodarskih con ob avtocestah, ki so 
določene v predlogu Prostorskih sestavin plana. 

Za navedene aktivnosti se zadolži Ministrstvo za gospodar- 
ske dejavnosti, ob sodelovanju Ministrstva za okolje in pro- 
stor. 

Zaradi pozitivnih učinkov na skladen gospodarski razvoj se 
je pri načrtovanju avtocest treba prizadevati, da se 
pomembnejši gospodarski centri ustrezno navezujejo na 
avtocestni sistem. 

12. Komercialno izkoriščanje viškov materiala 

Na nekaterih odsekih se bodo pojavljali viški kvalitetnih kam- 
nitih materialov. S komercialnim izkoriščanjem ter materialov 
bi bilo možno znižati stroške na nekaterih odsekih novih AC. 

Predlog sklepa: 

V lokacijskih načrtih se določi rešitve v zvezi z izravnavo 
mas in uporabo morebitnih viškov materialov. Na odsekih, 
kjer se bodo pojavljali viški kvalitetnih materialov in jih bo 
možno komercialno izkoriščati, je potrebno v postopku pri- 
dobivanja upravnih dovoljenj tako izkoriščanje omogočiti 
pred in med gradnjo teh odsekov. 

III UTEMELJITEV 

(Opomba: Utemeljitev je po naročilu Ministrstva za promet 
in zveze Republiške uprave za ceste izdelala Fakulteta za 
arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbe- 
ništvo in geodezijo - Prometnotehniški inštitut) 

'56 ce 
1.0 UVOD »da, 

Odločitev o izgradnji avtocestnega sistema v Sloveniji i® jj„ ^ 
sprejeta že proti koncu šestdesetih let. Spomladi leta W ^ 
je pričela gradnja prvega avtocestnega odseka med »rt* j,u„ 
in Postojno. Osnova za gradnjo je bil Zakon o moderni2 ^ 
ceste Državna meja pri Šentilju-Maribor~Celje-LjuW «|a 
-Postojna-Državna meja pri Novi Gorici. iriy0 

cki ^ Gradnja prvega avtocestnega odseka se je pričela v » 
s podrobnim programom izgradnje celotnega avtoces«* LOSI 
križa, ki bi po takratnih predvidevanjih moral biti dokon« 
konca leta 1985. Program je bil za tiste čase nedVl1,| 
izredno ambiciozen. 

Za celoto obdobje do leta 1991 se je pokazalo, da tajjj 
družbeno politični sistem in v okviru Jugoslavije nep'&J 
Ijive, stalno se spreminjajoče razmere glede možnosti iS 
nje avtocest, kjer je bil vedno prisoten ključ delitve razpolljj 
vih sredstev na vse republike, niso dopuščale narediti kaj 
Do konca leta 1993 je bilo zgrajenih vsega le 198 km s'iri 
sovnih in dvopasovnih avtocest. 

Z osamosvojitvijo Slovenije so nastale nove razmere in 
tudi nove možnosti za hitrejšo izgradnjo avtocest" 
sistema. V letu 1992 je imela naša nova država še v . 
problemov okrog utrditve njene državnosti navzven in1, 
noter, tako da je prvi trenutek za ponovno oživitev 
o prepotrebni hitrejši izgradnji avtocestnega sistema "a 

po izvolitvi novega parlamenta in nove vlade konec leta iS 

Leto 1993 je bilo prelomno. Dozorelo je spoznanje, da 
gospodarski razvoj naše države ni več mogoč brez d°( 
notranjih cestnih povezav, ki bodo hkrati omogočal® 
dobre povezave s sosednjimi državami. V pričujočem 
onalnem programu o izgradnji avtocest v Republiki Sloj. 
so, poleg ostalega, navedeni zakoni, programi in sklepi, 
jih sprejela slovenski Parlament in Vlada glede gradnje 
cest v obdobju po volitvah v decembru leta 1992 pa do 
Vsi ti dokumenti nedvomno kažejo, da bo Slovenija v rela 
kratkem času zgradila svoj avtocestni sistem. Prav takoj® 
sprejeta odločitev, da ima prednost izgradnja avtoceste 
Koprom in Lendavo in s posebnim zakonom je bil zagot" 
pretežni del potrebnih finančnih sredstev za izgradni 
smeri. 

Slovenska odločitev o pospešeni gradnji avtocest le < 
v Evropi naletela na ugoden odmev. S podpisom TranSf 
nega sporazuma z Evropsko unijo nam je bila dana m0z 

koriščeja zelo ugodnih posojil za gradnjo avtocest in p05, j 
bitev železnic. Na konferenci evropskih prometnih min^ > 
na Kreti spomladi letos je bila avtocestna smer Koper' 
dava uvrščena v seznam prednostnih panevropskih kori", 
navezav Evropske unije s sosednjimi in vzhodno evrop® 
državami, kar nam bo omogočilo dostop do nadaljnjih « 
nih posojil za izgradnjo našega avtocestnega sistema. 

V Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republi^ 
veniji na novo ne utemeljujemo izgradnje avtocest v Slo^ 
Na podlagi rezultatov analiz sedanjega stanja na naših & 
ter na podlagi prognoz prometa v bodočnosti je v pričuL 
dokumentu potrjeno, da so bile predhodno sprejete odi" 
pravilne in da je pospešena izgradnja avtocest potrebuj 
hočemo v naslednjih letih na naših cestah zagotavljati D 
prometno varnost, če nočemo doživljati prometnih infa/ 
če hočemo biti medsebojno povezani in če nočemo biti 
rani od sosedov. 

Ob vseh teh ugotovitvah pa se je potrebno zavedati, ^ 
avtoceste le del celotnega cestnega omrežja Slo^ 
Napačno bi bilo, če bi ob realizaciji avtocestnega profl' 
zanemarili ostalo cestno omrežje, posebno magistra" 
regionalne ceste. Poiskati bo potrebno sredstva in naći'l^ 
bodo, ob pospešeni gradnji avtocest, tudi te ceste do*} 
svojo renesanso. Nacionalni program gradnje avtocest ie 

le del Nacionalnega programa razvoja slovenskih cest. L 
v svojem drugem delu opredelili bodoči razvoj magistra!11 

regionalnih cest. 
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56ceste skupaj so le del prometnega sistema naše države, 
Jtor morajo z ostalimi prometnimi sistemi tvoriti celoto, 

iljjjel e laka uravnoteženo razvita prometna celota daje garan- 
a 19/1 !?*a hiter vsestranski napredek. Izgradja avtocestnega 

VrW i8"1? ne bo nobene od ostalih vrst prometa potisnila 
t«.9! plan. Nasprotno, ob izgradnji avtocest se bo potebno 

jublj* ;,asno prizadevati tudi za posodobitev železnice, tako da 
rla postala bolj zanimiva za prevoz težkih tovorov in za 

tovornjakov, kar bo pripomoglo k zmanjšanju obreme- 
v skli ^okolja ob naših avtocestah. 

Splošna izhodišča 
&m l| 

tak" 
are<f 

izg' 
pol® 
kai> 
jtir 

ns 
jsli» 

V(l 
n"1 

v i« 
iasi« 
al' 

Družbeno gospodarske razmere 

Tabela 1 

2.1.1. Splošna predstavitev 

Po zadnjem popisu je imela Slovenija 1.998.912 prebivalcev. 
Gostota prebivalstva na km2 je znašala 98.7, kar je nekoliko 
pod evropskim povprečjem. V državi je 5949 naselij, od kate- 
rih imajo le štiri več kot 30 tisoč prebivalcev. In sicer je bilo 
leta 1991 v Ljubljani 276 153 prebivalcev, v Mariboru 108 122, 
v Celju 41 279 in v Kranju 37 318. 

Leta 1991 je bilo v Sloveniji 14.766 km kategoriziranega cest- 
nega omrežja, od tega 10.701 km s sodobnimi vozišči. Dolžina 
železniških prog je leta 1991 znašala 1.201 km, od tega je bilo 
499 km elektrificiranih. 

Leta 1992 je bilo prepeljano: 

Vrsta transporta Potniški promet 

mio potnikov 

Blagovni promet 
1000 ton blaga 

cestni promet : 
- javni 
- režijski 
- individualni 

146 

500 

6.411 
21.753 

železniški promet 12 13.045 

zračni promet 0.3 3.13 

luški promet 0.013 4.540 

pomorski promet 3.363 

hi" 
d o* 
le 
A 
°V' i 1 o K' <jjjast prebivalstva 

da' Šolstvo Slovenije je v letih 1981-1992 naraščalo po 0,4% 
' 'isti ?,opni' ras,i- Relativno nizka povprečna letna stopnja 1 „J1 je posledica manjšega naravnega prirastka ter delno 
( lijevanja prebivalstva. 

lekcija rasti prebivalstva Slovenije je zasnovana na študiji 
|jjv ^tetičnega inštituta Republike Slovenije »Projekcija pre- 
1v«h a in zaposlitvena bilanca Slovenije« (maj 1990). Od fla [J variant je izbrana tista prognoza, ki predvideva oceno, 

povprečna letna stopnja rasti prebivalstva v obdobju 
'"■2010 dosegla 0,2%. 

^jjjružbeni proizvod 
t 

* 
&\as 1i"° 'e v Sl0veniii bruto družbeni proizvod na prebivalca *« 5.600 USD, s čimer se naša država uvršča na 20. mesto .,f\■ 
y°ja 

Napoved rasti temelji na Študiji ekonomskega raz- 
Pfg^lovenije, ki jo je izdelal Industrijski biro leta_1991 in 
*«m'lđeva neko"ko viSie rasti kot Zavod Republike Slovenije nje^

akroekonomske analize in razvoj. Predvidene so nasled- 
loo^vprečne letne stopnje rasti družbenega proizvoda: leta 
S|Q; 

1;5%, leta 1995 3.0%, od leta 1996 do 2010 pa 3.5%. 
r0m

eniia je leta 1990 realizirala 4.120 mio. USD izvoza ozi- 
a <-727 mio. USD uvoza. 

I '6ta 1990 do leta 1992 se je v Sloveniji zaradi vojne na 
9oa£nu število vseh gostov zmanjšalo za 46.1%, število tujih 

Projekcija števila tujih gostov temelji na že omenjeni 
v k J'1, k' jo je izdelal Industrijski biro k Ljii 

0v Pa za 61.4%. Leta 1992 je bilo v Sloveniji 423 tisoč tujih 

v "■ j*-' jc izučim iiiuu9imj9(\i umu rt. Ljubljane, kjer je 
Sicer ednjih le,'h predviden znaten porast tujih gostov, in 
Pora »6 do ,eta 1995 glede na leto 1990 predviden 8,6-odstotni 
Porast d° leta 2000 29"odstotn' in d0 leta 2010 70-odstotni 

^li^ka Koper 

^ Ustanovitve pa do danes je Luka Koper v nenehnem in 

hitrem razvoju. Vloga in mesto Luke Koper v srednjeevrop- 
skem prostoru je v veliki meri odvisna od njene tehnološke 
konkurenčnosti ter celovite učinkovitosti in kvalitete pri delu, 
predvsem pa konkurenčnosti celotne transportne poti skozi 
slovenski prostor in navezavo na prometne sisteme sosednjih 
dežel. 

Dinamičen razvoj, uvajanje in modernizacija luške infrastruk- 
ture, istočasno pa povečanje prometa in dvig kvalitete uslug, 
zahteva tudi kvalitetnejšo prometno povezavo z zaledjem. 
Perspektivo razvoja vidi Luka Koper v posodobitvi železniške 
infrastrukture in direktno povezavo z Madžarsko. Predvsem 
pa je nujna izgradnja avtocestne povezave v smeri Ljubljana- 
-Maribor z odcepoma z Avstrijo in Madžarsko. 

2.1.6 Zunanji vplivi 

Slovenija leži na križišču dveh važnih evropskih poti. Na eni 
strani je to os zahodna Evropa - Bližnji vzhod, ki je trenutno 
zaradi znanih razmer praktično prekinjena. Na drugi strani pa 
vse bolj dobiva na veljavi in pomenu os vzhod - zahod, ki tudi 
zaradi znanih razmer v vzhodni Evropi Slovenijo umešča in 
vpenja v evropske prometne tokove te smeri. Sosednje dežele 
Italija, Avstrija, kot delno tudi Madžarska so svoje avtocestne 
sisteme praktično pripeljale do naših meja. To pomeni, da je 
potrebno nemudoma pričeti z gradnjo in začete gradnje kon- 

" čati v najkrajšem možnem času in s tem omogočiti navezavo 
na sosednje AC sisteme in nadalje na širši evropski AC sistem. 

Spremenjen družbeno-politični status Slovenije po osamo- 
svojitvi zahteva dobro notranjo povezanost države, poleg 
tega pa optimalno vsestransko vključevanje v evropski pro- 
stor. Značilnosti Sovenije so disperzna poselitev, koncept 
policentričnega razvoja ter razmeroma visoka stopnja moto- 
rizacije in s tem ustrezno visok delež cestnega prometa 
v skupnem prometu. 

Mednarodni promet je pogojen: 
— z intenzivno družbeno in gospodarsko povezavo z drugimi 
evropskimi deželami, 
— s turističnim prometom oz. pričakovanim razvojem 
turizma in 
— z možnostjo razvoja pristanišča Koper, ki predstavlja za 
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velik del srednje in južne Evrope najugodnejši dostop do 
pomorskih poti. 

2.2 Značilnosti cestnega motornega prometa 

2.2.1 Složne značilnosti 

V Sloveniji se velika večina potniških potovanj izvrši znotraj 
države. Kot vidimo iz diagrama 1. je: 

- okoli 90% notranjih (potovanja znotraj države), 
- okoli 7% ciljno-izvornih (potovanja, ki imajo cilj ali izvor 
v državi) in 
- le okoli 3% tranzitnih potovanj (potovanja, ki imajo cilj in 

Diagram 1: Odnos med tranzitnimi, ciljno-izvornimi in notra- 
njimi potovanji v Sloveniji1 

izvor izven države). 

Pri tem so količine izražene v številu potovanj. 

Če potovanja izrazimo v potniških kilometrih, potem je: 

- okoli 15% tranzitnega in ciljno-izvornega potniškega P" 
meta in 
- okoli 85% notranjega prometa. 

Takšno razmerje je v največji meri značilno za osebni motor 

promet, medtem ko je pri javnem prometu delež tranziti"! 
in ciljno-izvornega prometa še manjši. To razmerje ie 

potniški promet tudi razmeroma stabilno. 

VRSTA POTOVANJ V ODSTOTKIH 

rT (3.00%) 
-C-l (7.00%) 

N (90.00%) 

T - tranzitni promet 
C-l - ciljno-izvomi promet 
N - notranji promet 

Pri blagovnem prometu je to razmerje bolj odvisno od gospo- 
darskih in političnih razmer, zato se tudi bolj spreminja. Kot je 
razvidno iz diagrama 2. obstaja tudi precejšna razlika med 
cestnim in železniškim prometom. Za cestni promet je znači- 
len razmeroma velik delež notranjega in majhen delež tranzit- 

Diagram 2: Delež prepeljanega blaga v Sloveniji leta 19922 

nega in ciljno-izvornega prometa, pri čemer je treba om®f' 
da se slednji z leti relativno krepi. Pri železnici pa prevladuj' 
tranzitni in ciljno-izvorni promet, medtem ko je delež n° 
njega prometa manjši. 

1 Raziskava potniških tokov v Sloveniji, SCT PNZ. 
2 Mesečni statistični pregled RS, oktober 1993. 

PREVOŽENO BLAGO V ODSTOTKIH 

ro cisti 
T (Z 00%) 

C-l (I I 00%) 

N (87.00%) 

PO ŽELEZNICI 

T - tranzitni promet 
C-l - cJljno-Izvoml promet 
N - notranji promet 

N (38.00%) 
(27.00%) 

C-l (35.00%) 

poročevalec, št. 30 40 



^istvo je, da na cestah prevladuje potniški in ne blagovni 
Pfomet. Po drugi strani pa je treba upoštevati, da je na cestah 
^iega reda relativno več zunanjega prometa (tj. tranzitnega 
i ciljno-izvornega) kot znaia slovensko povprečje. Kljub 
'ftmu pa na tej podlagi lahko ugotovimo, da na cestah prevla- 
di0 notranji promet in da je pri razvoju cestnega omrežja 
osebno pozornost treba posvetiti predvsem znotraj držav- 
ni"i povezavam. 

Primerjava prometnega dela (tonski km) kaže, da je zaradi ve*ie dolžine zunanjih potovanj delež tega prometa večji. 

Glede odnosa med individualnim motornim in javnim potni- 
^l^prometom lahko ugotovimo, da se je v Sloveniji že leta 

60% vseh4 potnikov prepeljalo z osebnimi avtomobili in 
J z javnimi prometnimi sredstvi. Danes ocenjujemo, da 

k' se vozijo z osebnimi avtomobili znaša okoli 
delež tistih, ki se vozijo z javnim prometom pa le še okoli 

^ (vključen tudi promet znotraj naselij). 

^roki za tako delitev modalitete prometa so: 

~ v relativno majhni površini države, ki pogojuje kratka poto- 
"anja, 
~ v Seografskih in konfiguracijskih pogojih, 
~ v razpršeni poselitvi in 
r»V relativno majhnih urbanih središčih, kjer javni promet ni 

d®. n®S° stopnjo motorizacije to pomeni razmeroma visok 
v,'

e*tistih, ki se vozijo z avtomobili. Ta delež je npr. višji kot 
jaiiji ali Švici in nižji kot v Avstriji in Nemčiji. (V Italiji se napr. 

0 Potovanj opravi z osebnim avtomobilom, v Švici 66%, 
a9ram 3: Rast števila prebivalcev in stopnje motorizacije 

v Avstriji 75%, v (zahodni) Nemčiji 81%). Će se bo pri nas 
sedanja razvojna smer nadaljevala, bo v prihodnej ta delež še 
višji. 

Podoben razvoj lahko ugotovimo tudi pri blagovnem pro- 
metu. Medtem ko je bilo še leta 1980 50% blaga prepeljanega 
po cesti in 50% po železnici, je danes že 75% blaga prepelja- 
nega po cestah in le še 25% po železnici. 

Ugotovimo lahko, da cestni promet terja novo in boljšo infra- 
strukturo, po drugi strani pa nas ta dejstva opozarjajo, da bo 
v prihodnje potrebno večjo pozornost nameniti tudi sodob- 
nemu, predvsem na železnici temelječem, potniškem javnem 
prometu in sodobnemu železniškamu in kombiniranemu bla- 
govnemu prometu. 

2.2.2. Motorizacija 

Po letu 1960 je tudi pri nas začela naraščati motorizacija in 
raba osebnega avtomobila. Od takrat dalje stopnja motoriza- 
cije nenehno narašča in ni upadla niti v najbolj kriznih časih. 
Leta 1960 smo imeli v Sloveniji 16.831 osebnih avtomobilov, 
leta 1970 že 150.807, leta 1980 416.448, leta 1990 578.268, leta 
1992 pa že 606,820. Danes je v Sloveniji stopnja motorizacije 
3.3 prebivalce na vozilo. V razvitih zahodno evropskih državah 
pa je ta stopnja 2 do 3 prebivalce na osebno vozilo, v Nemčiji 
npr. 2.2 V obdobju od leta 1980 do 1992 je stopnja motoriza- 
cije naraščala s povprečno 3.2 odstotka letno. V obdobju 
1992-2010 je predvidena povprečna 2.0-odstotna letna rast 
motorizacije, tako da bo leta 2010 stopnja motorizacije zna- 
šala 2,4 prebivalca na osebno vozilo. To se pravi, da pričaku- 
jemo, da se bo do leta 2010 stopnja motorizacije povečala še 
za okoli 40%. 

I   OA - {tfvllo osebnih volil v I OOO FltU - itcvllo prebivalcev v 1 000 OOol 

^Lfjgzvoi motornega prometa 

WaŠčan'em motorizacije je prišlo tudi do rasti cestnega 
narai*^98 Pr°meta. Raba osebnega avtomobila je hitro 
ir»anih vse do konca sedemdesetih let, ko je prišlo do 1970 omejitvenih ukrepov glede porabe goriva (v letih 
*ano r 980 sodi ~ lihi- v let,h 1983-19M boni s hkrati povi- 
do |et„®n° floriva). Videti je, da naraščajoča motorizacija vse 
Promm ni bistveno vplivala na povpraševanje po javnem ciie ® kar pomeni, da se je z večjim razmahom motoriza- 
n&čin * i St Prebivalstva bistveno povečala. Ker današnji 
prebival, ne Prenese zmanjšanja stopnje mobilnosti 
Prorrifit !Va' 86 '® v ćasu stagnacije osebnega motornega 
Po , <a <v letih 1979-1985) močno povečalo povpraševanje 
  "em prometu. Z odpravo omejitvenih ukrepov in z zni- 

'v!yv>- 
'"Ceni so tudi potniki v lokalnem prometu. 

žano ceno goriva je po letu 1985 prišlo do strmega porasta 
individualnega motornega proemta in hkratnega upada pov- 
praševanja po javnem prometu. 

Če prej omenjeno obdobje lahko označimo kot obdobje 
zastoja pri rasti osebnega motornega prometa, pa čas po 
osamosvojitvi lahko označimo kot obdobje preokreta daljin- 
skih tokov. S političnimi spremembami v državi in vzhodni 
Evropi ter vojno na Balkanu je do tedaj prevladujoča tranzitna 
smer severozahod-jugovzhod izgubila na pomenu, aktualna 
pa je postala smer jugozahod-severovzhod. Posledica tega 
je bila, da je npr. na cesti Ljubljana-Obrežje obseg prometa 
upadel, na smeri iz Ljubljane proti Štajerski pa se je povečal. 

V zadnjih letih motorni promet zelo hitro narašča. Samo 
v zadnjem letu je bil na pomembnejših republiških cestah 
zabeležen celo 15. do 30-odstotni porast, kar je zelo veliko. Ta 
- izreden - porast je predvsem posledica zastane rasti 

PREBIVALCI IN AVTOMOBILI 1970 - 1992 
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v prejšnjih lotih. Vse to naglo poslabšuje razmere na sloven- 
skih cestah. V prihodnje sicer predvidevamo bolj umirjeno 
rast prometa, vendar kljub temu pričakujemo , da se bo 
v naslednjih 20-ih letih količina motornega prometa podvojila. 
Že danes kritične razmere se bodo še poslabšale, vse to 
zahteva naglo in temeljito ukrepanje. 

2.2.4 Prometna varnost 

Nizka raven prometne varnosti v Sloveniji, ki nas v primerjavi 
z drugimi zahodnoevropskimi državami uvršča na dno 
lestvice evropske varnosti, zahteva da z različnimi pristopi 
odkrivamo in iščemo poti za izboljšanje izredno slabega sta- 
nja. Pregled statističnih podatkov za nekatere pokazatelje 
prometne varnosti od leta 1970 dalje kaže na to, da je večina 
držav zahodne Evrope dosegla najvišje število mrtvih v pro- 
metnih nezgodah v letih 1970/71. V Sloveniji smo tako stanje 

Diagram 4: Gibanje števila prometnih nezgod, mrtvih in ranje- 
nih v letih 1970-1992 

Večino (90%) potniškega in približno polovico blagovnega 
prometa v Sloveniji prevzemajo ceate. V tem prevladuje 
notranji promet, ki ga je ca 85% - ostalo je ciljno - Izvorni in 
tranzitni promet Stopnja motorizacije je že razmeroma 
vlaoka - motorno vozilo na 3.3 prebivalce, se pa ie inten- 
zivno povečuje - predvidevamo, da ae bo do leta 2010 
povečalo ie za 40%. 
Na razvoj prometa na ceatah v Sloveniji vplivajo družbeno- 
politične in goepodarske razmere v Sloveniji in okrog nje; po 
nenadnem zmanjšanju prometa, predvsem tujega, v letu 
1991 se promet ponovno veča, tako, da v letu 1993 ugotav- 
ljamo na nekaterih magistralnih ceatah delo 10-15% atop- 
nje raati. 

Stopnja prometne varnosti je na ceatah v Sloveniji kritična: 
aamo na magistralnih cestah v smereh bodočega avtoceat- 
nega križa umre vaako leto približno 120 ljudi. Le ukrepi na 
ceatni infrastrukturi M lahko priapevali k večjemu Izboljša- 
nju prometne varnosti In znižanju makroekonomskih atro- 
škov zaradi naatallh prometnih nezgod. 

dosegli slabih deset let kasneje z najvišjim številom "1!* 
(735) v prometnih nezgodah v letu 1979. Od tedaj pa sel« 
število z manjšimi nihanji navzgor postopoma zmanjiev* 

Če se je do leta 1991 število prometnih nezgod, mrtvil' 
poškodovanih zmanjševalo, moramo žal v letu 1992 ugo'f 
da se je krivulja ponovno obrnila navzgor. Zadnji d1"] 
kažeta na to, da v blizu 6000 nezgodah v letu umre okrog" 
in se poškoduje okoli 7000 oseb. Samo v smereh (kori# 
slovenskega avtocestnega križa umre vsako leto okoli 
oseb, preko 1000 pa se jih lažje ali težje poškoduje. Og^ 
materialna škoda je le drobec tistega kar družba iz9u° 
z mrtvimi in invalidnimi. Le ukrepi na cestni infrastruktu" 
lahko prispevali k večjemu izboljšanju stopnje prometi*' 
nosti in znižanju makroekonomskih stroškov nastalih 
prometnih nezgod. 

2.3 Cestna infrastruktura 

2.3.1 Splošni podatki 

Leta 1993 smo imeli v Sloveniji imeli 14.719 km kategO'" 
nih cest, ki so deljene v naslednje kategorije: 

-državne ceste 
magistralne ceste , 
- štiripasovne avtoceste 1* 
- dvopasovne avtoceste 
- druge magistralne ceste 1.35 
- regionalne ceste 3.3» 
- lokalne ceste 97^ 
skupaj 147^ 
V Sloveniji je danes 4.946 km državnih cest (ki so p"' 
nacionalnega programa) in 9773 km lokalnih cest. 

2.3.2 Zgrajeni odseki avtocestnega sistema 

PROMETNE NEZGODE 1970 - 1992 

N - Število prometnih nezgod v 1 000 » SM-Število mrtvih v 100 SP - Itevllo poSkođov«nlh v I 000 
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Tabela 2: Od leta 1972 dalje zgrajeni odseki avtocestnega ,. H 
sistema 4 • • ■'1 

Odsek dolžina št. pasov datum otvoritve 

Vrhnika - Postojna 32.0 km 4pas 29.12.1972 

Postojna-Razdrto 9.0 km 4pas 14.09.1974 

Hoče-Hudinja(Celje) 44.0 km 2pas 21.07.1976 

Celje-Arja vas 7.0 km 2pas 19.12.1977 

Brezovica - Vrhnika 11.4 km 4pas 21.09.1979 

MPP Vrtojba 0.7 km 4pas 17.06.1980 

Zah.obvoznica v Ljubljani 10.0 km 4pas ' , 12.11.1981 

Črnuče-T omačevo 2.5 km ' 4pas 12.11.1981 

Tomačevo-Celovška c. 3.8 km 4pas 29.11.1983 

Maribor I.etapa 1.5 km 4pas 01.04.1983 

Maribor Il.etapa 1.1 km 4pas 01.08.1985 

Naklo-Ljubljana 
8.4 km 2pas 26.06.1985 

20.6 km 4pas 26.06.1985 

Južna obv.v Ljubljani 7.0 km 4pas 28.10.1988 
-v * *  
Šmarje Sap-Višnja gora 11.8 km 2pas 12.07.1989 

Maribor Ill.etapa 4.6 km 4pas 30.06.1989 

Razcep Razdrto 1.7 km 4pas 22.08.1990 

MPP Šentilj 1.8 km 4pas 18.09.1991 

Predor Karavanke 6.0 km 2pas 01.06.1991 

Malence-Šmarje Sap 6.7 km 4pas 24.11.1992 

Hrušica-Vrba 13.0 km 4pas 18.10.1993 

V gradnji so odseki: 
Razdrto - Čebulovica 8.9 km 4pas   

Šempeter - Vrtojba 1.9 km 4pas   

»tal '*9rajenosti avtocestnega sistema v Sloveniji zao- dejanskimi potrebami. Pri sedanji dinamiki 200 km 
s ainih avtocest v 22 letih ne bo mogoče slediti zahtevam 
*Podarskega razvoja oziroma ustvariti razmer zanj. 

Veljavni planski dokumenti 

fevanje gradnje avtocest in cest ustreznega standarda 
3j, elJi na naslednih dveh veljavnih dokumentih (priloga 2 in 

|J?°'9oročni plan SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
_ ° <*000, Ur.l. RS št. 36. 10.10. 1990 in 
Dih ol9°ročni plan razvoja avtomobilskih in drugih magistral- 
22 v SR Sloveniji za obdobje 1986-2000, Ur. I. SRS št. ^ '6- 6. 1989. 
^osnovi teh dveh dokumentov so določene naslednje smeri 

oz- daljinskih cest: 

- Ljubljana-Koper .. '°venska Bistrica-Ptuj-Ormož-Ljutomer-državna meja 
.Nča-Fernetiči 
- m avanke-l-jubljana-Obrežje 

^anbor-ptuj-Gruškovje 

i®°l'ah Jeh so dolo6ene Se smeri cest ustreznega standarda, ki j nko tudi standard avtoceste. Izgradnjo teh lahko nareku- 
10 Prometne potrebe: 

- pj^lo-Nova Gorica 
- i/^^jna-llirska Bistrica-Jelšane 
- avi Potok-Kozina-Starod 

Per-lzola-Jagodnje-Lucija-Sečovlje 

Razpoložljivo plansko dokumentacijo je zaradi spremenjenih 
razmer potrebno ponovno preveriti v novih razmerah. 

Zaradi spremenjenih družbeno-političnih razmer bi bilo 
potrebno veljavne planske dokumente, ki dajejo osnovo za 
načrtovanje ukrepov ponovno preveriti in ovrednotiti. 

2.5. Program gradnje avtocest v Republiki Sloveniji - julij 
1993 

Državni zbor je 22. 4. 1993 sprejel sklep, da je pri gradnji cest 
v Republiki Sloveniji prva prioriteta avtocestna povezava 
Koper-Nova Gorica-Lendava-Šentilj. Na podlagi tega 
sklepa je Ministrstvo za promet in zveze v juniju istega leta 
pripravilo gradivo z naslovom Gradnja avtocest v Republiki 
Sloveniji, v katerem je predvidelo izgradnjo avtocestne pove- 
zave od Kopra do Lendave do konca leta 1999 (v nadaljevanju 
program). 

V navedenem Progamu je bil celoten projekt finančno izvred- 
noten ter podan podroben terminski plan izgradnje posamez- 
nih avtocestnih odsekov na tej avtocestni povezavi v obdobju 
od leta 1994 do leta 1999. 

Program je obravnaval in sprejel Državni zbor na 11. seji dne 
27. 7.1993 kot prvo branje bodočega Nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Kot sestavni del tega 
programa je Državni zbor na isti seji sprejel tudi Poročilo 
o stanju projektne dokumentacije in postopkov priprav za 
gradnjo avtocestnega sistema Republike Slovenije, kjer je 
zelo podrobno za vsak avtocestni odsek posebej navedeno 
predvideno trajanje postopka do pridobitve lokacijske 
odločbe, mesec in leto pričetka gradnje ter mesec in leto 
njenega zaključka. 
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Izgradnja avtoceste Koper-Lendava s priključnimi kraki na 
Fernetiče, Novo Gorico in Šentilj je glede na sklepe Držav- 
nega zbora del Nacionalnega programa izgradnje avtocest 
v Sloveniji. 

Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avto- 
cestnega omrežja v Republiki Sloveniji, ki ga je Državni zbor 
sprejel poleti 1993 (Ur. list RS št. 46, 6. 8. 1993), zagotavlja 
sredstva za realizacijo avtoceste Koper—Lendava do konca 
leta 1999, kar ne dopušča nobenega odlašanja pri realizaciji 
tega programa. 

Že sprejeti zakonski akti omogočajo realizacijo programa 
izgradnje avtocestnega omrežja v smeri vzhod-zahod oz. 
pripravo programov za celotno omrežje. Potrebno je pripra- 
viti še ustrezno zakonodajo za celotno avtocestno omrežje. 

2.6. Zakonodajni okviri 

Razvoj in vzdrževanje državnih cest oz. avtocest urejajo tudi 
naslednji zakoni: 

- Zakon o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju-Ma- 
ribor-Celje-Ljubljana-Postojna-državna meja pri Novi 
Gorici, Ur. list št. 9 SRS, 1969. 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o moderniza- 
ciji ceste državna meja pri Šentilju-Maribor-Celje-Ljublja- 
na-Postojna-državna meja pr Novi Gorici »Toplakov zakon« 
Uradni list RS št. 24, od 22. 5. 1992. 
- Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avto- 
cestnega omrežja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 46, 
6. 8. 1993. 
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in 
Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa, 
Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št 14, 12. 8. 1993. 
- Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, Uradni 
list RS, št. 57, 14. 10. 1993. 

Prvi zakon določa način zagotavljanja in uporabe sredstev za 
uresničitev izgradnje posameznih avtocestnih odsekov pred- 
nostno na smeri vzhod-zahod (državna meja pri Lendavi-dr- 
žavna meja pri Novi Gorici z avtocestnima odsekoma za Koper 
ter državno mejo pri Sežani in Šentilju). 

V proračunu Republike Slovenije se od 1. 1. 1994 do 31. 12. 
1999 namensko zagotavljajo sredstva za graditev avtocest 
v znesku, ki je enak 16% drobnoprodajne cene za liter proda- 
nih količin motornih bencinov in dieselskih goriv. 

Drugi zakon med drugim določa, da je, za EU, in/ali Slovenijo 
posebno zanimiv razvoj prednostnih magistralnih cestnih in 
železniških smeri, ki bo določal uporabo lastnih sredstev 
Slovenije in sofinanciranje EU za projekte v teh smereh, in 
sicer (za ceste): 

- avtocesto v smeri jugozahod/severovzhod, ki poteka od 
italijanske meje do Šentilja (na avstrijski meji) preko Postojne, 
Ljubljane, Celja in Maribora naprej do Lendave (na madžarski 
meji) skozi Slovensko Bistrico, Ptuj, Ormož in Ljutomer, 

- avtocesto v smeri severozahod/jugovzhod, ki poteka od 
predora Karavanke (na avstrijski meji) do Obrežja (na sloven- 
sko-hrvaški meji) preko Ljubljane in Novega mesta, 

- avtocesto Maribor-Ptuj-Gruškovje. 

Pogodbenici sta se sporazumeli, da bo njun skupni cilj čim- 
prejšnja zgraditev glavnih prometnih povezav, ki so navedene 
v prvem odstavku. » 

Sporazum določa, da bo EU finančno podprla gradnjo nave- 
dene infrastrukture. Ta finančni prispevek bo lahko v obliki 
posojila Evropske investicijske banke ali v katerikoli drugi 
obliki financiranja, ki lahko zagotovi dodatna sredstva. 

V ta namen bo EU dala Sloveniji na voljo finančna sredstva na 
podlagi Protokola o finančnem sodelovanju med EU in Slove- 
nijo za obdobje 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997. 

Tretji zakon je podlaga za ustanovitev in delovanje Družbe!" 
avtoceste v Republiki Sloveniji. Družba opravlja finančni in« 
niring, pripravlja, organizira in vodi gradnjo in vzdrževal 
avtocest ter upravlja avtoceste v Republiki Sloveniji, skladi« 
z odločitvami Državnega zbora Republike Slovenije. DruŽM? 
javno podjetje v obliki delniške družbe. Edini ustanovitelj' 
Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovel# 

Viri sredstev za poslovanje družbe so: 

- vplačani kapital družbe, 
- najeta posojila, , 
- sredstva, zbrana z zakonom o zagotovitvi namenskih p'f 
stev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Slovel# 
- druga namensko zbrana sredstva, 
- sredstva, zbrana s cestninami za ceste, ki jih upr*" 
družba, 
- sredstva, zbrana z izdajanjem vrednostnih papirjev, ^ 
- prihodki od oddaje spremljajočih dejavnosti na avtocest 
- sredstva iz proračuna Republike Slovenije in 
- drugi viri. 

Družba mora za najetje srednjeročnih in dolgoročnih p"5®! 
in izdajo obveznic ter izdajo garancij predhodno 
soglasje Državnega zbora Republike Slovenije s posebi" 
zakonom. 

V zadnjih dveh letih so bili sprejeti zakoni, ki nas uvrijj'Jj 
v Transportni sistem in nam omogočajo hitrejšo izgradJV 
AC sistema v Sloveniji. S tem so dane realne materi'" 
možnosti za izvedbo AC programa. 

3.0 CILJI NACIONALNEGA PROGRAMA 

3.1 Izhodišča in osnove za izdelavo Nacionalnega prog''"1' 

Že leta 1989 in 1991 je bil izdelan predlog Nacionali' 
programa, ki je temeljil na analizi razvojnih možnosti slov* 
skih državnih cest in na strokovnih predlogih za ukrepe 
cestnem omrežju, kot podlaga za Nacionalni pogram in 
gram razvoja in vzdrževanja državnih cest do leta 2000. 

Vse te strokovne podlage so bile narejene na osnovi prt"11 

nih razmer v letu 1990. V obdobju po tem letu pa je prišl". 
bistvenih sprememb, ki vplivajo tako na dejanske razmer6, 
cestnem omrežju, kot na vsebino potrebnega Nacionali1" 
programa. Pri tem moramo poudariti predvsem: 

- osamosvojitev Slovenije in s tem spremenjeno prof9"1 

politiko ter vlogo posameznih prometnih smeri; . 
- bistvene spremembe prometnih tokov zaradi vojne ns j1 

kanu in spremenjenih razmer v srednji in vzhodni Evrop'L 
- zahteve po vključevanju Slovenije v evropske pron"6' 
tokove; 
- sporazum z Evropsko Unijo na področju prometa. 

V zvezi s tem je bil sprejet program izgradnje avtocest^ 
omrežja v smeri zahod-vzhod, ki je opredeljen v vseh d" 
mentih. 

Vse te pogoje je bilo potrebno na novo analizirati in vg'^j 
v gospodarska, prometna in finančna izhodišča za izdej® 
Nacionalnega programa, ki bo ustrezal razvojnim potreba'' 
možnostim države Slovenije. 

Zaradi velikih gospodarskih sprememb v širši okolici, ^ 
Ijijo tudi dolgoročne projekcije predvsem na kvalitativl1 

scenariju razvoja držav v srednji in vzhodni Evropi. 

Poleg že naštetih pogojev, ki narekujejo vsebino Nacio^ 
nega programa, pa so pomembni elementi oz. osnove . 
veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednje' 
nega družbenega plana Republike Slovenije. Za načrto^ 
novih cest so zlasti pomembni naslednji elementi teh 
stavi n: 

- omrežje naselij, j 
- povezanost urbanega sistema z zasnovo prometnega, *n 
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9etskega in drugega infrastrukturnega omrežja, 
" Področje prometa in zvez, vključno z zasnovo avtocestnega 
omrežja, 
" varstvo naravnih dobrin in 
"Varstvo naravne in kulturne dediščine, 
Pfjtem pa moramo poudariti pomembno razliko med Prostor- 

^ planom in Nacionalnim programom: 

~ Prostorski plan postavlja dolgoročno vizijo zasnove cest- 
na omrežja, predvsem v odvisnosti od poselitvenega kon- 
^Pta in manj od sedanjega prometa, prometnega dela, virov 
ln brez časovne dimenzije, 
"" Nacionalni program cest pa, v odvisnosti od prostorskega 
™ia, na osnovi obstoječega in predvidenega stanja, promet- 
na dela, prometnih tokov in prometne varnosti ter znotraj 
členjenih finančnih in drugih virov, postavi ustrezne priori- 
e,e. ki jih umesti v čas. 

j^ianacioonalnega programa predstavljajo strateški in struk- 
5jrni cilji, strateški cilji določajo prednostne razvojne smeri, 
s,rukturni cilji pa določajo prioritete znotraj razvojnih smeri. 

Wmenjen položaj Slovenije ter spremenjene razmere 
Evropi narekujejo deloma spremen|en pristop k načrtova- 

,u avtocestnega omrežja. Pri tem je potrebno upoštevati 
^•U naslednje: 
"j osamosvojitev Slovenije in s tem spremenjeno prometno 
J°9° posameznih smeri 
T pistvene spremembe prometnih tokov zaradi vojne na 
»kanu in spremenjenih razmer v srednji in vzhodni Evropi 

,\*ahteve po vključevanju Slovenije v evropske prometne 
°kove potrjene na konferenci na Kreti. 

3* Strateški cilji 
Jkcionalni program zasleduje pet temeljnih ciljev, ki so 

skladu z interesi Republike Slovenije in so predstavljeni po 
Odlaganem prioritetnem vrstnem redu. 

Vzpodbuditi gospodarski razvoj države 

.obdobju po osamosvojitvi in s tem povezanimi procesi je 
lia h nega Pomena izgradnja solidnega gospodarskega teme- I« države, saj je to podlaga za razvoj vseh drugih dejavnosti. 0 tem pospešena vlaganja v prometno infrastrukturo pred- 
'av'jajo strateški poseg, ki bo vzpodbudil gospodarsko rast, 

bodo ta vlaganja prinesla poleg razvojnih, tudi nepo- 
lne multiplikativne gospodarske učinke. Kajti v Sloveniji je 
/repitev povpraševanja in s tem pospešitev stabilne gospo- 
ske rasti odvisna od rasti izvoza, ta pa od vrste dejavnikov, 

katerimi v Sloveniji, zaradi svoje strateške lege, 
, ^embno mesto zavzema prometna infrastruktura. Pospe- 
. n® gradnja cest bo začasno hitro privedla do povečanega 

"Praševanja, ustrezno urejena cestna infrastruktura pa bo 
nadaljevanju eden od garantov za nadaljnjo rast. 

'2boljšati prometno varnost 

[vnetna varnost je v Sloveniji eden ključnih problemov. 
tfOV; 
G ' . 6c|e števila prometnih nezgod na enoto prevoženih kilome- 

' smo žal v evropskem vrhu. Izboljšava in dograditev cest 

Nrv 
sistema mora pomembno prispevati k izboljšanju pro- 

tsr t varnos,i' k zmanjšanju števila mrtvih in poškodovanih k zmanjšanju materialne škode, ki tako nastaja. 

Zagotoviti ustrezno notranjo povezanost države 

sio>rnetno omrežje mora preko lastnega ozemlja povezovati j, Venska mesta in naselja, ki so ključni nosilci gospodar- 
ic e9a in družbenega razvoja, v učinkovito proizvodnjo, tržno 
na?

r9anizacijsko urbano aglomeracijo, tako na državni, kot 
Oni ravni. Le tako je možno zagotoviti ustrezno funkci- ji ranje države in le tako, lahko izkoristimo in animiramo vse 

v®nske potenciale, ki so na voljo. 

p^ditev AC sistema bo omogočala boljši in učinkovitejši 
Pol bla9a- storitev in ljudi, kar bo vplivalo na nadaljnji (jrj

lcentrični razvoj, decentralizacijo in enakomernejši razvoj 

4. Zagotoviti povezavo s širšim evropskim prostorom 

Čeprav je v Sloveniji v strukturi celotnega prometa le okoli 
15% zunanjega in 85% notranjega prometa, je naša država 
močno soodvisna od svojega okolja, kar je še posebej izra- 
ženo zaradi njene relativne teritorialne in populacijske majh- 
nosti. Boljše prometno povezovanje s širšim evropskim pro- 
storom bo Sloveniji prineslo povečanje trga in boljše možno- 
sti za vključitev v evropske integracijske procese. 

Nacionalni program avtocestnega omrežja ima naslednje 
strateške cilje: 
- vzpodbujanje gospodarskega razvoja države, 
- izboljšanje prometne varnosti, 
- zagotoviti notranjo povezanost države, 
- zagotoviti povezavo s širšim evropskim prostorom. 

3.3. Strukturni cilji 

Medtem ko nam strateški cilji povejo, zakaj so potrebna 
pospešena vlaganja v prometno infrastrukturo in kaj naci- 
onalni program prinaša na državni ravni, nam strukturni cilji 
povejo, kakšni morajo biti ukrepi, ki so sestavni del nacional- 
nega programa. Vsak ukrep mora zadostiti naslednjim trem 
ali štirim strukturnim ciljem, (ki niso navedeni po prioritetnem 
vrstenem redu): % 

- zagotoviti in povečati neposredne ekonomske učinke, 
- zmanjšati negativne prometne vplive na okolje in 
- omogočiti širše gospodarske, socialne in turistične koristi. 

Če v prometno infrastrukturo ne bi več vlagali, bi: 

- postopoma prišlo do zelo nedostopnih ključnih mest in 
območij, 
- oteženo bi bilo delovanje države, 
- transportni stroški bi bili izredno veliki, 
- slovensko gospodarstvo bi bilo manj konkurenčno in 
- splošna blaginja bi bila ogrožena. 

Zato je vlaganje v prometno infrastrukturo danes nujnost, saj 
bo to prispevalo k večji mobilnosti prebivalstva, to pa k rasti 
družbenega proizvoda. Obstaja tesna obojestranska soodvis- 
nost med mobilnostjo prebivalstva in blaga ter velikostjo 
družbenega prozvoda. Neposredne ekonomske učinke pri- 
naša pocenitev potovanj, ki je posledica večjih voznih hitrosti, 
skrajšanja potovalnih razdalj in izboljšanja drugih voznih 
pogojev. Ti prihranki morajo biti ustrezno večji od stroška, ki 
ga zahteva določena izboljšava. 

Cestni motorni promet je eden od onesnaževalcev okolja 
predvsem z emisijami hrupa, plinov in novimi posegi v pro- 
stor. S tem vpliva na naravno, bivalno in kulturno krajino. 
Izboljšava cestnega sistema mora negativne vplive na okolje 
zmanjšati. 

Izboljšava prometnega sistema prinaša tudi širše gospodar- 
ske, socialne, turistične in druge koristi. Skrajšani potovalni 
časi lahko pomembno pripomorejo k boljši dostopnosti do 
delovnih mest, šol, kulturnih ustanov, ipd., povečujejo soci- 
alni prostor trga, povečujejo vrednost turističnih in rekreacij- 
skih območij itd. Izboljšava prometnega sistema mora prina- 
šati tudi koristi v tem oziru. 

Poleg osnovnih strateških ciljev ima izgradnja avtocestnega 
omrežja tudi naslednje naloge: 

- zagotoviti in povečati mora neposredne ekonomske 
učinke, 
- zmanjšati negativne prometne vplive na okolje in 
- omogočiti širše gospodarske, socialne in turistične ko- 
risti. 

Te naloge so si pogosto nasprotne: usklajevanje posamez- 
nih vplivov ter iskanje rešitev, ki dajejo optimalne, uravnote- 
žene učinke je zahtevna naloga, ki jo v okviru realizacije 
nacionalnega programa morajo rešiti strokovne službe. 
Posebno občutljivo je vprašanje vplivov novogradnje na 
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okolje oz. posegov v prostor. Nova avtocesta je smotrna le, 
če je prometno učinkovita, sicer ne služi svojemu namenu in 
tudi ne razbremeni okolja obstoječih cest. Zato je potrebno 
najti rešitev, ki bo sprejemljiva za okolje in prometno učin- 
kovita. 
3.4. Osnovne prioritete 

Na podlagi strateških ciljev, zakonskih osnov in mednarod- 
nega sporazuma z Evropsko gospodarsko skupnostjo na 
področju prometa, izhajajo osnovne prioritete ukrepanja na 
avtocestnem sistemu. Prioritete predstavljajo strateške raz- 
vojne smeri, ki prvenstveno temeljijo na hierarahiji strateških 
ciljev. Ob tem imajo prednost predvsem tiste razvojne smeri, 
ki so v največji meri v interesu naše države, hkrati pa so 
upoštevane določbe zakona o zagotovitvi namenskih sredstev 
za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji in 
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in 
Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa. 

3.4.1. Splošne prioritete ukrepanja 

Nekaterih prometnih problemov, drugače kot z izgradnjo AC, 
ni moč rešiti, zato se v obdobju, ki je pred nami, usmerjamo 
predvsem v novogradnje, dograditve,in temeljitejše rekon- 
strukcije. Za obstoječe cestno omrežje bo izdelan poseben 
program razvoja, vzdrževanja in ohranjanja tega omrežja. 
V naslednjem srednjeročnem obdobju bo imela gradnja avto- 
cest prednost pred drugimi novogradnjami cest. To se pravi, 
da imajo prednost vlaganja, ki prinašajo večje gospodarske 
koristi. Poleg tega se ta usmeritev sklada s sprejetima, že 
omenjenima, zakonoma. 

3.4.2. Razvojne prioritete ukrepanja 

Pospešitev gospodarske rasti bo najučinkovitejša tam, kjer je 
že danes gospodarski potencial največji. Koncentracija naj- 
močnejših prometnih sistemov hkrati določa ključne republi- 
ške razvojne osi. To praktično pomeni, da bo največja kon- 
centracija prometne infrastrukture med Mariborom in Ljub- 
ljano z nadaljevanjem do Kopra, ki predstavlja s svojim prista- 
niščem pomembno slovensko okno v svet. To bo hrbtenica 
republiškega razvoja, ki ima poseben pomen in predstavlja 
prvo prednostno razvojno smer. 

Na podlagi transportnega sporazuma z Evropsko skupnostjo 
spadajo k tej hrbtenici tudi odseki do avstrijske, madžarske in 
italijanske meje, ki Slovenijo navezujejo na avtocestno 
omrežje sosednjih držav in tako omogočajo povezavo s širšim 
evropskim prostorom. 

S stališča integritete države je pomembna medsebojna pove- 
zava pomembnejših središč, da bodo vsi deli države ustrezno 
vključeni v celoto. Drugo prednestno razvojno smer predstav- 
ljajo torej ceste, ki bodo ustrezno povezovale središča višjega 
reda in niso vključena v prvo prioriteto. 

Tretjo prednostno razvojno smer predstavlja povezava Slove- 
nije s Hrvaško. Dokler se razmere na Balkanu ne normalizirajo 
in stabilizirajo, bo povezovanje slovenskega AC sistema 
s Hrvaško v nekoliko podrejenem položaju. 

Na osnovi zgoraj navedenih izhodišč smo opredelili pred- 
nostne razvojne smeri za gradnjo avtocest. Predlagane pred- 
nostne razvojne smeri temeljijo na strateških ciljih in veljavnih 
zakonskih podlagah in niso dokončna predloga časovno 
opredeljenih prioritet posameznih gradbenih odsekov, pač pa 
le generalne razvojne smeri. Dokončni časovno opredeljen 
predlog po gradbenih odsekih bo določen na podlagi 
dodatno upoštevanih strukturnih ciljev in stopnje pripravlje- 
nosti dokumentacije za posamezne odseke. Opredeljene so 
naslednje prednostne razvojne smeri (priloga 4). 

Prednostne razvojene smeri so se že v preteklosti izobliko- 
vale v smereh »cestnega križa«, ki povezuje najpomemb- 
nejše gospodarske centre v Sloveniji ter se navezuje na 
avtocestno omrežje sosednjih držav. Na obstoječih magi- 

stralnih cestah v teh smereh je obseg prometa že doseg« 
stopnjo, ko s posameznimi ukrepi na obstoječem oifli*' 
prometnih razmer ni več možno ustrezno reševati in je 
možna rešitev izgradnja avtocest. 

Zato je izgradnja avtocestnega omrežja v najpomembneje 
smereh prednostna naloga. Ta se rešuje v tem program* 

Za ostalo cestno omrežje M in R cest pa bo izdelan 
onalni program državnih cest, v katerem bo opredd 
program razvoja gradnje in vzdrževanja, ki bo zagotaffl 
osnovno prevoznost in varnost na obstoječem cestu'' 
omrežju. 

Prednostne smeri, določene v Zakonu o zagotovitvi naflj 
skih sredstev za gradnjo AC omrežja v R Sloveniji in ZaW 
o ratifikaciji sporazuma med R Slovenijo in E U na podrt*! 
prometa, so: 

- državna meja pri Lendavi - državna meja pri Novi G*! 
z AC odsekoma za Koper ter državno mejo pri Sežani 
Šentilju, 
- avtocesta v smeri severozahod-jugozahod, ki poteM 
predora Karavanke (na slovensko-avstrijski meji) 
Obrežja (na slovensko-hrvaški meji) preko Ljubljane 
Novega mesta. 

Glede na sedanje prometne razmere ter zahteve gospo'1' 
skega razvoja so določene naslednje razvojne prion1 

gradnje avtocest: 

1. celotna povezava vzhod-zahod, ki vključuje povelj"' 
Šentilj—Maribor—Ljubljana—Koper in povezavo z 
preko Fernetičev in Gorice in povezavo do madia" 
meje. 

2. Karavanke-Ljubljana 

Ljubljana-Novo mesto 
3. Novo mesto—Obrežje 

4.0 DOLOČITEV OMREŽJA AVTOCEST 

4.1 Definicija omrežja 
A 

Osnova za pripravo nacionalnega programa izgradnje». 
cest v Sloveniji je omrežje, ki je predstavljeno v prilo» 
Določeno je bilo na osnovi: 

- veljavnega dolgoročnega plana, j 
- zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
omrežja v R Sloveniji in ... 
- zakona o ratifikaciji sporazama med republiko Sloven'i 
EGS na področju prometa. 

a flO 
Dodatno smo, glede na sklep parlamenta (z dne 27. 7. 
v obravnavano omrežje vključili še varianto avtoceste M*' 
- madžarska meja. 

Omrežje je usklajeno s predlogom Zasnove omrežja driaJ 
cest v predlogu Sprememb in dopolnitev dolgoročnega P 
in srednjeročnega plana R Slovenije. 

Cestno omrežje je usklajeno s'predlogom Spreme^ 
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednF 
nega družbenega plana Republike Slovenije. 

To omrežje smo analizirali na osnovi: 

- splošnih izhodišč, 
- ciljev nacionalnega programa in j 
- analize obstoječega stanja in projekcije do leta 2012' 

Rezultati teh analiz so dali osnovo za določitev omrežja', 
cest in drugih cest ustreznega standarda, ki jih v zaKU. 
predlagamo kot Nacionalni program avtocestnega o<" 
v Sloveniji. 

j 
Omrežje obravnavano v okviru priprave nacionalnega 
grama (priloga 5.) vključuje: 
  > 
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Tabela 3: 

Vrsta ukrepa Dolžina 

izgradnjo štiripasovnih avtocest 323 km 
dograditev dvopasovnih avtocest v štiripasovne 56 km 

izgradnjo cest ustreznega standarda 180 km 

Avtocesta je praviloma večpasovna cesta s fizično ločenimi 
smermi vožnje. Izraz Avtocesta pomeni na eni strani tehnični 
standard ceste, na drugi strani pa se v svetu uveljavlja tudi kot 
Kategorija ceste. Zato omrežje avtocest v tem programu, ki 
obravnava avtoceste kot standard ceste, ni nujno identično 1 kategorijo avtocest, kot je predlagana v novem Zakonu 
0 državnih cestah. 

braz cesta ustreznega standarda pomeni moderno projeti- 
r®no novogradnjo ceste skladno z njeno funkcijo in promet- 
nimi zahtevami. Ta cesta ima lahko tudi vse elemente in 
standarde avtoceste, če njena funkcija in prometne zahteve to 
opravičujejo. 

Celotno obravnavano omrežje je deljeno na 48 gradbenih 
Usekov, kjer: 

~ 32 odsekov predstavlja izgradnjo Štiripasovnih cest, 
- 2 odseka predstavljata dograditev dvopasovnic v štiripasov- 
ne, 
~ 14 odsekov pa predstavlja gradnjo cest ustreznega stan- 
darda. 

Tabela 4: Seznam gradbenih odsekov 

Omraije, ki jo bilo osnova za pripravo predloga nacional- 
noga programa avtocest v Sloveniji, Je prikazano v prilogi 5. 
Določeno jo bilo na osnovi: 

- veljavna dolgoročnega plana, 
- zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo AC 
omrežja v R Sloveniji 
- zakona o ratifikaciji sporazuma med republiko Slovenijo 
in EGS na področju prometa (transportni sporazum) 
- sklepa parlamenta, da se izgradi AC do Madžarske meje 
od Maribora preko Murske Sobote in Lendave in rekonstru- 
ira magistralna cesta od Slovenske Bistrice preko Ptuja do 
Ormoža. 

4.2 Delitev omrežja na gradbene odseke 

Delitev omrežja na gradbene odseke je prikazana v tabeli 4, 
v kateri je za vsak odsek prikazan tudi predlagan karakteri- 
stični profil. 

'zgradnja tiripasovnih avtocest 

šifra opis dolžina 
(lun) 

širina 
preč. 

prereza (m) 

tip 
profila 

stanje 
projektne 

dokumentacije 

DS01 Divača • Dane 13.500 26 A-2 PGD 
DS02 Dane - Fernetiči 3.800 26 A-2 Idejne projekt 
KO03 Vrba - Črnivec 7.500 25 A-2 Študija 
KO04 Črnivec - Podtabor 4.500 25 A-2 Idejna študija 

KO05 Podtabor - Naklo 4.500 25 A-2 Idejni projekt 

KO08 Šentvid - Koseze 3.700 28 A-0 Idejni projekt 
K013 Višnja gora - Bič 11.900 26 A.2 Idejni projekt 
K014 Bič - Trebnje 11.300 26 A-2 Idejna študija 
K015 Trebnje - Hrastje 9.900 26 A-2 Idejna študija 

K016 Hrastje - Kronovo 12.500 26 A-2 Idejna študija 

K017 Kronovo - Smlednik 13.200 26 A-2 Idejni projekt 
K018 Smlednik - Krška vas 13.700 26 A.2 Idejni projekt 
K019 Krška vas - Obrežje 12.300 26 A-2 Idejni projekt 
MG01 Miklavž - Hajdina 14.100 25 A-2 Idejna študija 
MG02 Hajdina -Gruškovje 17.700 25 A-2 Idejni projekt 
RV01 Razdrto - Vipava 12.400 19 A-3 Idejna študija 
RV02 Vipava - Selo 15.400 19 A-3 Idejna študija 
RV03 Selo - Šempeter 11.800 19 A-3 PGD 
SK02 Šentilj - Pesnica 9.300 26 A-2 PGD 
SK03 Pesnica - Miklavž 13.000 26 A-2 Študija 
SK04 Miklavž - Slivnica 5.500 26 A-2 Študija 
SK06 Arja vas - Vransko 20.900 26 A-2 PGD 
SK07 Vransko - Blagovica 14.100 26 A-2 Študija 
SK08 Blagovica - Šentjakob 21.400 26 A-2 Študija 

47 poročevalec, it. 30 



SK09 Šentjakob - Malence 9.600 28 A-0 PGD 
SK14 Čebulovica - Divača 5.100 28 A-0 PGD 
SK15 Divača - Kozina 6.900 25 A-2 Idejna študija 
SK16 Obvoz Kozina in razcep 2.500 25 A-2 Idejna študija 
SK17 Kozina - Črni kal 10.600 25 A-2 Idejna študija 
SK18 Črni kal - Srmin 8.200 25 A-2 Idejna študija 
SS01 Škofije - Srmin 3.000 20,4 A-3 Idejni projekt 
ZT01 Zadobrova - Tomačevo 3.500 28 A-0 PGD 
MP01 Maribor - Lenart 14.00 25 A-2 Študija 
MP02 Lenart - Beltinci 31.00 25 A-2 Študija 
MP03 Beltinci - Lendava dm 22.00 25 A-2 Študija 

SKUPAJ 4 PASOVNE AC 389.70 

Dograditev dvopasovnih avtocest v štiripasovne 

šifra opis dolžina 
(km) 

širina 
p reč. 

prereza (m) 

tip 
profila 

stanje 
projektne 

dokumentacije 

KO06 Naklo - Kranj V. 8.700 28.0 A-0 Idejni projekt 

SK05 Slivnica - Arja vas 46.900 26.0 A-2 PGD 
SKUPAJ DOGRADITEV V 
4 PASOVNICE 

55.600 

Novogradnja oz. rekonstrtukcija cest ustreznega standarda 

šifra opis dolžina 
(km) 

širina 
preč. 

prereza (m) 

tip 
profila 

stanje 
projektne 

dokumentacije 

BO01 SI. Bistrica - Hajdina 17.200 11,9 - Idejni projekt 
BO02 Hajdina - Ormož 29.200 11,9 - Študija 
BO03 Ormož - Drž. meja 41.600 11,9 - Študija 
SS03 Koper - Izola 3.300 20,4 A.3 Idejna študija 
SS05 Jagodje - Lucija 4.500 20,4 A-3 Idejni projekt 
SS06 Lucija - Sečovlje 5.000 20,4 A-3 Idejni projekt 

SKUPAJ CESTE USTREZNEGA 
STANDARDA 

100.8 

Omrežje, ki je bilo analizirano v okviru priprave programa je 
razdeljeno na 48 gradbenih odsekov, ki so določeni tako, da 
se lahko vsak zase smiselno vključuje v promet. 

Del predlaganega omrežja predstavljajo odseki sedanjih 
avtocest, ki so zgrajene le kot prva faza, torej je predvidena 
dograditev v štiripasovno avtocesto, nekateri avtocestni 
odseki pa so obravnavani variantno, kot predlog dvo - ali 
štripasovne avtoceste. 

4.3. Normalni prečni profili 

V letu 1993 je bil pripravljen predlog prilagojenih normalnih 
prečnih profilov za avtocestni sistem Republike Slovenije*. Pri 
izdelavi so bili upoštevani naslednji kriteriji za oceno ustrez- 
nosti elementov normalnih prečnih profilov: 
- prometni kriteriji, kjer je upoštevana najvišja dopustna 
hitrost, kapaciteta ceste in prepustnost pri izbrani hitrosti, 

*FAGG PTI: Normalni prećni profili sistema AC, avgust 1993 

- prometno-varnostni kriterij, kjer je upoštevana pogo*>--, 
dogajanja prometnih nesreč, struktura prometa, širina ba""' 
in kontrola dostopa, .. 
- psihološki kriterij, na katerega vpliva relief in tipi**5'' 
elementov, B 
- ekonomski kriterij, kjer je bila upoštevana investiciji 
vrednost, stopnja vračanja in širina ločilnega pasu, , 
- prostorski kriterij, kjer je upoštevana poraba zemljišč, o«1 

jitve v prostoru in ekološke omejitve in » 
- kriterij vzdrževanja cest, kjer je upoštevana standardi*8® 
dimenzij površin. 

S tem predlogom se je doseglo, da: 

- bodo prečni profili na vseh odsekih AC enotno oblikov»J 
- bo poraba prostora za gradnjo AC kar najbolj raciona"]j 
- da bodo prečni profili omogočali optimalno proffl®' 
varnost in standard uporabnikov in 
- da bo gradnja optimalna tudi iz ekonomskih vidikov. ^ 
Na osnovi tega predloga naj bi se pri načrtovanju bod<^ 
novogradenj praviloma uporabljali naslednji prečni prof'" 
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Za vsak odsek avtocestnega omrežja so bili v določeni 
karakteristični prečni profili na osnovi naslednjih šestih 
kriterijev: 

— prometni kriterij, 
— prometno-varnostni kriterij, 
— psihološki kriterij, 
— ekonomski kriterij, 
— prostorski kriterij, 
— kriterij vzdrževanja cest. 

5.0. OSNOVE ZA PRIPRAVO NACIONALNEGA PROGRAMA 

5.1. Splošno 

Osnova priprave nacionalnega programa je analiza stanja in 
razmer na obstoječih cestah. Upoštevali smo le tiste ceste, ki 
so v koridorjih razvojnih smeri avtocestnega sistema oprede- 
ljenih v poglavju 3, razen poteka cest skozi mestna področja. 

Za ustrezen prikaz in izračun primerljivosti razmer na obsto- 
ječi in predvideni novi mreži smo določili alternativne odseke 
obstoječih cest. Alternativni odseki so bili izbrani glede na 
smiselno primerljive gradbene odseke bodočih novogradenj 
cest. 

Glede na projekcijo razvoja prometa smo naredili tudi neka- 
tere ocene razmer na cestah v letu 2012. Analizirali smo 
predvsem prometne obremenitve, prometno varnost, kapaci- 
teto in ekološke razmere. 

5.2. Podatki o odsekih alternativne obstoječe cestne mreže 

Odseke obstoječih cest iz banke cestnih podatkov smo 
ustrezno združili v alternativne odseke bodočih novogradenj. 
Ugotavljamo, da so elementi obstoječih cest na večini alterna- 
tivnih odsekov neustrezni glede na funkcijo ceste, prometne 
razmere in tehnične predpise, ki urejajo to področje. To stanje 
pa se odraža v kapacitetni analizi, analizi prometne varnosti, 
analizi ekoloških razmer in ekonomski analizi. 

* Podatki so dani v razponu od najnižjih do najvišjih promet- 
nih obremenitev na posameznem odseku. 

Na vseh magistralnih cestah v smereh bodočih avtocest ugo- 
tavljamo v zadnjem letu zelo visok? letne stopnje rasti notra- 
njega prometa. 

5.3.1. Promet na avtocestah 

Prognoza preselitve prometa na predvideno AC omrežje upo- 
števa specifične razmere na posameznih odsekih. Avtoceste 
bodo pritegnile praktično ves daljinski promet, pa tudi del 
znotraj regionalnega prometa. Razbremenile bodo obstoječe 
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5.3. Prometne razmere 

Na magistralnih in regionalnih cestah (izven naselij) se v Slf 
veniji letno realizira dobrih 5.000 mio voznih kilometri 
V tem prometu je cca 10% vozil s tujo registracijo ter 1$ 
tovornih vozil - domačih in tujih. 

Največ prometa prevzamejo magistralne ceste v sme«1 

bodočih AC. Na teh cestah, ki po dolžini predstavljajo" 
dobrih 14% vsega državnega cestnega omrežja, se realiz^ 
več kot 50% vsega prometnega dela. Te ceste so v povprek 
trikrat bolj obremenjene kot je povprečje vseh cest. 
Največje spremembe prometnih obremenitev v zadnjih le® 
so se pojavile prav na cestah v smereh bodočih avtoce^ 
zmanjšanje mednarodnega prometa v nekaterih smfl'e' 
delna selitev prometa na cestno smer vzhod-zahod ter isl» 
časno pojav novega prometa iz vzhodne Evrope. Te spf 
membe so precej spremenile dosedanja razmerja na maS1- 

stralnih cestah. 
Zaradi vojne na Balkanu in zaradi političnih spremeni1 

v Vzhodni Evropi je po letu 1990 prav v teh smereh prišlo«' 
bistvenih sprememb. Medtem ko promet na ostalih magis'r 
nih in regionalnih cestah ni bistveno upadel, (tako da ima"* 
danes na teh cestah prometne obremenitve enake ali 
kot leta 1990), pa se je tranzitni promet na nekaterih inV 
stralnih cestah po letu 1990 zmanjšal. Groba slika spreme"' 
prometnih obremenitev v zadnjih letih je razvidna iz tabel® 

Zelo očitna je razlika v razvoju prometa med posamezni"1 

odseki oz. prometnimi smermi; predvsem ceste, ki vod'15 

proti meji s Hrvaško so izgubile velik del mednarodne? 
prometa. 

Na cestni smeri vzhod-zahod pa promet narašča predvs^J 
zato, ker na tej cesti prevladuje promet domačih vozil, ki'11® 
na drugih cestah ni upadel. Drug pomemben razlog Pa? 
pojav močnejših prometnih tokov iz vzhodnih dežel; rast w 
prometa, ki je bil v preteklosti zelo malo zastopan, bo P'1' 
zato še nekaj let zelo intenzivna. 

magistralne ceste ter na območju večjih naselij prevzele 
cijo obvoznic. 

Napoved prometa za leto 2012 je osnovana na ocenah raZv"' 
prometa s predpostavkami: 

- da bo razvoj notranjega prometa v Sloveniji naraščal ^ 
v naslednjih letih s podobno intenzivnostjo kot je v prete"' 
10-letnem obdobju, 

    > 
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Tabela 5 : Prometne obremenitve na nekaterih cestnih odsekih 

cesta odsek PLDP 1993* 
voz/dan 

razmerje promet, 
obremenitev 1993/1990 

M 1 Hrušica - Kranj 11.000 - 15.000 1,10 
A 1 Naklo - Ljubljana 9.900 - 15.000 0,91 
M 1 Ljubljana - Novo mesto 17.574 - 7.600 0,85 - 0,64 
M 1 Novo mesto - Obrežje 6.700 - 5.000 0,56 - 0,38 
M 10 Maribor - Celje 9.300 - 11.200 1,60 - 1,53 
M 10 Celje - Ljubljana 11.200 - 30.000 1.22 - 1.09 
A 10 Ljubljana - Razdrto 20.100 - 12.500 0

 
oc

 1 o
 

u>
 

M 10 Razdrto - Koper 10.100 - 14.000 1,10 
M 3 Maribor - Ptuj 10.100 0,73 
M 11 Ptuj - Gruškovje 3.800 0,42 
M 10 - 1 Maribor - Lendava 7.700 - 5.300 1,38 - 1,24 
M 12 mp Dolga vas 1.760 2,56 



j da bo mednarodni promet predvsem v smeri proti Balkanu 
"nekaj let stagniral, po ureditvi razmer pa bo intenzivno 
"araščal in 
" da bo mednarodni promet v smeri jugozahod-severovzhod 
Masi a vztrajno naraščal, kar zaradi nizkih začetnih vredno- 
ti pomeni razmeroma visoke stopnje rasti. 

" Prilogi 6 prikazujemo napoved prometnih obremenitev na 
Planiranih avtocestah v predvidenih razvojnih smereh za leto 
2012. 

^sdvidene prometne obremenitve na posameznih AC odse- 
so služile kot osnova za dimenzioniranje ter prometno- 

'KOnomsko vrednotenje predlaganih investicij. 
Tud< prometne obremenitve dokazujejo, da so najpomemb- 
Nie ceste v smereh »cestnega križa«: na njih je zlasti 
intenziven notranji promet med najpomembnejšimi gospo- 
skimi centri v Sloveniji ter zunanji in tranzitni promet, ki 
*'kupnem prometu na teh cestnih smereh predstavlja sicer 
'• 10-15% delež. Zunanji in tranzitni promet v smeri jugoza- 
■tod-ieverovzhod narašča vsa zadnja leta, v drugi smeri 
~ Proti jugovzhodu — pa ga onemogočajo trenutne razmere, 
**'*e kaže v velikem zmanjšanju prometa. Vendar prometni 
Njtenclal v teh smereh zagotavlja po normalizaciji razmer 
™novno oživitev prometnih tokov. Zato lahko predposta- 
""o naslednji razvoj: 

I "otranjl promet bo v naslednjih letih naraščal s podobno 
"'»naivnostjo kot je v preteklem 10 letnem obdobju, 

"" Mednarodni promet v smeri proti jugovzhodu se bo po 
formalizaciji razmer ponovno intenziviral in 
ij Mednarodni promet jugozahod-severovzhod bo še nada- 

naraščal. 

^ Kapacitete cestnega omrežja 

^ smeri koridorjev načrtovanih novogradenj smo analizirali 
,aseke magistralnih in regionalnih cest, ki po smeri, dolžini in 
/8' ustrezajo odsekom načrtovanih novogradenj. Za te 
dseke je ocenjena ustreznost z razmerjem, med dejansko 
ometno obremenitvijo v merodajni uri in kapaciteto ceste (v 

d®daljevanju razmerje V/C). Za lažje razumevanje povejmo, 

^abela 6: Skupni rezultati kapacitetne analize. 

- prepustnost ceste predstavlja število vozil, ki v časovni 
enoti prevozijo prerez ceste pri danih prometnih razmerah 
(teren, smerna porazdelitev prometa in neprehitevalna 
območja) in dimenzijah normalnega prečnega prereza (NPP). 
Njena skrajna vrednost se imenuje kapacieta ceste (C). 

- prometna obremenitev (V) predstavlja dejansko število 
vozil, ki prevozijo dani prerez ceste v časovni enoti in se 
določi kot % PLDP-ja (povpečni letni dnevni promet) na 
osnovi krivulje distribucije urnih obremenitev v danem letu. 

Kapaciteta cest se določa na osnovi elementov cest in struk- 
ture prometa. 

Izbrani so razredi razmerja V/C, ki ponazarjajo ustreznost 
obravnavane ceste. Za lažjo predstavitev opisujemo posa- 
mezne razrede s prometom in hitrostjo vozil: 

- V/C do 0.5 - promet in hitrost sta neovirana - DOBRO, 
- V/C 0.51 do 0.80 - promet je neoviran, hitrost je prilagojena 
ostalim vozilom - ŠE USTREZNO, 
- V/C 0.81 do 1.0 promet je delno oviran, hitrost vidno pade 
- SLABO, 
- V/C nad 1.0 promet je dosegel kapaciteto ceste, zato nasta- 
jajo občasno kolone vozil, potrebno je izboljšanje tehničnih 
elementov ceste ali preusmeritev prometa na drugo cesto 
- NEUSTREZNO. 

V prvem koraku je izdelana analiza ustreznosti na podlagi 
razmerja (V/C) na obstoječi cestni mreži na osnovi prometa iz 
leta 1992. Rezultati izkazujejo neustreznost cestnih odsekov 
(V/C nad 1.0) v smereh (priloga 7): 

- Ljubljana - severovzhod (Domžale - Ljubljana, Ločica 
- Blagovica in okolici Šempetra) 
- Ljubljana - jugozahod (Razdrto - Senožeče, Kozina 
- Dekani in Koper - Izola). 
V drugem koraku je izdelana enaka analiza za isto cestno 
mrežo, torej brez načrtovanih novogradenj za napovedani 
promet leta 2012. Rezultati izkazujejo neustreznost cest na 
skoraj vseh izbranih odsekih jugozahodnega dela, na odsekih 
Arja vas - Ljubljana, Višnja gora - Novo mesto in Vrba 
- Kranj zahod (priloga 8). 

PROMET 1992 PROMET 2012 

ocena V/C dolžina % dolžina % 

Dobro do 0.5 409.326 63 97.237 16 
^e ustrezno 0.51 - 0.80 154.995 24 187.228 31 

Slabo 0.81 - 1.0 33.330 5 41.306 7 

Neustrezno nad 1.0 52.709 8 278.664 46 

S^NA .. . % dolžina obravnavanih cest, ki spadajo v posa- 
di razred 
JJ • ■ ■ od skupne dolžine obravnavanih cest, ki spadajo v posa- 
ne*ni razred 

khr*"ati kapacitetne analize kažejo, da je do nedavnega 
? '"ena smer Ljubljana - Obrežje sedaj popolnoma ustrezna 
tok 'ka ozmerja V/C. Vzrok temu je sprememba prometnih Kov zaradi razmer na Balkanu in ne izboljšanje tehničnih 
y Centov cest. Iz istega vzroka so se poslabšale razmere 
doirneri Koper - Lendava. Ta ugotovitev nam lahko služi za ■°čitev prioritete določenih novogradenj. 

rrfgL^' velikosti izbrane cestne mreže je bila izdelana samo 
lja ?analiza razmerja V/C, kar pomeni, da odseki skozi nase- 
Potek80 posebe) obdelani. Pri detaljni analizi odsekov, ki ra^ a!° skozi naselja bi dobili še nekoliko bolj neugodna 

Kapacitetna analiza obstoječih cest v smereh bodočih avto- 
cest kaže, da so že v osnovnem letu prometne razmere 
kritične na 8% dolžine omrežja, na naslednjih 5% dolžine pa 
se približujejo kritičnim. Ta slika se še bistveno posabša, če 
bi v analizo vključili tudi odseke cest skozi naselja: večino 
ozkih grl na teh cestah, drugače kot z novogradnjami, sploh 
nI mogoče reševati. 

V planskem obdobju 20 let pa bi bile, v primeru da ne 
gradimo avtocest, prometne razmere kritične na polovici 
dolžine obravnavanega omrežja. 

5.5 Prometna varnost 

Analiza obsega preveritev prometnovarnostnih razmer na 
obravnavanem omrežju obstoječih cest, ki potekajo vzdolž 
bodočih novogradenj. Analiza podatkov o prometnih nezgo- 
dah za obdobje 1988 do 1992 je pokazala, da je povprečna 
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stopnja nezgod z mrtvimi (S) okrog 7 mrtvih na 100 milijonov 
prevoženih km, kar nas v evropskem merilu uvršča na dno 
lestvice oziroma ob bok Španije in Portugalske. Na avtoce- 
stah zahodne Evrope se ta vrednost giblje med 1.3 in 3.0. 

Ta stopnja je na nekaterih najbolj kritičnih obstoječih cestnih 
odsekih tudi enkrat večja. Nasprotno tem kritičnim odsekom 
pa je bila povprečna stopnja nezgod (S) na 2e zgrajenih 
Štiripasovnih AC okrog 1,7, kar v evropskem smislu pomeni 
stopnjo nezgod, ki jo beležijo najbolj varne AC v zahodni 
Evropi npr. Nizozemska in Danska. 

Diagram 5: Prikaz povprečnih stopenj nezgod z mrtvimi za 
leto 1992 

STOPNJA NEZGOD Z MRTVIMI 
na 100 mio prevoženih km IZ 

AC_Z M 
vrsta ceste 

M.AC 

Detajlna slika prometnovarnostnega dogajanja v letu 1992 je 
prikazana v tabeli 7. Pri tem je potrebno opozoriti tudi na to, 
da so vsi podatki in analize napravljeni za t. i. gradbene 
odseke, ki lahko vsebujejo enega ali več cestnih odsekov. 

Vse prometne nezgode je potrebno tudi ekonomsko ovredno- 
titi, pri čemer izhajamo iz stroškovnih postavk za preprečeno 
nezgodo (materialno škodo in poškodbe oseb), kot so jih 
ugotovili v nemškem zveznem zavodu za ceste. Navedene 
stroškovne postavke zajemajo: 

- vrednost nastalih makroekonomskih izpadov produkcije 
glede na vrsto in resnost nesreč, 
- izgubo blaginje zaradi invalidnosti, 
- izpad prostega časa in 

Diagram 6: Povprečni letni stroški prometnih nezgod na 1 km 
ceste za leto 1992 

LETNI STROSKI NEZGOD 

na km ceste v 000 USD 

AC_2 M 
vrsta ceste 

M_AC 

Analiza petletnega obdobja in primerjava z letom 1992, pa j« 

?•. 80 f,e sPrememb« odražale tudi na prometni 
oh n?1h i^ Jw;CeS,i s

1T
rti" med Ljuljano in Obrežjem sej« zmaniSan'u Prometa tudi število prometi# 

«^h'n/anrih ?manital° z« polovico. Preusmeri- 
nI« j i®in?ela za posledico občutno poslabia- 
ni,nP/H? 'i.,V^rnL.?8,i' kar 86 i® odražalo tudi na stopnji nezgod z mrtvimi, ki je na nekaterih najbolj kritičnih odsekih 
dosegla vrednosti tudi do 18. V diagramu 5 so prikazan« 

v^tecesTvS^veS' 8t0Pn'e 2 mrtVin,i " raZ"4n' 

Legenda: 
AC - avtocesta 
AC-2 - polovična avtocesta 
M - magistralna cesta 
M-AC - magistralna cesta vzdolž avtoceste 

- stroške stacionarnega in ambulantnega zdravljenja. 

Upoštevani pa so bili tudi sorazmerni deleži upravnih strošWv 

rtn rtTnfi"'0, ||roSki 8odnih postopkov in stroški policije. K«' do danes v Sloveniji te stroškovne postavke še niso bil' 
raziskane, so vse nemške vrednosti zmanjšane v razmerju 1* 

nni6in I?Zmfr'U ®fdaniih brutonacionalnih dohodkov Slov«' 
, b upoS,evanju tako dobljenih stroškovnll| postavk kaže primerjava med 1:3 do 1:6. Povprečni stro#1 

nezgod/km: 

I ft!se9ai
;° 25 000 USD, medtem ko 

inn«w ifcrvi? ^ I"a® cestah ta vrednost dosefl* 100.000 USD/km in več. 
Prikaz je v diagramu 6. 

Legenda: 
AC - avtocesta 
AC-2 - poplovična avtocesta 
M - magistralna cesta 
M-AC — magistraln cesta vzdolž avtoceste 
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tolotni letni stroški prometnih nezgod vzdolž bodočega avto- 
cestnega omrežja tako znašajo okrog 42 milijonov USD. 

toaliza odsekov Kranj-Ljubljana, Ljubljana-Razdrto kaže na 
'°.da skupni letni stroški nezgod/km tako na avtocesti, kot na 
^Padajoči magistralni cesti, znašajo okrog 60.000 USD kar je 
'do3 krat manj, kot na najbolj nevarnih odsekih magistralnih 
'•'I vzdolž katerih nimamo avtocestne povezave. Zanimiva je 
'"di primerjava letnih stroškov nezgod/km med polovično 
•vtocesto med Hočami in Arjo vasjo (75.000 USD) ter že 
grajenimi štiripasovnimi avtocestami (25.000 USD), kar samo 
*• Potrjuje, kako nevaren je tak profil ceste. 

Odsek Hoče-Arja vas je do konca leta 1989 veljal za izredno 
v»rnega, v letu 1990 pa beležimo veliko število prometnih 
Je*god (v 20 prometnih nezgodah 6 mrtvih in 27 ranjenih), to 
»tovilo pa je do konca leta 1993 naraslo na 35 nezgod, v kate- 

je 11 oseb izgubilo življenje, 59 pa se jih je telesno 
Poikodovalo. Poleg teh nezgod pa na tem odseku beležimo 
'"no še okrog 100 nezgod z materialno škodo, izredno pa je 

&iagram 7: Stroški nezgod na km ceste v odvisnosti od PLDP 28 leto 1992 

naraslo tudi število kršitev cestno prometnih predpisov (414). 

Vzrok tako slabemu stanju prometne varnosti lahko iščemo 
v porastu prometa od leta 89 do leta 93 za okoli 40%, pri tem 
pa je velik tudi delež tovornih vozil (26% celotnega PLDP-ja), 
vse to pa ima za posledico številnejša prehitevanja, ki ob 
velikih hitrostih, ki jih geometrijski elementi ceste omogočajo, 
povečujejo Število konfliktnih situacij. Izredno nevarna mesta 
na tem cestnem odseku so tista, s tremi prometnimi pasovi, 
kjer prometna signalizacija dopušča prehitevanje v obeh sme- 
reh hkrati. 

Primerjava letnih stroškov nezgod na tekoči km v odvisnosti 
od prometa pa kaže za obstoječe avtoceste vrednost 1USD/ 
vozilo, pri polovičnih avtocestah znaša povprečje 5USD/ 
vozilo. Na najbolj obremenjenih odsekih magistralnih cest pa 
se ta vrednost giblje med 5 in 10USD/vozilo. Na magistralnih 
cestah vzdolž obstoječih avtocest znaša ta vrednost okrog 
3USD/vozilo (diagram 7). 

LETNI STROŠKI NEZGOD NA km CESTE 
v odvisnosti od prometa v 000 USD 

M_AC 
vrsta ceste 

Drcf Povprečnega števila mrtvih/km in povprečnega števila petnih nezgod na že zgrajenih štiripasovnih avtocestah in 
5. re*nega števila na polovičnih avtocestah oziroma magi- 
avt ces,ah (diagram 8) kaže na to, da bi z dograditvijo ^cestnega omrežja zmanjšali sedanje število mrtvih (120) 
J^ani za polovico, približno za toliko pa bi bilo tudi manjše vno poškodovanih, da ne govorimo tudi o precej manjši 

•terialni škodi. S tem bi celotne letne stroške prometnih 
3°d na avtocestnem omrežju zmanjšali na okrog 20 milijo- 
viH ^SD. To pomeni, da bi sedanje tovrstne stroške prepolo- . .   

°l- jih zmanjšali za 22 milijonov USD. 

^199 PovPreCno levilo nezgod in mrtvih na km ceste za 

Legenda: 
AC - avtocesta 
^C-2 - polovična avtocesta 
M - magistralna cesta 
M-AC - magistralna cesta vzdolž avtoceste 

Izgradnja novih cest pa ne pomeni, da prometnih nezgod na 
starih magistralnih cestah ne bo več. Vendar pa bo teh zaradi 
zmanjšanja prometa bistveno manj, manjše bodo tudi posle- 
dice, kar nedvomno potrjujejo tako analize prometne varnosti 
na magistralnih cestah vzdolž že zgrajenih štiripasovnih avto- 
cest in polovičnih avtocest. Primerjava med polovično avtoce- 
sto in magistralno cesto kaže na to, da je na polovičnih- 
avtocestah sicer manj prometnih nezgod, vendar pa so posle- 
dice le teh hujše. Kako vpliva zmanjšanje prometa na varnost 
pa na drugi strani kaže tudi podatek o 50% zmanjšanju pro- 
metnih nezgod na dolenjskem kraku. 

ŠTEVILO MRTVIH IN NEZGOD NA km 

AC_2 M 
vrsta ceste 

M_AC 

H) nezgode □ mrtvi 

Legenda: 
AC - avtocesta 
AC-2 - polovična avtocesta 
M - magistralna cesta 
M-AC - magistralna cesta vzdolž avtoceste 
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Prometno varnost zagotavljajo različni dejavniki, med kate- 
rimi prevladujejo človek, vozilo in cesta. Povezanost vseh 
dejavnikov zahteva tudi skladno in načrtno delo", saj usmerja- 
nje dela le na eno področje - akcija »-10%« - ne bo dalo 
takih rezultatov, kot če bi prometno varnost obravnavali kot 
sistem. Ambiciozno in dolgoročno zasnovana akcija »-10%« 
je dokazala zmanjšanje števila prometnih nezgod in žrtev, 
opravljene analize pa kažejo, da bi z načrtovanimi ukrepi tudi 
na področju cest lahko dosegli še dodatnih 10% mrtvih manj 
na naših cestah. Analiza prometne varnosti v koridorjih bodo- 
čih AC je prikazana v tabeli 7. 

Prikaz prometne varnosti je v prilogi 9. 

Analiza prometne varnosti kaže, da bi gradnja avtocest 
v Sloveniji bistveno prispevala k izboljšanju le-te. Stopnja 
nezgod z mrtvimi, ki je najpomembnejše merilo prometne 
varnosti, bi se glede na razpoložljive podatke znižala tudi do 
4 krat. V povprečju bi se zmanjšalo število mrtvih za polo- 
vico, približno za toliko pa bi bilo manjše tudi število poško- 
dovanih. Z dograditvijo avtocestnega sistema bi zmanjšali 
letne stroške nezgod za približno 22 mio. USD. 
5.6. Varstvo okolja v nacionalnem programu 
Ceste in promet so bili eno od prvih področij, pri katerih so se 
zahteve varstva okolja najprej in najbolj poudarjale. Soraz- 
merno zgodaj so se pri gradnji prometnic začela uveljavljati 
načela varstva okolja. Najprej so se ta uveljavila pri urejanju 
neposrednega okolja cest, predvsem zemljišč, ki so jih poško- 
dovala gradbena dela. Sanacija zemljišč ob cestah ni bila 
namenjena sam zaščiti površine pred erozijo, ugodno je vpli- 
vala tudi na naravno življenje, zaščito obcestnega prostora 
pred vplivi - onesnaženje zraka, voda, hrup, smrad ipd. Na 
Slovenskem so prva sanacijska dela spremljala cestogradnjo 
že v 60-letih. Tedaj so se uveljavila načela ozelenjevanja cest 
po nemških in švicarskih vzorih, ki pa so jih domači strokov- 
njaki prilagodili našim razmeram. Od izgradnje ceste Ljublja- 
na—Zagreb naprej se je okolje vseh večjih novih cest (avto- 
cest) urejalo s posebnimi ureditvenimi načrti. V 70-tih letih se 
je težišče skrbi za varstvo okolja v cestogradnji preneslo na 
skrb za izbiro okolju najmanj boleče trase s posebnim načrto- 
valnim dokumentom - presojo vplivov na okolje. Med prvimi 
novimi cestami, za katere se je pripravila presoja vplivov na 
okolje, so bile avtoceste: Ljubljana-Kranj, avtocestni ring 
okrog Ljubljane, sistem ljubljanskih obvoznic, odseki Dolenj- 
ske avtoceste itd. Domače izkušnje so na tem področju dokaj 
bogate in so uveljavljene tudi ob najnovejših načrtovanjih 
avtocest v Sloveniji. Za vse se že med preverjanjem alternativ- 
nih tras pripravljajo tudi analize vplivov na okolje. 

Cestno omrežje ima nedvomno pomembne vplive na okolje. 

- Zasede prostor, s tem onemogoči druge rabe neposredno 
ter tako rekoč za vselej (ali vsaj za daljša časovna obdobja). 
Posebno so tu občutljiva tista zemljišča, ki imajo poseben 
pomen za določeno družbeno okolje. V Sloveniji so to kmetij- 
ska zemljišča, območja bogatih podtalnic, območja posebno 
vrednih naravnih kakovosti močvirja, obvodni svet, gozdovi 
ter rekreacijska območja. 

- V prostoru ima cesta tudi posredne vplive: večja strnjena 
območja posameznih rab preseka v manjše tudi za rabe manj 
zanimive dele, hkrati pomeni oviro, ki oteži dostopnost posa- 
meznih delov prostora. Cesta je ovira tudi za naravne oblike 

• življenja v prostoru in njihove koridorje - večje živali zaradi 
ograje, manjše živali zaradi prometa (povoženje). 

- Posredno vpliva tudi z emisijami: hrup, različni plinski 
oksidi (žveplov, dušični, ogljikov monoksid), neizgoreli 
ostanki ogljikovodikov, ostanki olj in podobnih tekočin, 
odbruski od gum, cestišča, zavornih oblog ipd. Se posebno 
so nevarni izlivi tovorov ob nesrečah, nenazadnje tudi ostanki 
vozil. 

- Cesta je sama po sebi velika sprememba prostora in z grad- 
njo vsaj začasno prizadene sorazmerno velike površine, ki so 
tedaj motene v vseh funkcijah, nenazadnje je moteno tudi 
družbeno okolje v številnih vidikih: prijetnost bivanja, druž- 
bene navade, dohodki, rekreacija itd. 

Vsem vplivom na okolje se pri gradnji cest ni mogoče izogni" 
Potrebno pa se jim je izogniti v največji možni meri. Pri temje 

potrebno upoštevati okolje kot celoto, ki jo sestavlja zelo 
veliko število različnih sestavin. Te moramo obravnav«1 

hkrati: 

- kot vire za različne človekove dejavnosti: kmetijstvo, g°2' 
darstvo, vodno in energetsko gospodarstvo, rudnine, rekre- 
acijo in turizem, bivanje, 

- kot naravne značilnosti okolja: tla, zrak, podtalno vodo 
vodotoke, morje, sneg in led, žive sestavine naravnega okoli* 
- rastline, živali in kompleksne biotske kakovosti - ekosi' 
steme in habitale, 

- kakovosti človekovega okolja: kulturne in materialu« 
dobrine, naravno in kulturno dediščino, kulturno krajin"1 

kakovosti družbenega okolja ter prijetnosti okolja. 

Zakon o varstvu okolja predvideva naslednje zaporedje vf 
stvenih dokumentov: 

- Študije ranljivosti okolja, ki se pripravijo na državni in nj 
lokalnih ravneh, kot vhodno gradivo za prostorske plane' 
razvojne programe« 

- Celovita presoja vplivov na okolje, ki se pripravi za prosto'' 
ske plane kot strateška presoja vplivov na okolje. 

- Presoje vplivov na okolje, ki se pripravlja za vsak posao16, 

zen projekt na različnih ravneh njegove dodelanosti. 

Z nacionalnim programom opredeljujemo naslednje obli"' 
preverjanja okoljske sprejemljivosti avtocestnega omreil" 
v Sloveniji: 

- Študije ranljivosti okolja se pripravijo vzporedno z natan'' 
nejšim opredeljevanjem prostorskega položaja tras '• 
v okviru strateških presoj vplivov na okolje. (Doslej so t"1' 
pripravljene oblike strateških presoj vplivov na okolje v okvifU 

Ministrstva za okolje in prostor za nekaj odsekov avtoc«5 

v Sloveniji). Na tej stopnji se preverjajo alternativne tras«; 
iščejo se tudi nove možne rešitve, če jih narekujejo tudi vid'" 
varstva okolja. Za presojo je potrebno upoštevati kolik? 
mogoče popolno podobo okolja z vsemi njegovimi sestali 
nami iri vsemi interesi, ki so s temi sestavinami povezani. °/ 
tem se skozi javne razprave preverja intenzitete posamezn111 

družbenih interesov z namenom, da se na podrobnejših faV' 
neh presoj tem posveti večja pozornost. 

- Na vsakem koraku podrobnejšega načrtovanja tras avW" 
cest v prostore se izvede posebna presoja vplivov. Ta moj* 
izhajati iz temeljne metodološke strukture, kot jo dolo'J 
Zakon o varstvu okolja, ter iz spoznanj presoj na bolj splošn'n 

ravneh načrtovanja. 

- Analize, študije in spoznanja iz presoje vplivov na okoli® 
morajo biti predstavljene javnosti skupaj s projekti in nač" 
avtocest. 

5.6.1 Analiza vplivov na okolje - splošno 

V analizi so upoštevani naslednji negativni vplivi na okolji 

- vpliv hrupa, 
- vpliv na onesnaženje zraka in 
- vpliv na varovane vodne vire. 

Ceste povzročajo tudi druge negativne vplive, kot npr. 
kmetijske, gozdne in druge površine, na dragocene biotop6 

na naravno in kulturno dediščino ipd... Vendar ti vplivi fl1®" 
predmet nacionalnega programa izgradnje cest, pač pa 5 

upoštevani ob trasiranju posameznih cest in pri iskanju osr 
streznejših variant. Zato v tem okviru ti vplivi niso upošteva" 

Ceste so izrazit longitudinalni objekt v prostoru in zato t"1'1 

njegov veliki porabnik. Ocenjujemo, da: 

poročevalec, št. 30 56 



' obstoječe kategorizirane ceste v Sloveniji zasedajo 5.130 ha zemljišč ali 0.25% celotne površine države, 
~ da že zgrajene AC zasedajo 620 ha zemljišč ali 0.03% 
^lotne površine države ali 12% celotne površine vseh cest, 
~ da bodo s tem programom planirane novogradnje zasedle 
"Odatnih 1.900 ha zemljišč ali dodatnih 35% zemljišč, ki so 
Pod obstoječimi cestami ali dodatnih 0.1% zemljišč celotne 
Površine države, 
'da bodo s tem programom planirane novogradnje zasedle 
j'® ha kmetijskih zemljišč ali 0.07% vseh kmetijskih zemljišč 
* Sloveniji. 

Vpliv hrupa 
VP"v hrupa je računan po metodologiji, ki obsega: 

~ kračun izofon, 
~ določitev območij, prizadetih s prekomernim hrupom, in 
~ vrednotenje prizadetih prebivalcev z ustreznimi faktorji. 

izračunu je upoštevan povprečni letni dnevni promet 
?strukturo vozil. Upoštevane so dejanske hitrosti. Ugotovljen 
! vpliv hrupa na prebivalce, ki so izpostavljeni večjemu hrupu 
Kot 55 dB(A). 

^Iptovljen je negativni vpliv hrupa na sedanjem omrežju leta 
l"®2, poleg tega pa je ugotovljeno tudi zmanjšanje imisij ruPa leta 2012, ki je posledica izgradnje novih cest. 

pitati analize sedanjega stanja so predstavljeni v grafični 
Pr"°9i št. 10. Kot je razvidno, glede prizadetosti s hrupom 
'stveno odstopa območje Ljubljane (ekvivalentni odsek 

?.ra<Jbenih odsekov Šentjakob-Malence in Šentvid-Koseze), 
i8r ie največ obmčij prizadetih s prekomernim hrupom. ede prizadetosti s hrupom bolj izstopajo še območja, ki 
"'Padajo gradbenim odsekom Miklavž-Slivnica, Lenart- 

»eltinci, Blagovica-Šentjakob in Pesnica-Miklavž. Med 
ds! ' Problematične odseke spadajo ceste, ki so sestavni smeri severovzhod - jugozahod. 

Qk V|°29raiene ceste bodo v skladu z Zakonom o varstvu *olia in Odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za 
jj?8amezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za 
ijfalne prostore protihrupno ščitene povsod, kjer pričaku- 
' "o prekomeren hrup. Zato hrup, ki bi ga povzročile nove 
trn ni uP°Stevan, saj bo le-ta z aktivno protihrupno zaščito J)anjšan pod dovoljeno mejo. Upoštevana pa je zmanjšana 

!*adetost s hrupom na obstoječih cestah (ki v mnogih 
JJMh potekajo skozi naselja). Te bodo z izgradnjo novih 
c 

sj razbremenjene daljinskega prometa. Z izgradnjo novih 
se vpliv hrupa najbolj zmanjša: 

„ J® območju Ljubljane (Šentjakob - Malence) in 
Maribora (Miklavž-Slivnica). 

^.zmanjšanje negativnega vpliva je ugotovljeno še na 

" pesnica-Miklavž, 
„ ^rja vas-Vransko, 
„ 9la9ovica-Šentjakob, 

Šentvid-Koseze, 

tjj'e9 tega pa še na odseku Beltinci-Lendava ali (alterna- 
iso na odseku Hajdina-Ormož. Do zmanjšanega negativ- na vpliva hrupa bo prišlo povsod, kjer je predvidena izgrad- 

19 lovih cest. 

ran U'ta,i °')remenitve okolja s prometnim hrupom za plani- 0 stanje leta 2012 so prikazani v prilogi 11. 

-^jVpliv na onesnaženje zraka 
Ker iQ skeci em's'ia plinov odvisna tudi od kakovosti avtomobil- 
stan-a motoria 'n goriva, ki se z leti spreminja, so za izračun 
*a Ja v 'e,u 1992 upoštevane nemške smernice za leto 1985, "ačun stanja leta 2012 pa nemške smernice za leto 2000. 

Ugotovljeno je, da je promet na celotnem republiškem cest- 
nem omrežju (vse avtoceste, magistralne in regionalne ceste) 
leta 1992 emitiral: 

- 142 t ogljikovega monoksida (CO) na dan, 
- 23 t ogljikovodikov (CH) na dan, 
- 67 t dušikovih oksidov (NOx) na dan, 
- 0,09 t svinca (Pb) na dan in 
- 4 t žveplovega dioksida (S02) na dan. 

Ugotovljeno je bilo, da največ onesnaženja povzroča promet 
na obstoječih cestah, po katerih se danes odvija promet, ki ga 
bo v bodoče prevzela novo zgrajena avtocestna mreža: 

- Ljubljana (Šentvid-Koseze, Zadobrova-Tomačevo, Šent- 
jakob-Malence), 
- na Obali (Koper-lzola), 
- v območju Maribora (Pesnica-Miklavž, Miklavž-Slivnica), 
in 
- na drugih odsekih štajerske in gorenjske ceste. 

Z izgradnjo novih cest se bo leta 2012 emisija škodljivih 
plinov, glede na sedanje omrežje v letu 2012 na celotnem 
obravnavanem območju zmanjšala za: 

- 5.6 t ogljivega monoksida na dan, 
- 7.7 t dušikovih oksidov na dan, 
- 0.7 t žveplovega dioksida na dan 

Ugotovljeno je bilo, da največje zmanjšanje emisije ogljivega 
monoksida prinaša izgradnja: 

- avtoceste Šentjakob-Malence, sledijo pa 
- cesta Koper-lzola, 
- avtocesta Blagovica-Šentjakob, 
- avtocesta Blagovica-Šentjakob, 
- avtocesta Šentvid-Koseze. 

Na dobri polovici gradbenih odsekov se bodo razmere glede 
emisije ogljikovega monoksida izboljšale, na drugih se bodo 
pa poslabšale. Povsod, kjer bodo novograjene avtoceste 
omogočile zelo velike vozne hitrosti, hitrosti na sedanjem 
cestnem omrežju pa tudi brez avtocest ne bi bile majhne, bo 
z izgradnjo avtocest prišlo do povečane emisije ogljikovega 
monoksida (in tudi drugih škodljivih plinov). 

Vplivi onesnaženja zraka na alternativnih odsekih obstoje- 
čega omrežja so prikazani v prilogi 10. Rezultati onesnaženja 
zraka za planirano stanje leta 2012 pa so prikazani v prilogi 
11. 

5.6.4 Vpliv na varovane vodne vire 

Vplivi na varovane vodne vire so ugotovljeni na podlagi upo- 
števanja dolžine nevarovanih cest, ki potekajo preko varova- 
nega vodnega vira ali neposredno ob njem, količine promet- 
nih obremenitev in velikosti varovanega vodnega vira. Pri 
avtocestah je upoštevano, da bodo le-te varovane in torej ne 
bodo negativno vplivale na vodne vire. 
Obravnavano sedanje cestno omrežje ogroža varovane vodne 
vire: 

- Dravsko polje, 
- Ptujsko polje, 
- Ormoško polje in 
r Ljubljansko polje (Hrastje). 

Ugotovljeno je bilo, da sta najbolj problematična odseka 
Hajdina-Ormož in Miklavž-Hajdina. 

Z izgradnjo avtocest se bo pri vseh ogroženih vodnih virih 
stopnja ogroženosti zmanjšala. Največje zmanjšanje ogrože- 
nosti je ugotovljeno na odseku Miklavž-Hajdina. Ugotovimo 
lahko, da vodni viri že danes niso neoporečni, kar pa ni samo 
posledica cestnega prometa. 

Vplivi na varovane vodne vire na alternativnih odsekih obsto- 
ječega omrežja so prikazani v prilogi 10. Rezultati vplivov na 
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varovane vodne vire za planirano stanje leta 2012 pa so 
prikazani v prilogi 11. 

I 
Avtoceste vplivajo pa okolje: 

- pozitivno v splošnem zmanjšanju negativnih vplivov pro- 
meta v območju obstoječih cest, ki jih avtoceste razbreme- 
nijo, 
— negativno pa predvsem z novim posegom v prostor, ko 
le-tega dodatno obremeni in trajno spremeni njegovo na- 
membnost. 

Zlasti slednje zahteva obširne raziskave in pretehtane odlo- 
čitve. Usklajevanje trase v prostoru naj bi dalo rešitev, ki bo 
kar najmanj zmanjševala kvaliteto prostora, istočasno pa 
učinkovito prevzemala osnovne funkcije avtoceste. 

5.7. Stanje in priprava projektne dokumentacije 

Priprava projektne dokumentacije je ena bistvenih postavk 
v fazi realizacije projekta in pomembno vpliva na možnost 
realizacije. Stanje projektne dokumentacije, stanje postop- 
kov, datum že izdanega ali predvidoma izdanega pravnomoč- 
nega lokacijskega dovoljenja in datum že izdanega ali predvi- 
doma izdanega gradbenega dovoljenja, je ugotovljeno na 
osnovi poročila Pregled stanja projektne dokumentacije in 
postopkov po posameznih avtocestnih odsekih, ki sta ga 13. 
5.1993 pripravila Ministrstvo za promet in zveze in Ministrstvo 
za varstvo okolja in urejanje prostora ter na podlagi dodatnih 
strokovnih gradiv in ocen Republiške uprave za ceste. 

Na tej podlagi je bilo ugotovljeno, da bi bilo možno v posa- 
meznih naslednjih letih pripraviti začetke gradnje: 

- leta 1994: za 11 odsekov 
- leta 1994: za 12 odsekov ter 

in po letu 1995 za ostale odseke. 

Podrobneje je pregled pripravljene dokumentacije po odsekih 
prikazan v tabeli 4 v poglavju 4. 

Glede na Zakon o dopolnitvah zakona o urejanju naselij, ki 
velja od začetka letošnjega leta je izdelan nov terminski plan 
za pripravo LN za avtoceste. Ugotavljamo, da je čas lokacij- 
skega postopka po novem zakonu daljši za cca 2,5 meseca. 
Glede na to in glede na nastale zamude po osnovnem planu 
(npr. odsek Vransko-Blagovica-Šentjakob) je potrebno 
prvotno poročilo oz. plan aktivnosti preveriti ter določiti nov 
terminski plan gradnje avtocestnih odsekov v bodoče. 

V Poročilu o stanju projektne dokumentacije in postopkov 
priprav za gradnjo avtocestnega sistema Republike Slove- 
nije (MPZ in MOP - maj 1993) je bil pri izdelavi terminskih 
planov za pridobitev projektne dokumentacije, lokacijskih 
odločb in gradbenega dovoljenja, upoštevan Zakona o ure- 
janju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. I. SRS št. 18/84, 
14. 6.1984), na podlagi katerega je bilo predvideno trajanje 
postopka od idejne študije do gradbenega dovoljenja pri- 
bližno 24 mesecev. 

Zakon o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (Ur. I. RS št. 713, 30. 12. 1993) je imel 
osnovni namen, da bi pospešil in skrajšal postopke usklaje- 
vanja v prostoru in pridobivanje upravnih dovoljenj. Na 
osnovi detaljne analize tega zakona pa ugotavljamo: 

• da je bilo po »starem« zakonu za spremembo prostorskih 
planov, sprejem lokacijskih načrtov in pridobitev gradbe- 
nega dovoljenja predvidenih 21 faz, 
• da je po »novem« postopku predvideno 44 faz (pri tem 
ocenjujemo, da je 16 faz posledica bolj detaljne razdelave 
plana oz. novih dejstev, ki izhajajo iz Zakona o varstvu 
okolja - Celovita presoja vplivov na okolje In Presoja vpli- 
vov na okolje), 
• da je po »novem postopku« potrebno za celoten posto- 
pek najmanj 23 mesecev, kar pomeni skrajšavo za slab 
mesec in 

• da je po novem postopku možnih več zapletov predvsem 
v fazah: 

- usklajevanja programa priprave lokacijskega načrta, M 
ga pripravi minister za okolje in prostor - ni definirano kako 
hitro, 
- izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), k" 
le-ta metodološko ni definirana, 
- predlog variant na Vlado — lahko povzroči vsebinski 
razprave na Vladi, 
- posredovanje variant v obravnavo Državnemu zbor« 
- lahko povzroči zelo dolgotrajne razprave o varianta" 
v Državnem zboru (ni pa definirano kaj to operativno P* 
meni), 
- presoja vplivov na okolje (PVO) - ni metodološko defl"1" 
rana in 
- dodatna mnenja o vsklajenih pripombah na lokacij'111 

načrt - lahko zadeve zavleče In dodatno zakomplicira (»P': 
če nI upoštevana pripomba, da trasa AC ne sme po plod" 
zemlji). 

5.8 Pregled potrebnih pripravljalnih faz in glavnih nosilce* 
dela 

V postopku pridobitve potrebnih dokumentov za gradnj" 
bodočih avtocest so na osnovi veljavne zakonodaje vključi 
predvsem naslednji: 

- Ministrstvo za promet in zveze, MPZ 
- Ministrstvo za okolje in prostor, MOP 
- Ministrstvo za gospodarstvo, MG 
- Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, MKG 
- Ministrstvo za kulturo, MK 
- občine po katerih poteka bodoča AC. 

5.8.1 Ministrstvo za promet in zveze MPZ 

Ministrstvo za promet in zveze MPZ - pripravlja ustrez"' 
osnove za odločitve in vodi postopke za pridobitev tehnii" 
dokumentacije in koordinira plan realizacije. 

5.8.2 Ministrstvo za okolje in prostor MOP 

MOP aktivno vodi spremembe in dopolnitve prostorskih p'f 
nov. Sprejem spremembe prostorskih planov sprejrnel 
občine po katerih poteka trasa AC. Pred to fazo vodi 
sodeluje pri izbiri variant. Izbira variant se lahko izvede P'e 

izdelavo lokacijskega načrta ali v fazi njegove izdelaj 
»Zakon o hitrih postopkih za gradnjo AC« namreč vkljufj 
v fazo priprave lokacijskega načrta tudi vrednotenje vari0P 

s predlogom izbire. 

Lokacijski načrt naroči MOP v soglasju z MPZ. Po iaVJ 
razpravi dopolnitvah (v soglasju z MPZ), ga predloži ^ 
v sprejemanje, ki ga sprejme z uredbo. 

MOP oz. njegoy minister izda v soglasju z MZG dovoljenje2' 
graditev. V tem dovoljenju so združeni vsi elementi lokacl'' 
skega in gradbenega dovoljenja. 

5.8.3 Ministrstvo za gospodarstvo 

To ministrstvo izdaja gradbena dovoljenja v primerih ko j0y 
izdano lokacijsko dovoljenje. V ostalih primerih sogl3 

z dovoljenjem za graditev, ki ga izda MOP. 

5.8.4 Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 

To ministrstvo je vključeno v vrednotenje variant in sicer „ 
oceno pravilnosti upoštevanja prizadetosti kmetijskih poVf»J 
(oz. upoštevanja veljavne zakonodaje glede varovanja km®' 
skih zemljišč I. kategorije). Področje njegovega varove11! 
naravne in kulturne dediščine. 

5.8.5 Ministrstvo za kulturo 

To ministrstvo sodeluje v lokacijskem postopku s pred^ 
nimi pogoji oz. mnenjem na rešitev v lokacijskem načrtu. 
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5.8.6 Občine po katerih poteka trasa bodoče AC 

Občine morajo sprejeti spremembe svojih prostorskih planov. 
Poleg tega morajo razgrniti lokacijski načrt in zbrati pripombe 
iz javne obravnave. V tabeli prikazujemo za vsak odsek faza 
pripravljenosti in nosilce posameznih nalog, ki jih je potrebno 
še izvršiti glede na stanje v marcu 1994. 

Priprava dokumentacije je ena najbolj kritičnih poti celot- 
nega programa in jo bo moč realizirati le s prizadevanji in 
zadolžitvami vseh pristojnih služb. 

Vsa pristojna ministrstva in občine morajo sprejeti obveze, 
da bodo izpolnila naloge, dane v programu. 

Posebej je potrebno usklajeno delovanje vseh služb na 
projektih, za katere se izkazuje visoka stopnja nujnosti 
realizcije, priprava dokumentacije pa je v začetni fazi. Pro- 
blematika priprave dokumentacije je posebno izrazita na 
projektu Divača-Koper, ki je glede razvojne pomembnosti 
izredno pomemben, vendar je glede priprave projektne 
dokumentacije problematičen. 

6.0 ZASNOVA IN OPIS FUNKCIONALNIH PROJEKTOV IN 
NJIHOVO VREDNOTENJE 

6.1 Postopek vrednotenja 
Postopek vrednotenja je bil narejen pod naslednjimi predpo- 
stavkami in pogoji: 
- celoto načrtovano omrežje avtocest sestavlja 48 odsekov. 
Vsak od njih predstavlja zaključeni gradbeni odsek, ki ga je 
načeloma možno samostojno vključevati v cestno omrežje 
- za vsak avtocestni odsek smo izračunali investicijske stro- 
ške in koristi uporabnikov cest, kot razliko med stroški na 
obstoječi cestni mreži brez investicije in stroški na cestni 
mreži z investicijo. V investicijskih stroških so upoštevani 
odkupi zemljišč ter stroški spremembe namembnosti zem- 
ljišč. 
- vse ocene so izdelane na osnovi fiksnih cen decembra 
1993. 

6.2.1 Funkcionalni projekt 1 - Gorenjska 

- kot pokazatelj ekonomske upravičenosti investicije sn« 22 
vsak odsek izračunali neto sedanjo vrednost* in interno™ 
njo donosnosti" (IRR) za 20-letno obdobje eksploatafll* 
- funkcioniranje celotnega avtocestnega sistema pa zan 
smiselno dograjevanje ter s tem povezovanje P°sanl5I 
gradbenih odsekov v funkcionalne enote. Zato smo 
odseke združili v 16 funkcionalnih projektov (priloga. 
V okviru nekaterih projektov je bilo obdelano več vaj 
bodisi fazne gradnje, oziroma alterantivnega poteka. V* 
notenje teh projektov v celotnem sistemu je bila do™ 
povprečna ocena prometno-ekonomske upravičenosti 
sticije. 

6.2 Prikaz vrednotenja posameznih funkcionalnih proj^ 

Eno od pomembnih meril za presojo upravičenosti inveS! 
ter določanje prioritete vlaganj, ki smo ga uporabili Prl 

lavi nacionalnega programa je izračun ekonomske up'* 
nosti investicije. Rezultati izračuna IRR (interne 
donosnosti) za vseh 48 posameznih avtocestnih gi 
odsekov ter za vseh 16 funkcionalnih projektov so p"1* 
v naslednji tabelah: ^ 

Rezultati vrednotenja so prikazani v nadaljevanju za 

projekt posebej. Projekti so predstavljeni po odsekih'" „ 
celota tako, da je poleg osnovnih značilnosti, kot so =' 
jekta, šifra, opis, dolžina, širina, vrednosti inveS,!^i», 
interna stopnja donosnosti, za posamezne projekte Prl^ 
tudi eventuelna varianta fazne izgradnje ter komentar"1*- 
tatih posameznega projekta. 

D 
•Neto sedanja vrednost je saldo naložbenega toka in tokaJj " 
diskontiranoga z oportunitetno ceno kapitala. Cim večja je ta 
tem bolj je projekt zaželjen. Kot ceno kapitala smo predposta' 'l; 
obrestno mero. 

"Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri w! 
saldo naložbenega toka in toka koristi v določenem obdobij js] 
nič. Čim višja je ta vrednost, tem bolj je projekt upravičen. Pf0!« j. 
načeloma ni upravičen v kolikor je interna stopnja donosnosti 'r . 
oportunitetne cene kapitala. Interna stopnja donosnosti je 
merilo zaželjenosti posameznega projekta. 

ŠIFRA OPIS ODSEKA DOLŽINA 

fm'l 

ŠIRINA INVFSTirilSKA VRFDNOST 
int.stop.do 

nos. 

% - 
v mio 

SIT 
v mio US 

S 
v 1000 
SIT/km 

1 K.O03 
1 KO04 
1 KO05 
1 K 006 
1 KO08 

Vrba - Črnivec 
Črnivec - Podtabor 
Podtabor - Naklo 
Naklo - Kranj V 
Šentvid - Koseze 

7,500 
4,500 
4,500 
8,700 
3,700 

4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 

2 PAS.+ 
4 PAS. 

4.685,33 
2.587,33 
1.387,66 
1.157,58 
4.805,82 

36,04 
19,90 
10,67 
8,90 

36,97 

624,71 
574,96 
308,37 
133,06 

1.298,87 

16.04 

13.40 
18.22 
20.1" 

9.26 

1 1 GORENJSKA 28,900 14.623,73 112,49 506,01 14.31 

Projekt, ki zajema še nezgrajene avtocestne odseke od 
Vrbe do Ljubljane (razcep Koseze) izkazuje IRR 14.31%. 
Rezultati za posamezne gradbene odseke znotraj tega pro- 

jekta varirajo od 9.26% do 20.10%. pri čemer je najnižja 
odsek Šentvid-Koseze, zaradi drage tunelske gradu j® 

R 
•k 
»! 
»( 

_>r 
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l^nkcionalni projekt 2 - Vipavska dolina 110 
icijt 
zaWf 

radf 
>g! 
vaii 
Za' 
olo" 
sti 

i|etf 

rfSt 
jriS 
pra" 
* 
adt- 
ritf 

Šifra OPiS ODSEKA DOLŽINA ŠIRINA INVFSTirilSKA VRFDNOST 
int.stop.do 

nos. 

% 
v mio 

SIT 
v mio US 

S 
v 1000 
SlT/km 

2 RV01 
2 RV02 
2 RV03 

Razdrlo - Vipava 
Vipava - Selo 
Selo - Šempeter 

12.412 
15.415 
11,800 

2 PAS. 
2 PAS. 
2 PAS. 

4.190,84 
3.381,55 
3.115,44 

32,24 
26,01 
23,96 

337,64 
219,37 
264,02 

5.43 
19.71 
9.30 

2 2 VIPAVSKA DOL. 39.600 10.689,11 82,22 269,93 12.40 
2RV01 
2 RV02 

_2RV03 

Razdrto - Vipava 
Vipava - Selo 
Selo - Šempeter 

12.412 
15.415 
11,800 

4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 

6.747,00 
6.103,50 
5.314,40 

51,90 
46,95 
40,88 

543,59 
395,95 
450,37 

3-59 
14.93 
6.15 

2 2 VIPAVSKA DOL. 39.600 18.164,90 139,73 458,71 9.09 

ekonomske upravičenosti celotnega projekta 4- 
i avtoceste v tej smeri je 9.09%; posamezni gradbeni yarirajo od 3.59 do 14.93%. 

% »en ere9a 'ealizacl|a je potrebna tako zaradi nave- 
•kć ve>?,ri4ke regije na osrednjo Slovenijo, kot zaradi pove- 

ri lds a"ianskim avtocestnim omrežjem, izkazuje na dveh 
»iu.®n'h odsekih Izredno nizko IRR. Vzrok temu sta dva uiMa razloga: 

'•ime ,, v„rr°ma nizke prometne 
m investicijski stroški. 

obremenitve In 
rrf 
iV» «a, 

il«r n°st 9radnje na odseku Razdrto-Vipava in Selo- Šem- 
ln9«P°9°iuie namreč visoke stroške gradnje, kljub predla- 

t everir Var'nenfiu profilu 4-pasovnice. Zato smo variantno Jjjj iste 1) ,udi ekonomsko upravičenost gradnje 2-pasovne 
nSfetiii* te,T1 Pr'meru, ko bi bil IRR= 12.40%, bi prometne * "a odseku Razdrto-Vipava, zaradi strmega vzpona, 

*a'e zahtevam daljinskega prometa. Dodaten razlog 
varčnega profila štiripasovnice skozi Vipavsko 

dolino je prometna varnost. Eventualna sprememba profila na 
ravninskem delu bi namreč pomenila potencialno nevarnost. 

Ugotavljamo, da: 

- je nova cesta po Vipavski dolini v delovnem gradivu za 
predlog sprememb in dopolnitev Prostorskega plana Slove- 
nije označena kot daljinska cesta D2, ki pa bo zaradi Osimskih 
sporazumov lahko imela drugačen tehnični standard, kot je 
običajen za take ceste, 

- je na poteku ceste od Vipave do Sela potrebno izbrati 
racionalno rešitev prečnega profila nove ceste 

- je za traso avtoceste med Selom in Šempetrom že izdano 
lokacijsko dovoljenje za širino s prečnim profilom 19,62 m; za 
kar je že dano soglasje Državnega zbora, 

- je na odseku od Razdrtega do Vipave zaradi vzpona in 
visokega deleža tovornega prometa v vsakem primeru 
potrebna štiripasovna cesta. 

& funki gionalni projekt 3 - Sežana 

ŠIFRA OPIS ODSEKA DOLŽINA 
(m) 

t 
ŠIRINA INVFSTirilSKA VRFDNOST 

int.stop.do 
nos. 
% v mio SIT v mio US 

S 
v 1000 
SIT/km 

3SK14 
j_DS02 

Čebulovica - (Divača) Dane 
Dane - Fernetiči 

13,500 
3,800 

2 PAS. 
2 PAS. 

4.489,62 
2.178,25 

34,54 
16,76 

332,56 
573,22 

13.26 
5.89 

3 3 SEŽANA 17,300 6.667,88 51,29 385,43 11.19 
3SK14 

j_DS02 
Čebulovica - (Divača) Dane 
Dane - Fernetiči 

13,500 
3,800 

4 PAS. 
4 PAS. 

7.940,40 
3.386,50 

61,08 
26,05 

588,18 
891,18 

9.58 
3.33 

3 3 SEŽANA 17,300 11.326,90 87,13 654,73 8.02 

tSfca !evk,iučen ,udi del avtoceste na odseku Čebulovica- le g Q®r razrneroma drag razcep Divača. IRR za cel pro- 
i CePa t rezul,at vplivajo poleg že omenjenih stroškov 

'Itar visoke cene 9radnje na odseku od Sežane do '10, tudi za 4-pasovnico nizke prometne obremeni- 

tve v začetnem letu. Variantni izračun, za primer gradnje 2- 
pasovne avtoceste je dal rezultat 11.19%. Ne glede na to pa 
smatramo, da je zaradi pomembnosti povezave z evropskim 
cestnim omrežjem ta del ceste potrebno zgraditi v stan- 
dardu 4-pasovne AC. 
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18 
6.2.4. Funkcionalni projekt 4- Divača-Koper 

ŠIFRA OPIS ODSEKA DOLŽINA ŠIRINA INVESTICIISKA VHF. DNOST 
int.stop.d0 

nos. 
v mio 

SIT 
v mio D 

S 
v 1000 
S IT/km 

4 SK15 
4 SK16 
4 SK17 
4 SK18 

Divača - Kozina 
Obvoz Kozina 
Kozina - Črni kal 
Črni kal - Srmin 

6,900 
2,500 

10,600 
8,200 

2 PAS. 
2 PAS. 
2 PAS. 
2 PAS. 

1.583,63 
1.177,77 
4.710,55 
3.910,84 

12,18 
9,06 

36,24 
30,08 

229,51 
471,11 
444,39 
476,93 

16.18 
3.57 
4.68 
6.52 

4 4 DIVAČA-KOPER 28,200 11 JI ,43 87,50 403,35 7.44 

4 SK15 
4 SK16 
4 SKI7 
4 SK18 

Divača - Kozina 
Obvoz Kozina 
Kozina - Črni kal 
Črni kal - Srmin 

6,900 
2,500 

10,600 
8,200 

4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 

2.763,80 
1.843,40 
5.228,60 
6.139,90 

21,26 
14,18 
40.22 
47.23 

400,55 
737*36 
493,26 
748,77 

15.25 
5.12 
8.07 
9.68 

4 4 DIVAČA-KOPER 28,200 15.975,70 122,89 566,51 10-25 

Celoten projekt 4-pasovno avtoceste na tem odseku izkazuje 
IRR 10.25%. Najnižje (od 5.12 do 9.68%) so IRR na gradbenih 
odsekih od Kozine do Srmina. 

Račun ekonomske upravičenosti v primeru gradnje I. faze 
avtoceste (2-pasovne) pa je pokazal, da bi bila le-ta še slabša 
(7.44%). Obseg prometa, predvsem pa njegova časovna 
distribucija (sezonske obremenitve) je takšna, da 2-pasov- 
nica ne more učinkovito reševati prometnih razmer. V tem 
primeru bi nastajati zastoji, ter so zato koristi v primerjavi 
z investicijo manjše. 

6.2.5 Funkcionalni projekt 5 - Obalna cesta 

Zaradi izjemne težavnosti določanja trase, ki je pof 
tako s konfiguracijo terena, kot s še ne definiranj j 
ljučki in problemi pri usklajevanju trase s predlogi M'* 
stva za okolje, potek trase na tem odseku še ni de"!* 
Predlagane variante poteka se med seboj bistveno rt" i 
jejo; glede na različen standard predlagane trase in 
Srmin so velike razlike tudi v ceni investicije. 

Prometno-ekonomsko smo izvrednotili tri predloge . , 
AC na odseku Črni kal-Srmin-poleg srednje, še min11" 
in maksimalno varianto. 

ŠIFRA OPIS ODSEKA 

5 SS01 
5 SS03 
5 SS04 
5 SS05 
5 SS06 

4 SS01 
5 SS03 
5 SS04 
5 SS05 
5 SS06 

Škofije - Srmin 
Koper • Izola 
Izola - Jagodje 
Jagodje • Lucija 
Lucija - Dragonja 
5 OBALNA CESTA 
Škofije - Srmin 
Koper - Izola 
Izola - Jagodje 
Jagodje • Lucija 
Lucija - Dragonja 
5 OBALNA CESTA 

DOLŽINA 

(m) 

3,000 
3,300 
4*000 
4,500 
5,000 

19,800 
3,000 
3,300 
4,000 
4,500 
5,000 

19,800 

ŠIRINA 

2 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 
2 PAS. 

4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 

INVESTICIJSKA VREDNOST 

v mio SIT 

1.295,47 
2.194,64 

465,66 
5.248,68 
2.426,82 

11.631,26 
2.043,76 
2.194,64 

465,66 
5.248,68 
3.894,51 

13.847,24 

mio US 
—i  

9,97 
16.88 
3,58 

40,37 
18,67 
89,47 
15,72 
16,88 
3,58 

40,37 
29,96 

106,52 

v 1000 
filTflffll 

431,82 
665.04 
116,42 

.166,37 
485,36 
587,44 
681,25 
665,04 
116,42 

1.166,37 
778,90 
699,36 

int. stop-d0 

nos. 
% 

28.^5 
29-45 

27.6' 
21 

1.4' 

21^ 
17.3" 
29.45 
27.61 

21-2' 
6.5' 

19JJ 

Izgradnja nove 4-pasovne avtoceste ob obali daje IRR 19.31%. 
Ob tem pa je na zadnjem odseku pred mejo s Hrvaško IRR le 
6.51%. Vzrok temu so nizke prometne obremenitve ob visokih 
investicijskih stroških. 

Preverili smo tudi učinkovitost investicije v primeru, da se na 
odseku Škofije - Srmin in Lucija - Dragonja zgradi I. faza AC 

(2-pasovna). V tem primeru je IRR za celoten projekt T 

Tudi na tem odseku trasa avtoceste oz. ceste za ^ i 
promet še nI določena. Obravnavane variante delon1^ 
stavljajo samo dograditev AC v obstoječih koridorji'1, 
sredno v obalnem prostoru. Po uskladitvi te trase v f 
se avtocesta kasneje vključi v avtocestni program 

J 
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iiilkcionalni projekt 6 - Kozina-Starod 

ŠIFRA OPIS ODSEKA DOLŽINA 

t m t 

ŠIRINA INVF.STICI ISKA VRF. DNOST 
int.stop.do 

nos. 

% 
v mio 

SIT 
v mio US 

S 
v 1000 

6KS01 

6 KS02 
i_KS03 

m. p. Krvavi potok - 
Kozina 
Kozina - Podgrad 
Podgrad - Starod 

3,200 

14,200 
11,700 

4 PAS. 

4 PAS. 
4 PAS. 

4.815,68 

5.760,65 
4.528,57 

37,04 

44,31 
34,84 

1.337,69 

405,68 
387,06 

1.00 

3.49 
5.90 

« 6 KOZINA-STAROD 29.100 15.104,89 116,19 512,03 2.35 
6 KS01 

6KS02 
JjJCS03 

m. p. Krvavi potok - 
Kozina 
Kozina - Podgrad 
Podgrad - Starod 

3,200 

14,200 
11,700 

2 PAS. 

2 PAS. 
2 PAS. 

3.115,25 

3.409,24 
2.678,30 

23,96 

26,22 
20,60 

865,35 

240,09 
228,91 

1.00 

5.04 
8.76 

( 6 KOZINA-STAROD 29.100 9.202,79 70,79 311,96 4.18 

^ %'?DBPa8°vne avtoco»te na tem projektu izkazuje 
*kov» iw2'35%- Ta #,°Pnla I® Izključno posledica nizkih 
^di Prometnih obremenitev. plo na nHfiolrn kn7i. u« Prome,n"' obremenitev. Celo na odseku Kozi- 

J!.j let, 'er so investicijski stroški le 60% od povprečnih Nil Projektu, |e IRR samo 3.49%. 

Tudi 2-pasovna avtocesta na tem projektu izkazuje nizko 
stopnjo IRR = 4.18%. 

V takih razmerah na tem odseku ni upravičena nikakršna 
novogradnja. 

-^gjonaini projekt 7 - Postojna-Jelšane 

šifra OPIS ODSEKA DOLŽINA 

(ml 

ŠIRINA INVF.STICI ISKA VRE DNOST 
int.stop.do 

nos. 

% 
v mio 

SIT 
v mio US 

S 
v 1000 
SIT/km 

7 PJ01 
?PJ02 

-IPJ03 

Postojna - Pivka 
Pivka - Ilirska Bistrica 
Ilirska Bistrica - Jelšane 

8,000 
14.500 
8.700 

2 PAS. 
2 PAS. 
2 PAS. 

3.090,40 
3.968,89 
3.371,73 

23,77 
30,53 
25,94 

386,30 
355,64 
340,58 

11.73 
17.37 
2.03 

7 7 POSTOJNA-REKA 31.200 10.431,02 80,24 358,95 11.95 

'"•ta ■ Vi D, n'2ke pričakovane prometne obremenitve smo v tej 
15% ®"lra" i" vrednotili le novo 2-pasovnico. IRR je prl tem da zelo varllra: od 2.03% na odseku II. 
*8 p 
*" ^Sjpnalni projekt 8 - Obvoznica Maribor 

Bistrica-Jelšane do 17.37% na odseku Pivka - II. Bistrica, 
kjer bi nova cesta učinkovito skrajšala pot. 

šifra 

LiK03 

OPIS ODSEKA 

Pesnica -Slivnica 
8 OBVOZNICA MB 

DOLŽINA 

(m) 

18,500 
18,500 

ŠIRINA 

4 PAS. 

Ndfiu 
celotne obvozne avtoceste kaže visoko IRR 

tirati' enc)ar se tako učinkovita kaže le v primeru, da 
ynica*$ra<"ta odreka Pesnica - Miklavž in Miklavž **ak posamezni odsek se kaže kot manj učinko- 

INVESTICIJSKA VREDNOST 

v mio SIT v mio US v 1000 
filTVhm 

10.387,00 
10.387,00 

79,90 
79,90 

561,46 
561,46 

int.stop. 
donos. 

% 

19.33 
19.33 

vit. Poleg tega v investiciji ni bilo moč realno oceniti vseh 
stroškov razcepov ter drugih specifičnosti poteka AC po 
mestnem področju. Izdelava projektne dokumentacije za ta 
odsek je namreč šele v začetni fazi. 

/ 
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6.2.9 Funkcionalni projekt 9 - Celje-Ljubljana 

ŠIFRA OPIS ODSEKA DOLŽINA 

(ml 

ŠIRINA iNVEsnri JSKA VRF nNOST 
inLstop.il11 

nos. 
v mio v mio US 

* 
v 1000 
SIT/km 

9SK06 
9SK07 
9SK08 
9SK09 
9ZT01 

Aija vas - Vransko 
Vransko - Blagovica 
Blagovica • Šentjakob 
Šentjakob • Malence 
Zadobrova - Tomačevo 

20,900 
14,100 
21,400 
9,600 
3,500 

4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 

11.485,50 
14.612,00 
11.948,30 
10.953,80 
2.354,30 

88,35 
112,40 
91,91 
84,26 
18,11 

549,55 
1.036,31 

558,33 
1.141,02 

672,66 

14.52 
10.81 
28.71 
15.09 
15$ 

9 9 CELJE- U 69,500 51.353,90 395,03 738,91 17^ 

Ta odsek, ki bo razbremenil danes najbolj kritičen del 
omrežja, izkazuje visoko IRR -17.70% in to kljub temu, da je 
IRR za najtežji pododsek - čez Trojane le 10.87%. Vzrok 
slednjemu je seveda visoka Investicija zaradi tunelske 
gradnje, ki je več kot za 100% nad povprečjem na tem 
projektu. 

V ta projekt je vključena tudi vzhodna ter del severne avtoce- 
ste Ljubljane, za katero so bile izdelane posebne prometne in 
prometno-ekonomske preveritve. 

Izgradnjo vzhodne avtoceste pogojuje ustrezna navezanost 
avtoceste iz smeri Štajerske na cestno in avtocestno omrežje 
na področju Ljubljane. Zato mora biti avtocesta Malence 
- Šentjakob zgrajena pred odsekom Blagovica - Šentjakob, 
sicer se bo ciljno-izvorni promet, ki ga je približno 80%, 
skoncentriral na že danes preobremenjeno Šmartinsko cesto 

6.2.10 Funkcionalni projekt A - Slivnica (Hoće) - Arja vas 

in preko nje na celotno mestno omrežje tega dela LiuJ 
Že danes so prometne razmere na tem delu Ljubljan<™ 
kritične in tako ceste na tem področju ne bi mogle r 
dodatnega prometa. 

Izgradnja avtoceste Šentjakob - Malence v predli 
koridorju bo optimalno usklajevala funkcijo daljinsk«' 
ter ceste za lokalni promet. Ta avtocesta bo: 

ŠIFRA 

A SK05 

OPIS ODSEKA 

Slivnica (Hoče) - Arja vas 
A SLIVNICA- ARJA VAS 

DOLŽINA 

46,900 
46,900 

■»I 4 omogočala porazdelitev ciljno-izvornega prometa " na 
Štajerske in dolenjske avtoceste na več vpadnic v 

- tranzitni promet vodila po najustreznejših pot«'1 

Ljubljane in 

- učinkovito služila mestnemu prometu med 
delom Ljubljane in drugimi predeli mesta. ir| 

itn 
Ni 
Pri 

ŠIRINA 

2 PAS.+ 

INVESTICLISKA VRK PNOST 
v mio 

SIT 
11.818,30 
11.818,30 

v mio US 
 i  

90,91 
90,91 

v 1000 
film« 

251,99 
251,99 

inLstop-* 
nof 

Dograditev sedanje I. faze avtoceste (2-pasovne) v 4-pasov- 
nico Izkazuje visoko IRR in sicer 19.26% S tem bo rešen tudi 

6.2.11 Funkcionalni projekt B - Šentilj-Pesnica 

eden najbol| kritičnih prometnovarnostnih probi 
slovenskem cestnem omrežju. 

19^ 

3 

i#/ 

»r 

ŠIFRA OPIS ODSEKA DOLŽINA 

lm] 

ŠIRINA INVEKTICl ISKA VHF. DNOST 
inLstop^ 

nos* 
v mio 

SIT 
v mio US 

i 
v 1000 
SIT/km 

B SK02 Šentilj - Pesnica 9,300 4 PAS. 4.771,00 36,70 513,01 > 
B B ŠENTIU-PESNICA 9,300 4.771,00 36,70 513,01 S 

Izgradnja avtoceste na tem odseku, ki je istočasno del 
smeri Šentilj-Koper in Šentilj-Gruikovje se kaže kot upra- 
vičena, IRR je 18.68% K temu prispeva visoka prometna 

obremenitev ter stanje obstoječe ceste, ki nikakor 
zahtevam daljinskega prometa. 

\ 
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jnkcionalni projekt C - Maribor-drž. meja 

ŠIFRA OPIS ODSEKA DOLŽINA 

(ID) 

ŠIRINA INVRSTirilSKA VRE DNO.ST 
int.stop.do 

nos. 

10.99 
20.48 

7.63 

v mio 
SIT 

v mio US 
i 

v 1000 
SIT/km 

C MP01 
C MP02 
C MP03 

Maribor - Lenart 
Lenart - Beltinci 
Beltinci - Lendava dm 

14,000 
31,000 
22,000 

4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 

12.319,45 
14.652,99 
6.507,46 

94,77 
112,72 
50,06 

879,96 
472,68 
295.79 

C C MARIBOR-DRŽ.MEJA 
4 PAS. 

67,000 33.479,89 257.44 499.70 14.28 

c MP01 
c MP02 
c MP03 

Maribor - Lenart 
Lenart - Beltinci 
Beltinci - Lendava dm 

14,000 
31,000 
22,000 

2 PAS. 
2 PAS. 
2 PAS. 

5.088,73 
9.152,01 
4.103,67 

39,14 
70,40 
31,57 

363,48 
295,23 
186,50 

20.74 
25.84 
10.32 

C C MARIBOR-DRŽ.MEJA 
2 PAS. 

67.000 18344,42 141,11 273,79 19.51 

1jlto es,nega omreiia sm0 v vrednotenje vključili kot rv HnPo,eka avtoceste proti Madžarski (»severni koridor«), 
»sedanjih študijah ni bil zajet. Zahteva, da se ta vari- 

lrobneje prouči je bila dana tudi v Državnem zboru. 

hJ>a ,er zlasti tehnična oz. projektna dokumentacija za 
Ugod 18 na nizki st°Pn)' obdelave. Proučuje se potek »^lejše variante trase in izdelujejo idejne študije. Prve 

da i® varianta AC v »severnem koridorju« pro- 
wC?nomsko b0|i upravičena kot trasa avtoceste proti 
>riavn v *iuinem koridorju« (Slovenska Bistrica-Ormož- na meja). 

Sj°noft1ske upravičenosti za eno od predlaganih vari- BKa AC kaže razmeroma visoko interno stopnjo in 
* 
i s 
ti 

\ ^ tem 
* K P,a 30 IRR na posameznih odsekih, predvsem proti Kl ^eji, razmeroma nizke in sicer: 

4"pas°vne AC Beltinci - Lendava ima IRR 7.63%, 
. Vna Pa IRR 10.32%. 

,»lC6<lnarodne9a Prometa> w nai bi na ,eh odsekih **lhtn 
Va<. bo namreč vsa] še prva leta razmeroma 

^ ^JlS£ionalni projekt D - SI. Bistrica-Ormož. 

'Vna avtocesta od Maribora do Drž. meje ima IRR 
Vna avtocesta pa ima IRR 19.51%. 

Zelo visoke Interne stopnje donosnosti pa so na odseku: 

- Lenart—Beltinci, kjer so na štiripasovnicl IRR 20.48% in na 
dvopasovnlci IRR 25.84%. 

Na tem odseku bi AC učinkovito skrajšala pot daljinskemu 
prometu ter razbremenila mestna področja Gornje Rad- 
gone, Radenc in Murske Sobote. 

Vendar je pri dokončni oceni utemeljenosti gradnje te AC še 
mnogo odprtih vprašanj kot npr.: 

- variante poteka avtoceste med Mariborom in Lenartom se 
med seboj giede višine investicijskih vlaganj bistveno razli- 
kujejo, poleg tega pa je zelo različna tudi prometna ustrez- 
nost posameznih variant poteka AC, kar lahko popolnoma 
spremeni ekonomsko upravičenost in s tem utemeljenost 
tega odseka, 
- učinkovitost predlagane avtoceste med Mariborom in Drž. 
mejo lahko bistveno spremenijo tudi možnosti oz. ustrezno- 
sti navezave na obvozno avtocesto na področju mesta Mari- 
bor, kjer potek in prometna navezanost mesta še ni 
dokončno definirana (izdelujejo se še prometne in tehnične 
presoje). 

Na osnovi zgornjih ugotovitev lahko zaključimo, da bo 
dokončna ocena ustreznosti in ekonomske upravičenosti 
AC na tem področju možna šele na Osnovi temeljitejših 
študij (predvsem s stališča vplivov na okolje) in projektne 
dokumentacije, kl je v izdelavi. 

^%njtB'<0ridoriu" i® zaradi nižjih pričakovanih prometnih ev Planirana le izgradnja 2-pasovne ceste. IRR v pri- 

ŠIFRA OPIS ODSEKA DOLŽINA 

fm) 

ŠIRINA INVFSTICIISKA VRE riNOST 
int.stop.do 

nos. 

% 
v mio 

SIT 
v mio US 

S 
v 1000 
SIT/km 

BOOIO 

BO02__ 

Slovenska Bistrica - 
Hajdina 
Hajdina • Ormož 

17,200 

29,200 

2 PAS. 

2 PAS. 

3.796,00 

5.669,30 

29,20 

43,61 

220,70 

194,15 

10.61 

22.46 

D SL.BISTRICA-Dri.meja 88,000 9465JO 119,45 176,46 18.37 

meru, da v »severnem koridorju« ni AC znaša 18.37%. 

i 
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6.2.14 Funkcionalni projekt 4 - Maribor^-Gruškovje 

ŠIFRA 

1 

OPIS ODSEKA DOLŽINA 

(ni) 

ŠIRINA INVF.STICIISKA VRF nNOST 
int.stop.do 

nos. 
v mio 

SIT 
v mio l)S 

S 
v 1000 
SIT/km 

E MG01 
E MG02 

Miklavž - Hajdina 
Hajdina - Gruškovje 

14,100 
17,700 

2 PAS. 
2 PAS. 

5.255,79 
4.466,09 

40,43 
34,35 

372,75 
252,32 

7.93 
2.49 

E E MARIBOR-GRUŠKOVJE 31,800 9.721,88 74,78 305,72 5.7« 

E MG01 
E MG02 

Miklavž - Hajdina 
Hajdina - Gruškovje 

14,100 
17,700 

4 PAS. 
4 PAS. 

8.820,92 
7.889,92 

67,85 
60,69 

625,60 
445,76 

6.86 
1.42 

E E MARIBOR-GRUŠKOVJE 31,800 16.710,84 128,54 525,50 4.66 

Razmeroma visoka investicija, zlasti na odseku Maribor 
(Miklavž) - Hajdina, (zaščita podtalnice) predvsem pa zelo 
zmanjšan mednarodni promet v tej smeri je vzrok, da cesta, ki 
je še pred leti izkazovala visoko stopnjo ekonomske upraviče- 
nosti v tem zaostaja daleč za ostalimi projekti. IRR za 4- 

6.2.15 Funkcionalni projekt F - Ljubljana-Novo mesto 

pasovno avtocesto je 4.66%, za 2-pasovnico p*- £ 
V sedanjih razmerah, kljub neustreznim prometnim I 
ram na odseku Miklavž-Hajdina, investicija na tent°^ 
prometno ekonomsko ni upravičena. 

ŠIFRA OPIS ODSEKA DOLŽIN 
A 

fml 

ŠIRINA INVESTICIJSKA VREDNOST 
int.stop.do 

nos. 

% ^ 
v mio 
SIT 

v mio US 
} 

v 1000 

F K013 
F K014 
F K015 

Višnja gora - Bič 
Bič - Trebnje 
Trebnje - Hrastje 

11,900 
11,300 
9,900 

4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 

4.731,68 
6.244,07 
4.839,97 

36,40 
48,03 
37,23 

397,62 
552,57 
488,89 

12.02 
9.09 

12^97 

F K016 Hrastje - Kronovo 12.500 4 PAS. 8.260,06 63,54 660,80 10-29 

F F U.-N.MESTO 33,100 24.075,78 185,20 727,36 10J3| 

Kljub zmanjšanemu prometu, do katerega je prišlo v letu 
1991 zaradi razmer na Balkanu, izkazuje projekt 4-pasovne 
avtoceste IRR 10.93%. Po normalizaciji razmer na Balkanu 

6.2.16 Funkcionalni projekt G - Novo mesto - Obrežje 

se bodo prometne razmere In s tem upravičenost g"*'' 
tem odseku bistveno spremenile. 

ŠIFRA 

U K017 
G K018 
G K019 

OPIS ODSEKA 

Kronovo - Smednik 
Smcdnik - Krška vas 
Krška vas - Obrežje 
G N.MESTO-OBREŽJE 

DOLŽINA 

M 
13,200 
13,700 
12,300 
51,700 

ŠIRINA 

4 PAS. 
4 PAS. 
4 PAS. 

1NVEST1CLISKA VRE 
v mio 

SIT 
4.349,96 
2.638,57 
3.283,96 

10.272,50 

PNOST 
v mio US 

!t 
33,46 
20,30 
25,26 
79,02 

v 1000 
SIT/lcm 

329,54 
192,60 
266,99 
198,69 

int.stop''' 
nos. 

9.43 

10.3' 
ij, 
tii 

Zaradi upada mednarodnega prometa na cesti proti Hrvaški 
so prometne obremenitve na tej cesti razmeroma nizke. IRR 
za 4-pasovno avtocesto je 8.55«. 

6.3. Generalna problematika avtocestne povezave 
z Madžarsko 

V transportnem sporazumu z Evropsko gospodarsko skup- 
nostjo, oz. v Zakonu o ratifikaciji sporazuma med Republiko 
Slovenijo in Evropsko skupnostjo na področju prometa (Ur. I. 
RS 14/93) je kot daljinska povezava z Madžarsko definirana 
avtocesta Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož - drž. meja 
v »južnem koridorju.« 

27. 7. 1993 pa je Državni zbor sprejel sklep, da se »v okviru 
standardov in normativov podrobno opredeli novo avtocestno 
povezavo v smeri avtoceste Slovenika (pri Mariboru) - mad- 
žarska meja (Lendava) ter rekonstrukcijo ceste Slovenska 
Bistrica - Ptuj - Ormož«. Tak sklep pomeni izgradnjo avtoce- 

ste v »severnem koridorju« in rekonstrukcijo m80'' 
ceste v »južnem koridorju«. 

Zaradi navedenih dejstev smo pri pripravi Nacionalni 
grama obravnavali obe varianti: 

- projekt C - AC v »severnem koridorju« in 
- projekt D - AC v »južnem koridorju«. 

Pri tem smo pri vsaki od variant predpostavili, da Pr'teJ^ 
mednarodni promet v smeri proti Madžarski oz. da 
v drugem koridorju ni realizirana. 

J 
Rezultati kažejo, da je prometno bolj smotrna In eWJ 
bolj upravičena izgradnja avtoceste proti Madžar'^ 
Maribora in Murske Sobote (»severni koridor«, kot P 
Ptuja in Ormoža (»južni koridor«). 

A Zato v Nacionalnem programu predlagamo, da ••' 

poročevalec, št. 30 70 



'tilnik« vezave z Madžarsko rešuje postopoma In sicer: 

tattnzivlra naj se priprava projektne dokumentacije ter 
*"'• variant na področju Maribora In v koridorju »severne 

•nte«, kar pomeni, da se sprejme odločitev, da bo avto- 
>na povezava proti Madžarski potekala iz Maribora, 
'*° Murske Sobote do Drž. meje in 

te z ustrezno rekonstrukcijo usposobi za daljinski 
tudi magistralna cesta Slovenska Bistrica — Ptuj 

^Predpostavko, da bi bila AC v »severnem koridorju« 
. tena leta 2000 in, da bi le do takrat prevzemala rekonstru- 
P Magistralna cesta Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož 
*Wski promet ki bi se leta 2000 preusmeril v »severni 

"d°f- bi imel: 
M 

L1** Slovenska Bistrica - Hajdina interno stopnjo donos- 
5.7 *"9.13% in 
r,! "84% Haidina ~ 0rmož interno stopnjo donosnosti 

® sklopu Državnega zbora z dne 8. 6. 1994 se izgradnja 
"°ceste Maribor - Murska Sobota - Madžarska meja uvrsti 
pr°9ram do leta 1999. 

'"Troški 

j°?n°vi dimenzioniranja elementov avtocestnih odsekov so 
1at'hUnane količine posameznih postavk gradbenih del, nih del jn storjtev ter odkupov. Te količine so bile 

Jlav na osnovi projektne dokumentacije različne faze «kyp v® Za te količine in dela so bili za vsak odsek izračunani 
^Ov,' !nvesticijski stroški, ki poleg skupnih gradbenih stro- al0majo stroške odkupov zemljišč, 30% stroškov spre- 

* namembnosti zemljišč, projektov in nadzora ter 
%//^predvidenih del. Pri tem izračunu je upoštevan nivo 
Pritaa opreme in materiala iz decembra 1993. V tabeli 9 so 
todbei stroški investicij v mio SIT in v mio USAI za 48 
KmT odsekov, ki so obravnavani v nacionalnem pro- 

strojL Manjše natančnosti osnov za izračun investicijskih 
^.*no analizirali stopnjo zanesljivosti ocene. Odstopa- 
la | lla določena na podlagi ekspertnih ocen. Predpostav- 
Msto^.rtangulama distribucija napake v dveh intervalih 

anal'ze kažejo, da je verjetnost, da je izračunana on... st investicije v polju 5% odstopanja po gradbenih 
""»»V h"601 17.22% in 100%, v polju 10% odstopanja pa med W*> 100%. Ocenjeno je 39 odsekov, njihova povprečna 
' Poijh r0

1, da je skupna izračunana vrednost investicije /o odstopanja je 62,34%, v polju 10% odstopanja po 

INVESTICIJE 

'iVi >cii vrednost dograditve celotnega avtocestnega 
$1), pr

v dolžini 495 km po tem programu znaša 1850,30 mlo 
ari'bo ' 01 i0 upoštevana nova štiripasovna avtocesta med 

in Pincami po »severni varianti« v dolžini 73 km, 
46 4Uk,Ci'a ma9istralne ceste SI. Bistrica - Ormož v dol- 

*°'e3 te ,er v'adukt na odseku Razdrto - Čebulovica. **lje (j *ja so v skupni investiciji zajeta še sredstva za dokon- 
994 na avtocestah in projektno dokumentacijo v letu 

5,053 dograditev smeri zahod - vzhod bo potrebnih 
V USD, za dograditev smeri sever - jug, pa 376,71 0 (brez AC Maribor - Gruškovje). 
Na ie ri . 
tc'onau "O mogoče to investicijsko vrednost realizacije 

programa gradnje avtocest doseči zaradi hude ds Ir M'ograma graanje aviocesi ooseci zaraai nune !89a Pro8 ^r' razP'S'h gradbenih del in kontinuitete celot- 
I °tomrama' Pri tem pa 'e P°trebn° opozoriti na dejstvo, jlljto c-^ogoče le v primeru da bo pripravljenost za dosego 

if °t»|I Pf'sotna pri vseh institucijah in posameznikih, ki K 0 Poteku tras avtocest v prostoru. 
^'ževan 

' miH°en na Podlagi racionalnih projektnih rešitev in dsebojne konkurence izvajalcev ima namreč svoje 

meje. S temi ukrepi bo mogoče doseči predvideno ceno 
celotnega programa le v okviru potekov tras, ki so danes 
znane in so na nekaterih področjih zanje varovani koridorji 
že dolga leta in ponekod celo desetletja. Premiki tras na 
robove dolin, v pobočja in hribovite predele, bi imeli za 
posledico, poleg izgubljenega prometnega smisla takih tras, 
tudi višjo končno ceno celotnega programa izgradnje avto- 
cest v naši državi, kot pa je predvidena danes v tem doku- 
mentu. 

8.0. FINANČNA MOŽNOST ZA REALIZACIJO PROGRAMA 
IZGRADNJE AVTOCEST 

8.1. Finančne možnosti 
Za oceno finančnih možnosti realizacije nacionalnega pro- 
grama avtocest smo ocenili na eni strani možne finančne vire 
in na drugi strani potrebna sredstva za realizacijo. Pri tej 
oceni smo izhajali iz že sprejetih predpisov t.j. zakona 
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), Zakona 
o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji in programa gradnje avtoce&t 
v Republiki Sloveniji. 

Razpoložljiva sredstva smo ocenili na osnovi ocene bencin- 
skega tolarja, pobrane cestnine in pridobitve kreditov tujih 
finančnih inštitucij. Ocene so izdelane na osnovi fiksnih cen 
december 1993. 

Bencinski tolar smo ocenili na osnovi pogonskih goriv, ocene 
letno prodanih količin in strukture prodanih goriv. 

Pobrano cestnino smo ocenili na osnovi ocene višine cest- 
nine, ocene razmerij med cestninskimi kategorijami, strukture 
motornih vozil, rasti prometa in predvidenega vključevanja 
avtocestnih odsekov, na katerih se bo pobirala cestnina po 
zaprtem oz. odprtem sistemu. 

Tuja posojila smo ocenili na osnovi ocenjenih možnosti prido- 
bitve kreditov pri mednarodnih finančnih ištitucijah (EIB in 
EBRD) in meddržavnih kreditov. 

Kot »Drugi viri« so ocenjeni viri iz naslova finančnih kreditov 
in obveznic ter sofinanciranja Mesta Ljubljane. 

Kot potrebna sredstva smo ocenili sredstva za nove investi- 
cije, stroške financiranja, stroške dokončanja investicij v teku, 
stroške investicijskega vzdrževanja, stroške tekočega vzdrže- 
vanja in upravljanja, stroške pobiranja cestnine in vračilo 
posojil. 

Potrebna sredstva za nove investicije smo ocenili na osnovi 
predizmer izdelanih idejnih projektov in idejnih študij ter 
enotnih cen za gradnjo in pripravo zemljišč. 

Stroške financiranja smo ocenili na osnovi dinamike črpanja 
kreditov in odplačilnih pogojev teh kreditov. 

Stroške dokončanja investicij v teku smo ocenili na osnovi 
ocene del potrebnih za dokončanje cestnih odsekov v gradnji, 
ki bodo dokončani v letu 1994. 

Stroške investicijskega vzdrževanja smo ocenili na osnovi 
stroškov na 1 km v letu 1993 za že zgrajene odseke avtocest in 
nove odseke v skladu z dinamiko njihovega vključevanja 
v promet. 

Stroške tekočega vzdrževanja in upravljanja smo ocenili na 
osnovi stroškov na 1 km v letu 1993 za že zgrajene odseke 
avtocest in nove odseke v skladu z dinamiko njihovega vklju- 
čevanja v promet. 

Stroške pobiranja cestnine smo ocenili na osnovi stroškov 
v letu 1993, dinamike vključevanja novozgrajenih odsekov 
v promet in predvidenega zaprtega in odprtega sistema pobi- 
ranja. 

Vračilo posojil smo ocenili na osnovi predvidene dinamike 
črpanja in predvidenih odplačilnih pogojev. 

71 poročevalec, št. 30 



Tabela 9: 
ŠIFRA | OPIS DOLŽINA PROFIL INVESTICIJA SLZANESUIVOSI 

ODSEKA (m) v mio $USA* v mio $SIT -0,05+ -0,1»+ 
SK15 Divača - Kozina 6.900 A-2b 21,26 2.763,80 58.53% 85'? SK16 Obvoz Kozina 2.500 A-2b 14,18 1.843,40 58.07% 83j 
SK17 Kozina - Črni kal 10.600 A-2b 40,22 5.228,60 58.01% _83jŽ! 
SK18 Črni kal - Srmin 8.200 A-2b 47,23 6.139,90 . „ 
RV01 Razdrto - Vipava 12.400 A-3b 51,90 6.747,00 37.67% 59^! 
RV02 Vipava - Selo 15.400 A-3b 46,95 6.103,50 56.13% 89|! 
RV03 Selo - Šempeter 11.800 A-3b 40,88 5.314,40 90.00% 100$ 
DS01 Divača - Dane 13.500 A-2a 61,08 7.940,40 . 
DS02 Dane - Fernetiči 3.800 A-2a 26,05 3.386,50 - 
SK09 Šentjakob - Malence 9.600 A-0 84,26 10.953,80 57.59% 85JJ 
SK08 Blagovica - Šentjakob 21.400 A-2a 91,91 11.948,30 100.00% 100$ 
SK07 Vransko - Blagovica 14.100 A-2a 112,40 14.612,00 100.00% ioo$ 
SK06 Arja vas - Vransko 20.900 A-2a 88,35 11.485,50 100.00% 100$ 
SK05 Slivnica (Hoče) - Arja vas 46.900 A-2a 90,91 11.818,30 75.00% 100$ 
SK04 Miklavž - Slivnica 5.500 A-2a 24,07 3.129,10 43.75% 75$ 
SK03 Pesnica - Miklavž 13.000 A-2a 55,83 7.257,90 55.56% 88$ 
SK02 Šentilj - Pesnica 9.300 A-2a 36,70 4.771,00 100.00% 100$ 
ZT01 Zadobrova - Tomačevo 3.500 A-0 18,11 2.354,30 90.24% 100$ 
BO010 Slov Bistrica - Hajdina 17.200 29,20 3.796,00 75.00% 100$ 
BO02 Hajdina - Ormož 29.200 43,61 5.669,30 17.22% M 
KO03 Vrba - Črnivec 7.500 A-2b 36,04 4.685,33 76.68% 
KO04 Črnivec - Podtabor 4.500 A-2b 19,90 2.587,33 77.95% ggA 
KO05 Podtabor - Naklo 4.500 A-2b 10,67 1.387,66 93.87% 100 
KO06 Naklo - Kranj V 8.700 A-0 8,90 1.157,58 99.53% io«i 
KO08 Šentvid - Koseze 3.700 A-0 36,97 4.805,82 68.94% ~J3| 
KOI 3 Višnja gora - Bič 11.900 A-2a 36,40 4.731,68 76.67% 99$ 
K014 Bič - Trebnje 11.300 A-2a 48,03 6.244,07 62.88% 
K015 Trebnje - Hrastje 9.900 A-2a 37,23 4.839,97 61.00% m 
K016 Hrastje • Kronovo 12.500 A-2a 63,54 8.260,06 59.44% % K017 Kronovo - Smlednik 13.200 A-2a 33,46 4.349,96 74.45% 
K018 Smlednik - Krška vas 13.700 A-2a 20,30 2.638,57 85.67% 1S8Ž 
K019 Krška vas - Obrežje 12.300 A-2a 25,26 3.283,96 78.32% ~J 
KS01 m.p. Kr. potok - Kozina 3.200 A-2b 37,04 4.815,68 .  ^ 
KS02 Kozina - Podgrad 14.200 44,31 5.760,65 - 
KS03 Podgrad - Starod 11.700 34,84 4.528,57 . 
MG01 Miklavž - Hajdina 14.100 A-2b 67,85 8.820,92 75.00% issi MG02 Hajdina - Gruškovje 17.700 A-2b 60,69 7.889,92 75.00% 
MP01 Maribor - Lenart 14.000 A-2a 94,77 12.319,45 48.81% % MP02 Lenart - Beltinci 31.000 A-2a 112,72 14.652,99 55.56% % MP03 Beltinci - Lendava dm 22.000 A-2a 50,06 6.507,46 55.56% 
PJ01 Postojna - Pivka 8.000 23,77 3.090,40 .  ✓ 
PJ02 Pivka - Ilirska Bistrica 14.500 30,53 3.968,89 . 
PJ03 Ilirska Bistrica - Jelšane 8.700 25,94 3.371,73 . 
SS01 Škofije - Srmin 3.000 A-3a 15,72 2.043,76 38.61% M 
SS03 Koper - Izola 3.300 A-3a 16,88 2.194,64 32.95% 1 SS04 Izola - Jagodje 4.000 A-3a 3,58 465,66 91.54% m 
SS05 Jagodje - Lucija 4.500 A-3a 40,37 5.248,68 47.26% 4 SS06 Lucija - Dragonja 5.000 A-3a 29,96 3.894,51 46.05% 

* upoštevano je menjalno razmeije 1USAS = 130 SIT 

Ocenjeni viri in potrebna sredstva so po letih prikazani v tabeli 
10 in grafični prilogi 13. Iz tabele in grafikona je razvidno, da 
so v času gradnje avtocestr.ih odsekov na smeri vzhod-za- 
hod v obdobju 1994-1999, za katerega je nacionalni program 
vsklajen s programom DARS-a, v letih 1996 do 1999 potrebni 
premostitveni krediti, ki bodo vrnjeni v letih 2000 do 2001 iz 
bencinskega tolarja in dela cestnine za nove investicije in 
odplačilo kreditov. V obdobju 1994 do 2000 tudi ni na razpo- 
lago investicijskih sredstev za gradnjo novih avtocestnih 
odsekov na smeri sever-jug in drugih smereh. 
Ob zagotovitvi financiranja avtocest z bencinskim tolarjem 

tudi po letu 1999, bi bilo možno nadaljevati z graK 
avtocestnih odsekov v letu 2001 in nacionalni prog% 
nje avtocest v Sloveniji zaključiti v letu 2004. 0°» 
bencinski tolar in pobrana cestnina že presega'% 
sredstva, zato bi se bencinski tolar v letu 2002 
v letu 2004 pa zbiranje bencinskega tolarja ni ve^ ™ 

Z zagotovitvijo dodatnih virov financiranja 
,1 

uvviauiui VIIVV niiaiivii anjc i 
1995-1999 In z zagotovitvijo bencinskega tol«'h 
2003 |e možno zagotoviti izgradnjo AC omrežja *h 

do leta 2004. 
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8.2. Problematika cestnine 

Cestnina je nadomesitilo, ki ga uporabnik plača za koristi, ki 
jih ima z vožnjo po avtocesti v primerjavi z vožnjo po vzpo- 
redni, necestninski povezani. 

V razvitem svetu opravičujejo pobiranje cestnine predvsem 
z naslednjima dvema utemeljitvama: 

• s cestnino neposredni uporabnik sam krije stroške za 
prometno infrastrukturo višjega standarda in 
• zaradi večanja skupnih stroškov cestnina zaviralno oz. 
selektivno vpliva na rast prometa. 

Sedanji cestninski sistem na avtocestah v Sloveniji je proble- 
matičen zaradi ustavljanja na cestninskih postajah. To je bil 
vzrok, da je Državni zbor sprejel v letu 1993 sklep, da se s 1. 
julijem 1994 preneha z neposrednim pobiranjem cestnine na 
avtocestah v Sloveniji. 

Primerjava različnih vrst cestninskih sistemov ter možnosti za 
uvedbo sistema plačevanja brez ustavljanja pa kažejo: 

• da za pogoje in razmere v Sloveniji pavšalna cestnina ni 
ustrezna in to niti v fazi ko bo izgrajen celoten AC sistem (kot 
ga ima Švica), še manj pa v sedanjih razmerah, ko je zgrajen le 
manjši del celotnega sistema in 
• da je oprema za plačevanje cestnine brez ustavljanja šele 
v razvoju ter, da v okviru Evropske unije ta oprema še ni 
standardizirana, kar pomeni, da bi bila takojšnja uvedba take 
opreme na AC v Sloveniji nesmotrna. 

Zato smo predlagali Državnemu zboru spremembo sklepa 
tako, da se način plačevanja cestnine brez ustavljanja uvede 
postopoma. 

Predlagane spremembe načina plačevanja cestnine pa 
seveda zahtevalo preveritev dosedanjih projektov. Cestnin- 
ske postaje za klasično pobiranje cestnine naj bi bile dimen- 
zionirane za kratko časovno obdobje, kar pomeni manj cest- 
ninskih kabin. Nova tehnologija pobiranja cestnine brez 
ustavljanja bo znatno zmanjšala potrebno število voznih 
pasov na cestninskih postajah. V odvisnosti od razvoja 
opreme in strukture prometa na posameznih avtocestnih 
odsekih pa se bomo vzporedno z izgradnjo odločali za mikro 
lokacije in opremo cestninskih postaj. 

9.0 DOLOČITEV PRIORITETE GRADNJE POSAMEZNIH 
PROJEKTOV 

Rangiranje posameznih projektov je izvršeno na osnovi 
naslednjih kriterijev: 

- razvojna pomembnost projekta za Slovenijo, 
- medsebojna povezanost in operativna usklajenost med- 
narodnih in medregijskih povezav, 
- stopnja priprave na gradnjo in realnost Izvedljivosti, 
- prometna varnost, 
- ekološka ocena in 
- ekonomska ocena. 

9.1 Razvojna pomembnost projekta za Slovenijo 

Glede rangiranja projektov po strateški pomembnosti so za 
izbor veljali ponderji od 1-4, ki vključujejo: 

- zakonske obveznosti, 
- domače in mednarodne sporazume, 
- razvojne možnosti in potrebe Slovenije in 
- povezavo Slovenije s sosednjimi državami in širšim 
evropskim prostorom. 
Pri tem ima projekt, ki ustreza vsem štirim kriterijem vrednost 
4, projekt, ki pa ustreza le enemu, vrednsot 1. 

9.2 Medsebojna povezanost in operativna usklajenost med- 
narodnih in medregijskih povezav 

Rangiranje je izvedeno s ponderji od 1 do 4, ki vključujejo 

geografske in funkcionalne medsebojne povezanosti ' 
povezavah je vrednotena količina mednarodnega in 
skega prometa. 

Pri tej oceni Imajo projekti z manjšo količino medni'' 
in medregijskega prometa 1, medtem ko imajo ? 
z večjimi količinami take vrste prometa večjo utet 

9.3 Stopnja priprave na gradnjo In realnost izvedlj'*01' 

Ocena je izvedena na osnovi podatkov o pripravi in ttrf 
začetkov gradnje za posamezne projekte. Te ocene" 
na: 

— stopnji priprave tehnične dokumentacije, 
— stopnji realizacije upravnih postopkov, 
— stopnji pridobitve zemljišč in 
— realizaciji ostalih postopkov pred pričetkom 
dobivanje sofinancerjev in postopki oddajanja de<) 

Projekti z najnižjo stopnjo pripravljenosti, so glede r 
0 zgoraj navedenih kriterijih rangirani od 1 do f , 
1 pomeni izpolnjen en kriterij, ocena 4, pa pomeni" 
izpolnjene kriterije. 

9.4 Prometna varnost 

Glede na dejstvo, da skoraj vse dežele evropske 'j!' 
prometno varnost predstavljajo z mrtvimi na 100 n™ 
ženih km, smo za določitev prioritete gradnje 
projektov uporabili ta kriterij. Stopnjo nezgod z m'1! 
100 mio. prevoženih kilometrov smo razdelili na * , 
istočasno pomenijo stopnjo ukrepanja. V primeru, 
nja nezgod z mrtvimi v spodnji četrtini lestvice to polT\ 
ukrepanja 1. Rang ukrepanja 4 pa pomeni najviši0. 
nezgod z mrtvimi in s tem tudi najslabšo prometno 
kar pomeni tudi najvišjo stopnjo ukrepanja. 

Prometna varnost je rangirana od 1-4, kar pome 
z mrtvimi na 100 mio. prevoženih km oziroma 
ukrepanja. 

i 

9.5 Varstvo okolja 

Pri določanju števila in vrste uteži je pri ekolog 
izbran kriterij prizadetosti okolja s posameznimi 
vplivi (hrup, onesnaženost zraka, onesnaženost 
vode). Enako kot pri strateški pomembnosti in P'0 .1 

nosti je ocena določena s štirimi utežmi, glede"®, 
prizadetih prebivalcev s hrupom, onesnaženjem . 
zmanjševanjem negativnih vplivov na varovane vod" 

9.6 Ekonomska ocena 

Pri razvrstitvi avtocestnih projektov glede na 
upravičenost gradnje so upoštevane neposred"0 

stopnje donosnosti. 

9.7 Prioriteta 

Rangiranje projektov je razvrščeno v štiri priorlt«]'! 
11), ki predstavljajo istočasno tudi dinamiko grad" j 
je dobljena na osnovi vrednotenja vseh šest zgof'L 
nlh opisanih kriterijev. Prioriteta gradnje je prik«" 
loženi tabeli. 

Kriteriji v glavnem ustrezajo kriterijem, ki jih P1!/ 
odločanju za gradnjo cest uporabljajo tudi članic«1 

unije. 

V prilogi 14 in 15, ki prikazuje dinamiko gradnje V°j 
projektov, so projekti ravzrščeni tako, da ma^j 
učinke ob uravnoteženih virih in porabi kot je u 
v finančnem toku. To pomeni, da vsak projekt ž® jS 
pogoje kar zadeva dokumentacije, prioritete v 0 a 
ostale projekte in pogoju razpoložljivih virov. Me/ 
projekt Sežana, ki bi po svoji učinkovitosti moral 
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šele leta 1999, vendar smo ga zaradi priključevanja sistema 
slovenskih avtocest na zahodnoevropsko mrežo uvrstili na 
začetek investicijskega obdobja. 

10.0 ZAKLJUČEK 

10.1 Predlagano omrežje 

Omrežje, ki tvori predlog nacionalnega programa avtocest- 
nega sistema, je prikazano v prilogi 5. 

V predlog je uvrščeno omrežje, ki omogoča realizacijo zastav- 
ljenih ciljev: 

- notrarlje povezave prostora Slovenije in 
- ustrezno vključevanje države v mednarodne tokove. 

To je omrežje, ki že v sedanjih razmerah prevzema funkcijo 
daljinskih cest ter bo to vlogo prevzemalo tudi v bodoče. 

10.2 Predlog sprememb dolgoročnega plana 

Predlog nacionalnega programa se nekoliko razlikuje od 
veljavnega srednjeročnega plana ter dopolnil. Te razlike so 
pogojene s spremenjenimi pogoji in predvidevanji razvoja 
prometnih razmer. 

1. V program izgradnje se zaenkrat ne uvrščata novogradnji 
Postojna - Jelšane ter Kozina-Starod. 

Ob cesti se v sedanjih razmerah ne kažeta kot prometno, 
strateško, predvsem pa prometno-ekonomsko upravičeni. 
Cesta Postojna-Jelšane se v celotni dolžini kaže upravičena 
šele v kasnejšem obodbju, tudi če jo predlagamo kot dvopa- 
sovno AC. Le pododsek Pivka-llirska Bistrica zaradi notra- 
njih povezav izkazuje višjo prometno-ekonomsko upraviče- 
nost. 

2. Na področju severovzhodne Slovenije se predlaga izgrad- 
nja avtoceste v »severnem koridorju« - preko Maribora in 
Murske Sobote. 

Ta varianta AC povezave z Madžarsko se kaže tako s stališča 
gospodarskega razvoja regije, kot prometno-ekonomsko bolj 
upravičena, kot AC v »južnem koridorju. Vendar izgradnjo te 
avtoceste pogojuje predhodna izgranja AC na področju Mari- 
bora. 

Po sklepu Državnega zbora se prične z rekonstrukcijo magi- 
stralne ceste Slovenska Bistrica-Ptuj-Ormož v letu 1994, 
v letu 1996 pa se prične z gradnjo avtoceste v severnem 
koridorju Maribor-Murska Sobota-Lendava (državna meja). 

3. Obalna cesta 

Na področju obale potek ceste za daljinski promet še ni 
definiran. Obstoječa magistralna cesta je cesta, na kateri se 
pojavlja najbolj heterogena sestava prometa: od izrazito 
daljinskega in tranzitnega prometa pa do lokalnega prometa 
obalnih naselij. 

Možne variante poteka trase različno rešujejo probleme 
različnih vrst prometa; izbira najustreznejšega omrežja zato 
zahteva celovito usklajevanje zahtev posameznih vrst pro- 

meta oz. interesov. Predvsem je potrebno na meddrt 
ravni definirati status posameznih mejnih prehodov in' * 
cije cest na področju obalne regije. V tem okviru bo na^' J 
določena trasa ceste za daljinski promet. 

4. Maribor-Gruškovje 

Iz programa sta izključena avtocestna odseka Miklavi" ^ 
dina in Hajdina-Gruškovje, ker v sedanjih razmerah' >» 
spremenjenih prometnih razmer gradnja avtoceste • I 
dveh odsekih razvojno in prometno-ekonomsko ni» 
čena. ^ 

10.3 Prorltete ukrepov 

Prioriteta oz. dinamika izgradnje avtocestnega « 
prikazana v tabeli 11 oziroma v prilogah 14 in 15 NaCJ 
nega programa izgradnje AC. Predvidena gradnja . 
vzhod-zahod v obdobju 1994-1999 upošteva sprejete' * 
ske obveznosti in obveznosti iz Transportnega sporah ^ 

Projekti so razvrščeni v 4 prioritetne razrede: razr®^ ^ 
2 zajemata odseke, ki naj bi bili prvenstveno realizirani* 
1999 (projekti v smeri vzhod-zahod), projekt v razred"1 

4 pa v obdobju po I. 1999. ^ 
. 

Znotraj posameznih razredov, v katerih so projekti2' ^ 
stopnjo prioritete ter upravičenosti izgradnje, se J. 
realizacije posameznih projektov določa glede na rt** i 
začetka gradnje oz. pripravljenost projektne dokume^s 

Normalizacija razmer na Balkanu lahko bistveno vpjj , 
prioriteto realizacije. Povzročila bo namreč velike spre^ 
v prometnih tokovih, predvsem se bo povečal zunanj1? S 
v tej smeri (promet med Slovenijo in jugovzhodnoml.jj •" 
pa se bo spet pojavil tranzitni promet v smereh proti r" 

pO« s Zato bo po normalizaciji razmer na Balkanu r 
ponovno preveriti prioriteto gradnje in dinamiko pos^v 
projektov prilagoditi novim razmeram. 

Avtocestna povezava proti Kopru je zaradi visokih in^ i 
skih stroškov sicer razmeroma nizko uvrščena po P'° ■ 
ekonomski upravičenosti investicije, je pa na Pr( 

smeri glede na razvojne potrebe države. Ta kriterij jo" j 
prioriteti postavlja na isto kot avtocesto Divača-™ 
Največja ovira hitrejše realizacije projekta je priprl8 

mentacije. 

Višja stopnja pripravljenosti projektne dokumnetacij8!, 
reh proti Italiji (Vrtojba, Fernetiči), je pogojena z ^ 
i7/1 roHnio raefnih nAtM>*n>i n«    V ^ izgradnje cestnih povezav po osimskih sporazumih 
je Slovenija (Jugoslavija) sprejela obveznost, zgradi" j 
povezave Vrtojba-Razdrto, Fernetiči-Razdrto i", 
potok (Kozina)-Reka. Prvi dve smeri sta bili glede nar 
Slovenije uvrščeni že v prejšnje plane ter je zato 
jektna dokumentacija že pripravljena. 

Za avtocesto Divača - Koper je potrebno pospeši'' % 
projektne dokumentacije in zagotoviti možnost izgra<o 
odseka istočasno z avtocesto proti Italiji. V ta namen * 
poseben podroben plan aktivnosti vseh pristojnih ^ 
oz. drugih upravnih organov. 
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Priloga 13 

lis o|Ui 

co 
C 
C 
to 
O) 
o 

O) 
3 

co 
'ET 
co w 
0 
C co 
C 

4= 
15 >co 

1 

□ 

o 
-Q 
ca 
o 
a 

I 

a> 
'čT 

1 
® co 

J§ I CD CO cr 

 i 

89 poročevalec, št. 30 



</) 
Lil 

O 

O 

£ 

UJ 

z 

o 

< 

cc 

o 
N 

S 

< 
OC 

(5 

O 

CC 

o. 

< 

z 

o 

o 

< 

a> ■■"■I 
C 

"O 

s 
O) 

(0 
J* ■ ■Mi 

E 
Co 
C ■■■■ 
■o 

5 >N 
5 B 
? - <5 O 

• o 
.-9 

o žs 
£ 1 

5 (0 o 
'c N 

--i 
o 

- 00 

čo 

(0 
_ i 

n 
§ 1 

© Z7 
O < 

->-4 

o 

II -i- i) 

II HI->4 

8 
— C t/i O Ql 

J 

ž 
C/3 

i 

: 

M 

M 

H 

co ✓ 

% 

* 

|iuej6ojd 

\ 

X 

poročevalec, št. 30 90 





Predlog zakona o SPODBUJANJU REGIONALNEGA RAZVOJA 

741 - PRVA OBRAVNAVA ' 

EPA 

Vlada Republike Slovenije je na 94. seji dne 14. julija 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPODBUJANJU REGIONAL- 
NEGA RAZVOJA, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na 
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Hhrati vam pošiljamo Poročilo o izvedbi natečaja za dode- 
litev sredstev spodbujanja razvoja demografsko ogroženih 

območij v letu 1993, ki ga je pripravilo Ministrstvo Z' 
ekonomske odnose in razvoj. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 26» 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove# 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Drža"' 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose i" 
razvoj, 
- mag. Anton ROP, državni sekretar v Ministrstvu 
ekonomske odnose in razvoj. 

le« 
IflS 
«0i 

fc 
'ai 
i« 
Iti, 
(p 
hOi 
Hi 

Predlog zakona o spodbujanju regionalnega razvoja 

UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Republika Slovenija že od leta 1971 sistemsko usmerja regi- 
onalni razvoj ob upoštevanju policentričnega razvoja Slove- 
nije. Do-leta 1990 je bil dan poudarek predvsem podpori 
gospodarsko manj razvitih območij (občin), po letu 1990, 
s sprejetjem zakona o spodbujanju razvoja demografsko 
ogroženih območij, pa razvoju geografsko zaokroženih 
območij, ki v razvoju znatno zaostajajo in so demografsko 
ogrožena ter gorsko višinskih območij z omejenimi naravnimi 
dejavniki za kmetijstvo. Status teh območij je veljal tri leta, to 
je do 16. 2. 1994. 

V letu 1994 mora Vlada proučiti, kakšni so učinki tega zakona 
ter sprejeti novo uredbo o območjih, ki se štejejo za demo- 
grafsko ogrožena (kar je že storila) ter v primeru, da sedanja 
ureditev ni prinesla pomembnejših rezultatov, predlagati 
novo zakonsko ureditev spodbujanja razvoja teh območij. 
Presojo zakonske ureditve spodbujanja razvoja demografsko 
ogroženih območij v okviru celotnega sistema državnega 
razvojnega intervencionizma ter pripravo novega zakona, ki 
bi oblikoval osnove za koordinirano in (s tem) učinkovitejše 
usmerjanje državnih razvojnih spodbud so predlagala tudi 
delovna telesa Državnega zbora in Državnega sveta, ki so lani 
obravnavala Poročilo o izvajanju zakona in natečaja za dode- 
litev sredstev spodbujanja razvoja demografsko ogroženih 
območih in Izhodišča za spremembe na področju spodbuja- 
nja razvoja demografsko ogroženih območij, ki jih je pripra- 
vilo Ministrstvo za planiranje. 

Sedanja slovenska zakonodaja, ki določa pravila ravnanja 
z razvojnimi spodbudami, pozna le en tip problemskih obmo- 
čij - demografsko ogrožena območja, ki so pretežno pode- 
želska/agrarna območja z večjim deležem kmečkega prebival- 
stva, medtem, ko za območja, ki potrebujejo pomoč za struk- 
turno prilagajanje svoje zastarele in pogosto okolju škodljive 
industrije uvaja le posamezne razvojne programe (n. pr. pre- 
strukturiranje premogovnikov, sanacija TE Šoštanj in pod.) ali 
pa probleme obravnava pretežno kot individualne probleme 
posameznih podjetij ali sektorjev in jih skuša reševati z raz- 
nimi oblikami parcialnih intervencij v gospodarstvo. Prav tako 
ni celovito zakonsko urejena pomoč premagovanju proble- 
mov obmejnih območij, ki so nastali zlasti z novo državno 
mejo z Republiko Hrvaško. 

Empirične analize kažejo, da ekonomsko breme prehoda na 
tržno gospodarstvo ni enakomerno porazdeljeno med vsemi 
območji v Sloveniji: območja (regije) s staro strukturo indu- 
strije so bolj prizadeta, med njimi zlasti podravska, posavska 
in gorenjska regija. Območja z višjim deležem terciarnih 
dejavnosti se laže prilagajajo novim pogojem gospodarjenja; 
prav tako utegnejo sicer slabše razvita ruralna območja imeti 

manj problemov pri adaptaciji, ker niso obremenjena s 
industrijsko strukturo. Obseg državnih intervencij v g1* 
darstvo v Sloveniji je zelo obsežen, saj obstaja okoli 40 f , le 

oblik poseganja države v gospodarstvo. Te intervencij, 
v letu 1972 predstavljale 5,8% bruto domačega proizv^j 
v letu 1993 pa že 6,3%. Tudi napovedi za prihodnje š''r % 
obdobje kažejo tendenco naraščanja obsega državnih' 
vencij v gospodarstvo. 

Sredstva iz državnega proračuna se uporabljajo za . 
in investicijsko vzdrževanje v gospodarstvu in negospjj 
stvu ter za subvencije in transfere v gospodarstvu, Prl j i.. 
so za uravnotežen regionalni (gospodarski) razvoj P01"'; 
nejše investicije v javna podjetja na področju cest, želez" 
ostalega prometa ter zvez, investicije v kmetijstvo ter ( 
grafsko ogrožena območja, aktivna politika zaposl"^ 1'ar a — w "O1 umni i a punima j 
(razreševanje presežnih delavcev, pospeševanje rV., 
zaposlovanja, preusposabljanje invalidnih oseb) ter sa"'. * 
in prestrukturiranje bank in gospodarstva. Vrsta teh uK[% u 
tako v gospodarstvu kot negospodarstvu, ima sicer tud' . —■—.. - fllifl regionalno dimenzijo, ki pa ni jasno izražena in ne vp'1 j .. 
odločitve o distribuciji sredstev. Sredstva, posebej naff0J r. 
regionalnemu razvoju v Sloveniji (sredstva za demofl?j 
ogrožena območja) so razmeroma nizka: 0,13% BDP 
121 na prebivalca, medtem ko so v drugih evropskih ^ j ' 
na podobni stopnji razvitosti precej višja (v letu 1990:^0|> 
97$, Portugalska 37$, Španija 501, Grčija 39S - vir: EU® t: 
Regional Incentives 1991, Journal of Regional Policy 

Glavna značilnost državnih razvojnih intervencij v = 
stvo v Sloveniji je pomanjkanje skupnih izhodišč pri """Jffc« 
nju sektorskih politik državnega intervencionizma il ij|| 
pomanjkanje koordinacije med različnimi vladnimi res",, 
upravljajo s temi sredstvi pri njihovem oblikovanju in 
ciji; premajhna je transparentnost namenov dodfl'rj r| 
posameznih spodbud in pregled n—1 

nje in izredna heterogenost meril 
hovega dodeljevanja. Praktično      
podrobnejšo sliko o realizaciji in učinkovitosti teh 
njihovem vplivu na regionalni razvoj. Nekoordiniran0.^ 
oblikovanju in uveljavljanju različnih razvojnih spodbu7 (n 
k prevladi različnih »sektorskih« razvojnih politik, ki 
noma defenzivne narave (ohranjajo status quo), ali P8"# 1r| 
trolirano prevladovanje enega sektorja nad drugimi 
oziroma ohranja problematično, ranljivo strukturo ' 
območja. 

(S Sredstva za spodbujanje uravnoteženega regiona"11'^1 

voja so tako kot sredstva za različne sektorske sp°°jf 
sredstva za družbeno ekonomski razvoj, le da se ne 'Jm \ 
Ijajo izključno s sektorskega, ampak tudi s terltorlV H 
uiHiUa 7 nnmonnm Ha K!  x:  s ■'A In. II# " y w i O III Q i\ IUUI O Ivi ' ■ 
vidika z namenom, da bi zagotovili večje regionaln"k 
vesje ter večjo konkurenčno sposobnost in gospodar 
bilnost posameznih območij. Regionalni razvoj j® 

;>K 
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ladn Politike in politike njenih resorjev, ki tudi z usklajenim _ „hmoina rnor-ifoma* 
"laniem nmračunskih ernHstoi/ nmnnni>ain uoom obmejna (periferna) območja. 

^ - punim« in poiuiKe njenin resorjev, ki tuai z usklajenim 
dnv j?r,iem proračunskih sredstev omogočajo vsem območ- 
as( l ®V0niji pogoje za sonaravni in uravnoteženi razvoj ter 
Slo e<0 življenja in njihove konkurenčne sposobnosti. 
"avrloiV6 kot maihna država še posebej zainteresirana za 
le^r6 6" razvoJ v celotnem prostoru. Obravnavanje le 
nalnji? ii ? ogroženih območij izven okvira celovite regi- 
(Ojj jn , e ne more biti uspešno, če se upadanje razvojne 

zan naci'a kaie)° ,udi v drugih okoljih, kjer gre prav 
'Poma

P°^anikan'e znania in podjetniške misli, za zastarelo 
Odobnn ki'V0 gospodarsko in družbeno infrastrukturo in 
Nfn k upoš,evan'e P°vezav in razvojne soodvisnosti 
% k °'avov in enot v širšem prostoru (občina, geo- 
^oinih OČ'e' re9ija/pokrajina) potvarja dejansko sliko llojL Problemov in razvojnih možnosti nekega okolja. 
pri v demografsko ogrožena in hribovita območja, ne da 

■°rejon uP°števali razvojne probleme širšega območja, ne ifn, ^Postavljati pravega razvojnega impulza tem obnioč- 
•s DrnM*' uPada splošna gospodarska moč regije zaradi lijj problemov industrijskih in rudarskih zaposlitvenih sre- 

S lsPodb?,'e v Preteklih treh letih, na podlagi 7. člena zakona 
k>6jB'

anlu razv°)a demografsko ogroženih območij, tem sl> *iria: namenila naslednja sredstva državnega prora- 

''"U 10oi n ijr S91 865.000.000 SIT - (0,23% BDP), in sicer: 
m r 

5?20. 

!ranii;90l'936 SIT... gospod, infrastruktura, razvojni pro- 

.722 SIT... gospodarske naložbe; 
1 m iqqo 
$ , 1-499.337.084 SIT - (0,14% BDP), in sicer: 
<)'1'jinj.^245.084 SIT... gospod, infrastruktura, razvojni pro- 

$'43; 
C, 692 °00 SIT... gospodarske naložbe: 
* \igo- 
A 9S3 1 380.000.000 SIT - (0,13% BDP), in sicer: 

124 SIT... naložbe v manj razvita območja iz leta 

?9 000 SIT... gospod, infrastruktura, razvojni pro- 

}%» 
j j. SIT... gospodarske naložbe, 

lifh r«*likfl 
C Sredstv,rned Pr°računsko postavko in dejansko razdelje- 
i?8,v«sski18 zat0, ker neka,eri investitorji, ki so jim bila »ali i sklepi ministrstva sicer dodeljena, teh sredstev niso 

lik w 
i Si PfHtai ureditve razvojnega spodbujanja v Evropski 

ft! Huia
navi Poročila Vlade o uresničevanju ciljev in nalog 

ji ij?"o poNriJU demografsko ogroženih območij v letu 1992 
»I VL0b|ikowave.no'. da i® v novem gospodarskem sistemu 
il to« nai bn i- novo celovito razvojno (regionalno) poli- 
vk dr>a ' usklajena z regionalno politiko, kakršno 
Ai?'1,1 ki i* Z članice Evropske Unije in Evropska Unija 
(f 6Hcq t 

2drui|jiva s tržnim gospodarstvom in svobodno K er se povezuje z industrijsko in socialno politiko. 

'"sklh' roh>S,<e ^n''e P°znajo tri glavne skupine razvojno 

»L^kturno m0ČI1 

^ *?°stala in ekonomsko šibka območja z velikim 
a (deriiIJStVa' k'er se St0viio prebivalstva zmanjšuje ali ijL "ning areas - območja v upadanju); 

%očja 
'C08' (sSkntaro industrijsko strukturo, kjer je visoka neza- 

®as - nor,1sko in socialno nestabilna območja - lag- zaostajajoča območja); 

Empirične analize v državah Evropske Unije so pokazale, da 
se v tržnih gospodarstvih regionalne razlike večinoma pove- 
čujejo in da so zato potrebni posebni državni ukrepi, ki 
spodbujajo uravnoteženi regionalni razvoj. Razvoj take regi- 
onalne politike je bil pogojen tudi z vključevanjem novih držav 
v Evropsko Unijo (Španija, Portugalska, Grčija). 

V letu 1975 je bil oblikovan Evropski regionalni sklad z name- 
nom, da korigira osnovne regionalne neskladnosti med drža- 
vami Evropske Unije in znotraj njih. Močno regionalno kom- 
ponento v Evropski Uniji imajo tudi Evropski socialni sklad, 
Evropski sklad za usmerjanje spodbud in garancije v kmetij- 
stvu in Evropska investicijska banka. Z reformo v letu 1988 je 
bila vzpostavljena večja koordinacija med temi strukturnimi 
skladi, ki so posamič ali skupaj odgovorni za izvajanje regi- 
onalne politike, povečala so se sredstva za te namene, dan pa 
je bil tudi poseben poudarek razvoju »območij v upadanju« 
- razvojno šibkim območjem oziroma celostnemu razvoju 
podeželja. 

Regionalna razvojna politika - politika usklajenega spodbu- 
janja razvoja posameznih (problemskih) območij - v klasič- 
nih pristopih (in ti so v Sloveniji še vedno prevladujoči) 
postavlja kot osnovni razvojni problem pomanjkanje kapitala 
in kvalificirane delovne sile. V tradicionalnem pristopu pred- 
stavlja regionalna politika predvsem instrument za zaščito 
slabše razvitih regij pred (mednarodno) konkurenco, s tem da 
podjetjem na teh območjih z raznimi subvencijami desetletja 
dolgo zmanjšuje proizvodne stroške, kar jih potiska v vedno 
večjo odvisnost od državnih pomoči. Nasprotno pa sodobni 
pristopi, ki v Evropski Uniji dajejo velike rezultate, poudarjajo 
predvsem take oblike državnih razvojnih spodbud, ki so 
naravnane v celovit razvoj posameznih območij in s katerimi 
se na teh območjih odpravlja pomanjkanje podjetniške inici- 
ative, inovacij, specifičnega znanja ter podpira medregi- 
onalne in mednarodne povezave, z izgradnjo nove in poso- 
dobljene infrastrukture - klasične in sodobne telekomuni- 
kacij. 

Nova regionalna politika devetdesetih let v Evropski Uniji je 
zasnovana na načelih endogenega, samovzdržujočega in 
sonaravnega razvoja ter na povezovanju v razne poslovne in 
organizacijske mreže (networks). Njen namen je zmanjšati 
tehnološki in organizacijski zaostanek za razvitejšimi območji 
s tem, da povečuje sposobnosti problemskih območij za osva- 
janje novih proizvodenj, postopkov, programov in organiza- 
cije. Inovacijsko usmerjena regionalna politika finančno pod- 
pira ustanavljanje novih podjetij in nove proizvodnje na pror 
blemskih območjih, obenem pa pomaga tudi obstoječim 
podjetjem in proizvodnji predvsem z zagotavljanjem boljše 
infrastrukture in kvalitetnih poslovnih storitev. Ta politika je 
tudi tržno usmerjena in osnovana na ekonomski uspešnosti, 
je zelo selektivna - osredotoči se na tista podjetja in pro- 
grame, ki lahko igrajo ključno vlogo pri spodbujanju inovativ- 
noga tržnega obnašanja v razvojno problematičnem, pogosto 
tudi zelo konzervativnem lokalnem okolju. 

Močno se povezuje z industrijsko in socialno politiko; pri 
ukrepih industrijske in socialne politike se večinoma zahteva 
tudi regionalna dimenzija njihovega delovanja. Predvsem pa 
se različne vrste državnih spodbud koordinirajo in zajemajo 
celovit razvoj posameznega okolja, regije. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Tri leta od uveljavitve zakona o spodbujanju demografsko 
ogroženih območij v Sloveniji so prekratek rok za celovito 
oceno rezultatov spodbujevalnih ukrepov na teh območjih, ki 
jih zagotavlja ta zakon in drugi predpisi. Vendar pa se je ob 
pripravi nove vladne uredbe o območjih, ki se štejejo za 
demografsko ogrožena, izkazalo, da v teh letih praktično ni 
prišlo do nikakršnih sprememb v demografski sliki na teh 
območjih. To dejstvo in izkušnje, pridobljene ob izvajanju 
zakona, upoštevanje ureditve in rezultatov razvitejših evrop- 
skih držav, držav Evropske Unije na tem področju ter potreba 
po harmonizaciji našega sistema z njihovim utemeljujejo 

L 
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spremembo oziroma novo zakonsko ureditev tako glede 
spodbujanja uravnoteženega regionalnega razvoja v Slove- 
niji, kot glede spodbujanja razvoja demografsko ogroženih 
območij. Hkrati se že dalj časa kaže potreba po informacij- 
skem sistemu, ki bi omogočil pregled in analizo učinkov 
različnih državnih razvojnih spodbud na razvoj območij 
s posebnimi razvojnimi problemi. 

Prvi in osnovni cilj predlaganega zakona je vzpostaviti koordi- 
nacijo med posameznimi vladnimi resorji in institucijami 
z namenom usklajenega in s tem smotrnejšega usmerjanja 
različnih vrst in oblik državnih spodbud, pomembnih za regi- 
onalni razvoj v Sloveniji. Ob tem zakon nima namena, da se 
s koordinacijo posega v same smotre in metodološke pristope 
njihovega uveljavljanja in dodeljevanja v posameznih sektor- 
jih, ki razpolagajo s temi spodbudami, temveč pomenijo le 
skupni imenovalec za njihovo uveljavljanje in dodeljevanje 
s ciljem spodbujanja celovitega in uravnoteženega regional- 
nega razvoja v Sloveniji. 

Za dosego tega cilja - smotrnejšega usmerjanja državnih 
razvojnih spodbud v celovit razvoj posameznih območij - so 
v predlaganem zakonu oblikovane normativne osnove za 
usklajeno spodbujanje razvoja vseh območij s posebnimi 
razvojnimi problemi, kot tudi za usklajeno oblikovanje in 
dodeljevanje razvojnih spodbud, ki so pomembne za sklad- 
nejši razvoj v Sloveniji. S tem bo država zagotovila povečanje 
njihove ekonomske in drugačne učinkovitosti ter postopno 
zmanjševanje njihovega deleža v bruto domačem proizvodu. 

Predlagani zakon v svojem prvem delu predstavlja krovne 
norme in pravila za oblikovanje in usmerjanje spodbud, 
pomembnih za regionalni razvoj. V drugem delu pa prinaša 
spremembe v spodbudjanju demografsko ogroženih oziroma 
razvojno šibkih območij in zamenjuje zakon o spodbujanju 
razvoja demografsko ogroženih območij. Pri tem izhaja iz 
naslednjih izhodišč in načel: 

- celovitosti v spodbujanju regionalnega razvoja (zajema in 
opredeljuje vsa območja s posebnimi razvojnimi problemi) in 
v tem okviru demografsko ogroženih območij - razvojno 
šibkih območij, pri čemer razširja kriterije, ki poleg demograf- 
skih trendov zajamejo tudi socioekonomske kazalce in eko- 
nomsko moč posameznih območij; 

- koordinacije pri oblikovanju in dodeljevanju različnih raz- 
vojnih pomoči med raznimi vladnimi resorji in skladi, ki razpo- 
lagajo s spodbudami, pomembnimi za regionalni razvoj tako, 
da se dosežejo njihovi čimvečji multiplikacijski učinki; 

- ustvarjanja nove gospodarske osnove posameznih območij 
z različnimi oblikami in vrstami državnih spodbud, s katerimi 
se omogočajo pogoji za samovzdržujoč razvoj s tem, da 
zajamejo celoto razvojnega procesa (zajamejo tudi ustvarja- 
nje nove podjetniške klime, spodbujanje samoiniciativnosti, 
prenos znanja, informacij in inovacij in pod.) ter se usmerjajo 
selektivno, glede na utemeljene dolgoročne učinke posamez- 
nih spodbud in zlasti tja, kjer je za to izražen večji lokalni 
interes (problemski, namesto administrativni pristop do posa- 
meznih območij); 

- harmonizacije slovenske politike in njenih ukrepov razvoj- 
nega spodbujanja (spodbujanja sonaravnega in uravnoteže- 
nega regionalnega razvoja) z regionalno politiko Evropske 
Unije in njenih držav članic. 

Zakon v prvem delu, v splošnih določbah za oblikovanje in 
usmerjanje državnih spodbud, pomembnih za regionalni raz- 
voj Slovenije, sledeč ureditvi v državah Evropske Unije, opre- 
deljuje tri tipe območij s posebnimi razvojnimi problemi. 
Določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi pomeni 
tudi podlago za oblikovanje različnih vrst in oblik razvojnih 
spodbud, primernih za reševanje specifičnih razvojnil^vpra- 
šanj v posameznih območjih ter osnovo za njihovo pred- 
nostno usmerjanje. Pri tem ne gre za oblikovanje meri za 
določanje statusov novih občin, kot jih opredeljuje zakon 
o lokalni samoupravi zaradi izenačevanja financiranja z zako- 
nom določenih nalog novih občin, temveč za povezovanje 
teritorialno sklenjenih območij s posebnimi razvojnimi pro- 

blemi, določenih po krajevnih skupnostih, v kateri 1 u( 
potrebna vlaganja za izboljšanje njihove razvojne osnov! ^ 

Z opredelitvijo razvojno šibkih območij se je skušalo o, 
območja, ki jih pogosto opredeljujemo s pojmom podeflj ^ 
To so območja s prevladujočo vlogo kmetijstva v ^'zj,ol]?h| I 
krajine, razvojno (strukturo) zaostala in ekonomsko s® 
kjer se število prebivalstva zmanjšuje ali stagnira, tako _ 
predstavlja velik problem ohranjanja poseljenosti in vzdr*8 l|| 
nje kulturne krajine v teh območjih. 

i je v pf0'8* l| 
ktura, ve£, hi 

Drugi tip so razvojno nestabilna območja, kjer se 
desetletjih oblikovala značilna industrijska struktura, 
omejena le na eno ali dve industrijski panogi, s Prel ' m 
ekstenzivnim zaposlovanjem, ki se v procesu prestruk^' a, 
nja slovenskega gospodarstva sooča predvsem z obse« oir 
presežki delovne sile. Visoka stopnja brezposelnosti in" It) 
dohodek na prebivalca sta osnovna kriterija, ki ju dop"w osi 
še vedno nadpovprečen delež zaposlenih v industriji- 

Tretji tip predstavljajo obmejna območja, ki so z osam^ji« 
tvijo Slovenije postala strateško pomemben prostor. m 
vsem z vidika prekomejnega povezovanja s sosednji^11® % 
vami kot tudi z varnostno obrambnega vidika. Za razreijn Sv 
specifičnih (ne le razvojnih problemov teh obrnoc') blii 
podobno kot v drugih evropskih državah, potrebno spr 

posebne predpise. P» 

Določanje navedenih območij bo potekalo na ravni kTOfc 
skupnosti s posebnimi vladnimi uredbami, s katerimi 
določena sklenjena teritorialna območja, glede na Pr'PX Sl 
določenemu tipu območij s posebnimi razvojnimi pf°" ' 

Glede na veliko število vrst in oblik državnega razvoijj 
intervencionizma, pri čemer med različnimi skrbniki raz™ 
spodbud ni ustrezne koordinacije in kooperacije pri obli 
nju in distribuciji teh spodbud, zakon določa vladni • 
regionalni razvoj. Preko tega sveta se bo vspostavila ^ ? 
nacija med različnimi vladnimi resorji pri oblikovanju fPj ^ 
žala pravila pri dodeljevanju razvojnih spodbud. Zato1 ^ 
tudi opredeljuje spodbude ki so pomembne za reg10 

razvoj. 

Uresničevanje predvidenega sistema koordinacije sp' 
terja vspostavitev posebnega informacijskega sistem^ 
vojnih spodbudah, ki bo omogočil spremljanje, nadzo'% „ 
in programiranje obsega spodbud, pomembnih za refl' j,' 
razvoj. Informacijski sistem bo- povezoval podatke, ki sa 
rajo na podlagi programa statističnih raziskovanj in P° ( J 
ki jih zbirajo posamezni resorji, pristojni za posamez^j „ 
razvojnih spodbud, pa tudi pregled pooblaščenih raZ.f* 
svetovnih organizacij in upravne organiziranosti za P. 
razvojnih pomoči. Sistem bo temeljil na GIS tehnolog 
omogoča lokacijo podatkov po teritorialnem načelu vel 

(in bodoče) teritorialno-upravne delitve. 

V nadaljevanju zakon obravnava spodbujanje raz^j^ 
vojno šibkih območij in v tem delu v tem delu v celo'' j 
mešča veljavni zakon o spodbujanju razvoja dem0(1 - 
ogroženih območjih v Sloveniji (UL RS, št. 48/90 in 1 

*.a idzimu uu s«ua| veljavnega zaKona, aaje predlaga"v ^ 
v tem delu večji poudarek principa spodbujanja raZ*">y TU 
spodaj navzgor«, z večjo pozornostjo spodbujanju 
iniciativ in podpori pri razvijanju lokalnih potencialov.r -1 
gana razširitev oblik in načina dodeljevanja spodbud :«1 
nos težišča od problemov infrastrukture in delovnih 
na problem pomanjkanja podjetniške klime, znanja, i" 
cij in inovacij zajame vse faze v razvojnem procesu. 

Predlagani zakon daje večjo vlogo in odgovornost 
oziroma lokalnim skupnostim pri uveljavljanju in dot-- ,•.* 
sredstev za razvoj šibkih območij. S tem v zvezi je P'e !j 
selektivna politika usmerjanja spodbud glede na z u 
vlaganjem potrjen interes lokalne skupnosti in SL 
učinke predvidenih investicij na razvoj širšega obrno^' 

Vspostavitev informacijskega sistema o razvojnih sp0''" V 
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i robnih za regionalni razvoj, omogoča tudi sistematično 
™%nie realizacije investicij, podpiranih s sredstvi spod- 
ila razvoja razvojno šibkih območij ter vrednotenje učin- 

if JJ" spodbud. Zato je v zakonu tudi opredeljena kontrola 
! w?T!a spodbud. Zato je v zakonu tudi opredeljena kon- 
i C0ri«enia spodbud in so predvidene sankcije za nena- V wo trošenje dodeljenih spodbud. 

^Cne in druge posledice 

,(j^edne finančne obremenitve, ki bi jo prinašal ta zakon 
■f h,rani izdatkov proračuna države ni. Zakon sicer predvi- 
s! ^'Postavitev informacijskega sistema o razvojnih spod- 

istem Venclar to ne pomeni vspostavitve nekega novega 
i ju?®' ki bi terjal posebna proračunska sredstva, temveč 
«• ^ Povezavo in nuđenje ustreznih informacij na enem 
if osajJ ^ jih morajo ministrstva, pristojna za dodeljevanje 6?r>ih razvojnih spodbud, že sedaj zbirati in voditi. 

f* flavitvijo tega zakona bo treba izdati tri izvršilne pred- 
aj C s'cer v|adno uredbo o območjih s posebnimi razvoj- J11 ijl^blBmi in vladno uredbo o posebnem informacijskem 

i^oji 
0 razvojnih spodbudah, pomembnih za regionalni 

1' kl^i nhAnavodil° minis,ra. pristojnega za razvoj o vsebini in 
Pfor * 9a zahtevka za določitev okvirne kvote občini bonskih sredstev spodbujanja razvoja razvojno šibkih 

J 'ESEDlLO členov 
le' spL0S NE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet zakona) 

Aa r°
n.do|oča načine in oblike spodbujanja uravnoteže- 

p1* %^9'onalnega razvoja v Republiki Sloveniji ter vrste 
$ 1 s Posebnimi razvojnimi problemi. 
" ®*ako 

^oeiin,dol°ča tudi vrste spodbud za razvoj razvojno šibkih I ter pogoje za njihovo uveljavljanje in dodeljevanje. 
o#j 
o® 2. člen 
3'[ Načelo spodbujanja regionalnega razvo|a) 
o"1 s 
s«? Hodeipodbuja regionalni razvoj z usklajenim oblikovanjem 
ii> "Jlnj 'ev3njem razvojnih spodbud, pomembnih za regi- 
e"' (Sr ^.v°ii območjem s posebnimi razvojnimi problemi, 
^ ^Jrja * °'$uje razvojne možnosti posameznih območij ter 

Pogoje za samorazvoj na celotnem območju države. 

3;l3' Sen
Q°a

0blikovanie in dodeljevanje razvojnih spodbud iz 
% n ?.ds,avka temelji na izhodiščih, ciljih in ukrepih Politike Vlade ter sektorskih razvojnih politik. 

. 3. člen 
i°bmoč|a s posebnimi razvojnimi problemi) 

ki l0{ia s 

K 
Posebnimi razvojnimi problemi po tem zakonu so: 

UlJ^kirn h šibka območja s prevladujočo vlogo kmetijstva 
J r°9rafsk°tl°d,<om na Prebivalca ter izrazito neugodnimi 

gibanji (v nadaljnjem besedilu: razvojno šibka 

in socialno nestabilna območja z zastarelo 
strukturo in z visoko brezposelnostjo (v nadalj- 

razvojno nestabilna območja); 
6|na območja. 

4. člen 
(namen spodbud) 

ude iz 2. člena tega zakona so namenjene: 
razvojno šibkih območij; 

- celostnemu razvoju in urejanju podeželja; 
- prestrukturiranju gospodarstva; 
- izgradnji in vzdrževanju omrežja gospodarske infrastruk- 
ture; 
- spodbujanju znanosti, inovativnosti in tehnološkega raz- 
voja; 
- spodbujanju podjetništva in malega gospodarstva; 
- aktivni politiki zaposlovanja; 
- zagotavljanju kvalitetnega šolskega, kulturnega ter zdrav- 
stveno in socialno varstvenega omrežja in varstva kulturnih 
spomenikov ter naravnih znamenitosti; 
- spodbujanju razvoja turizma; 
- ekološkim in komunalnim sanacijam; 
- spodbujanju mednarodne menjave in razvojne pomoči. 

5. člen 
(nosilci spodbud in načelo dodeljevanja spodbud) 

Razvojne spodbude območjem s posebnimi razvojnimi pro- 
blemi usmerjajo in dodeljujejo ministrstva in pravne osebe, 
določene s posebnimi zakoni, v okviru svojih pristojnosti ter 
v skladu s tem zakonom in posebnimi predpisi. 

Ministrstva in pravne osebe iz prejšnjega odstavka, v skladu 
z merili opredeljenimi s posebnimi predpisi oziroma njihovo 
poslovno politiko, pri usmerjanju razvojnih spodbud in dolo- 
čanju njihovih prioritet upoštevajo tudi merila iz 6. do 8. člena 
tega zakona za določitev statusov območij s posebnimi raz- 
vojnimi problemi. 

II. MERILA ZA DOLOČITEV OBMOČIJ S POSEBNIMI 
RAZVOJNIMI PROBLEMI 

6. člen 
(merila za določitev razvojno šibkih območij) 

Razvojno šibka območja so teritorialno sklenjena območja 
krajevnih skupnosti, ki izpolnjujejo vsaj tri izmed naslednjih 
meril: 

- da je bilo število prebivalstva leta 1991 manjše ali enako kot 
leta 1981; 
- da delež gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom presega 
60% 
- da je stopnja dosežene izobrazbe prebivalstva za več kot 
15% pod slovenskim povprečjem; 
- da dohodek na prebivalca za več kot 20% zaostaja za 
slovenskim povprečjem: 

7. člen 
(merila za določitev razvojno nestabilnih območij) 

Razvojno nestabilna območja so teritorialno sklenjena 
območja krajevnih skupnosti, ki se ne uvrščajo med razvojno 
šibka območja in izpolnjujejo vsaj dve izmed naslednjih meril: 

- da delež zaposlenih v industriji za več kot 50% presega 
slovensko povprečje; ' 
- da dohodek na prebivalca za več kot 10% zaostaja za 
slovenskim povprečjem; 
- da delež brezposelnih v delovno sposobnem prebivalstvu 
za več kot 50% presega slovensko povprečje. 

8. člen 
(merila za določitev obmejnih območij) 

Obmejna območja so območja krajevnih skupnosti, ki z več- 
jim delom teritorija segajo v desetkilometrski pas ob državni 
meji in poleg meril za razvojno šibka območja izpolnjujejo 
tudi dve izmed naslednjih meril: 

- da gostota poseljenosti ne dosega polovice povprečne 
gostote poseljenosti v Sloveniji; 
- da gostota neasfaltiranih lokalnih cest presega slovensko 
povprečje; 
- da število telefonskih priključkov za več kot 15% zaostaja za 
slovenskim povprečjem; 
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9. člen 
(vladna uredba) 

Vlada z uredbo določi območja, ki ustrezajo merilom iz 6., 7. 
in 8. člena tega zakona. 

Ministrstvo, pristojno za razvoj, na podlagi razpoložljivih stati- 
stičnih podatkov, letno preverja status območij iz prejšnjega 
odstavka. 

III. USKLAJEVANJE SPODBUD, POMEMBNIH ZA 
REGIONALNI RAZVOJ 

10. člen 
(Svet za regionalni razvoj) 

Oblikovanje in usmerjanje razvojnih spodbud iz 2. člena tega 
zakona usklajuje Svet za regionalni razvoj, ki ga ustanovi 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Svet). Svet 
sestavljajo ministri ministrstev, ki v skladu s posebnimi pred- 
pisi usmerjajo spodbude iz 2. člena tega zakona. 

Predsednika Sveta imenuje Vlada izmed ministrov iz prejš- 
njega odstavka za dobo štirih let. 

11. člen 
(pristojnosti In naloge Sveta) 

Svet iz prejšnjega člena zlasti: 

- usklajuje izhodišča, cilje in strategijo oblikovanja posamez- 
nih sektorskih razvojnih politik in ukrepov za posamezno 
vrsto območij s posebnimi razvojnimi problemi z vidika urav- 
noteženega regionalnega razvoja Slovenije; 
- daje mnenja in usmeritve k predlogom proračunskih 
postavk za spodbude iz 2. člena tega zakona: 
- usklajuje pogoje in postopke za uveljavljanje in dodeljeva- 
nje spodbud iz 2. člena tega zakona; 

12. člen 
(poslovnik Sveta) 

Svet sprejme v soglasju z Vlado poslovnik, s katerim podrob- 
neje določi način svojega delovanja. 

13. člen 
(poročanje Vladi) 

Svet najmanj enkrat letno poroča Vladi o svojem delu ter ji 
predlaga potrebne ukrepe. 

14. člen 
(Informacijski sistem o razvojnih spodbudah) 

Ministrstvo, pristojno za razvoj v sodelovanju, z drugimi mini- 
strstvi, ki usmerjajo spodbude iz 2. člena tega zakona ter 
v sodelovanju z državnim organom, pristojnim za statistiko 
organizira informacijski sistem o razvojnih spodbudah iz 2. 
člena tega zakona. ' < 

Informacijski sistem iz prejšnejga odstavka zajema spremlja- 
nje in vrednotenje učinkov različnih razvojnih spodbud iz 2. 
člena tega zakona in temelji zlasti na podatkih o: 

- vrstah razvojnih spodbud in načinih njihovega uveljavljanja 
in dodeljevanja; 
- projektih in zahtevkih ter možnostih vlaganja v razvo|ne 
naložbe; 
- dodeljenih razvojnih spodbudah po obliki, namenu in višini 
ter lokaciji; 
- razvojno svetovalnih organizacijah in organiziranosti raz- 
vojno pospeševalnega dela; 
- možnostih strokovnega izpopolnjevanja. 

Ministrstva, ki odločajo o razvojnih spodbudah iz 2. člena 
tega zakona so dolžna posredovati podatke, potrebne za 
vodenje informacijskega sistema iz prvega odstavka tega 
člena. 

Obl 
Vlada z uredbo podrobneje določi podatke iz drujj P 
odstavka tega člena ter način njihovega zbiranja, vodeni' n» 
obdelave. 

IV. SPODBUJANJE RAZVOJA RAZVOJNO ŠIBKIH OBM^ 

15. člen 
(sredstva in vrste spodbud) 

Sredstva za spodbujanje razvoja razvojno šibkih ombo" 
tem zakonu se namenjajo: 

- inicialnim razvojnim projektom in aktivnostim; h 
- razvoju lokalne gospodarske infrastrukture; ^ 
- izgradnji infrastrukturnih objektov na področju nep'l0° ™ 
nih dejavnosti. w 

Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka zagotavlja^. J 
proračun. 

16. člen 
(oblike spodbud) 

Spodbude iz prejšnjega člena se dodeljujejo v obliki 
ali nepovratnih sredstev. 

kin 
kr«* i.'1 

Obliko in obseg ter način in pogoje uporabe spo°j\ 
prejšnjega odstavka opredeli javni natečaj, ki ga razpi»® 
strstvo, pristojno za razvoj najmanj enkrat letno. 

17. člen 
(Inlcialnl razvojni projekt In aktivnosti) 

Inicialni razvojni projekt po tem zakonu je razvojno orf jjj 
cijski projekt svetovalnega dela in strokovne P0"1,^ 8l 
zajema vrednotenje razvojnih sposobnosti d0'0,^«- 
območja s cilji, usmeritvami in ukrepi za njegov usk'»" 
pospešen razvoj. 

Inicialne razvojne aktivnosti po tem zakonu zajemajo sP^ 
janje samoiniciativnosti in podjetništva v lokalnih c.: 
izobraževanje in prenos informacij, svetovanje pri ure® ( 
pobud in razvojnih projektov ter strokovno vodenje in % 
vanje razvojnih nalog in projektov v lokalnih skupnos' 

18- člen .„Ktifa 
(upravičenost do spodbud za inicialne razvojne prote" ^ 
aktivnosti) 

Spodbude za inicialne razvojne projekte in aktivnosti 
ljujejo projektom in razvojnim aktivnostim na razvoj"®^ 
območjih, izjemoma, na predlog Sveta, pa tudi Pr0' jj 
aktivnostim, ki zajemajo širše območje, če vkljufty 
imajo neposreden vpliv na razvoj razvojno šibkih ob"1 

19. člen 
(upravičenost do spodbud za lokalno gospodarsko 

Infrastrukturo) 

Spodbude za razvoj lokalne gospodarske infrastru^,^ 
dodeljujejo za naložbe v lokalno prometno 
omrežje zvez, vodooskrbe in odvajanja odplak ter 
z energijo na razvojno šibkih območjih. J 
Spodbude iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo 
na razuvojno šibkih območjih, izjemoma, na predi0'J Ji 
pa tudi za naložbe, ki zajemajo širše območje, in sic® J 
ženem deležu glede na zmogljivost infrastrukturne^ J %| 
ali naprave, namenjeno potrebam razvojno šibkih o" ^ 

V. DODELJEVANJE IN NADZOROVANJE PORABE . 
SPODBUD ZA RAZVOJ RAZVOJNO ŠIBKIH OBMOG|J 

20. člen 
(določitev proračunskih sredstev občinam) 

Ministrstvo, pristojno za razvoj, enkrat letno, p red P 
proračuna, javno pozove občine, ki zajemajo razvor i 
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9* Poirai^l8"- đa mu v roku 30 dni dostavijo dokumentirane tli,. ">e in zahteve za dodelitev spodbud za namene iz 15. 
" zakona. 

'mu državnega proračuna ministrstvo, pristojno za 
I. na podlagi meril iz 21. člena tega zakona in zahtev iz 

libka k 3 ocls,avka določi občinam, ki zajemajo razvojno „območja, okvirno kvoto sredstev spodbujanja razvoja 
°ino šibkih območij. 

21. člen 
(merila za dodeljevanje spodbud) 

lihi 
ifddb[S,Vo' Postojno za razvoj, pri dodeljevanju sredstev za 
""•dnja*1'6 razvoia razv°ino šibkih območij upošteva 

ri'>&,08t razvojnih projektov 
pobude v 

Q.nJ° interesa 
16 pobude več občin, povezane v skupnih projektih; 

w . ° interesa lokalnih okolij, podprtega z lastnimi 
u8|2 v|aganji; 

Umu' nost investicijskih namer s prostorskimi in ekolo- 
X>90ji (predpisi); 

editi. otT)ačih virov, ki upošteva varstvo naravne in kulturne 
*une; 

4 .Cojoin število prebivalstva ter stopnjo nezaposlenosti 

Climai° projekti in naložbe, ki hkrati izpolnjujejo več Prejšnjega odstavka. 

S 

22. član 
(nadzorovanje poraba spodbud) 

Postojno za razvoj, v sodelovanju s pristojnimi 
rni organi spremlja namensko uporabo sredstev za 

f "logojl?15- člena tega zakona. Uporabniki spodbud morajo 
j " nadzor nad porabo dodeljenih sredstev tako, da je s možna kontrola realizacije naložbe ter vpogled 

... „ ' knjige in listine, ki se nanašajo na porabo dodelje- 

i 
4 
;iH 23. člen 

(sankcije) 

d'1 Sabijen® za naložbe iz 15. člena tega zakona niso bila 
Work Za namen> za katerega so bila dodeljena ali so lco >Z!..0?.tuiena. ima ministrstvo, pristojno za razvoj, Sevati od uporabnika sredstev, da vsa dodeljena 

Na 

sredstva vrne v enkratnem znesku In v realni višini s pripada- 
jočimi zamudnimi obrestmi. 

24. član 
(poročanja) 

Vlada enkrat letno poroča Državnemu zboru o uresničevanju 
ciljev in nalog iz tega zakona ter mu predlaga potrebne 
ukrepe. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

25. član 

Vlada sprejme uredbo iz 9. člena tega zakona najkasneje 
v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. 

26. član 

Vlada v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona izda uredbo 
o podrobnejši vsebini, zbiranju, vodenju in obdelavi podatkov 
iz 14. člena tega zakona. 

27. član 

Vlada ustanovi Svet za regionalni razvoj iz 10. člena tega 
zakona v 30 dneh po njegovi uveljavitvi. 

28. član 

Minister, pristojen za razvoj izda navodilo o vsebini in obliki 
zahteve iz 20. člena tega zakona v 90 dneh po njegovi uvelja- 
vitvi. 

29. član 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o spod- 
bujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90 in 12/92). 

30. član 

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

OBRAZLOŽITEV 

r^'sga 
> Pfofa/ za*on določa vrste območij s posebnimi razvoj- 

Knif, emi■ uvaja pravila pri oblikovanju in uveljavljanju 
re„rst 'n oblik državnih razvojnih spodbud, pomemb- 

razvoi,er koordinacijo med njihovimi skrb- 
loO« sisfn zakonske osnove za oblikovanje informacij- 

ya ° razvojnih spodbudah s kontrolo koriščenja 
p °/a cj9'

a zakon tudi nadomešča zakon o spodbujanju 
j! °9rafsko ogroženih območjih v Sloveniji. 

S'' %u9vo!rn OČt3e Postavljajo splošna pravila za ravnanje 
j Eu' ra*vo rafy°in'm' spodbudami, pomembnimi za regi- 
IffNo ^ ?r' oblikovanju 'n dodeljevanju spodbud Vj8"ii L08°rji, ki razpolagajo s temi spodbudami (spod- 

s
a**°i območij s posebnimi razvojnimi problemi). 

in' Prob/g "ol°čene tri vrste območij s posebnimi razvoj- 
C'"8 0bmi (razvoino šibka, razvojno nestabilna in 
S^rč'a>in v 4- £lenu so našteti nameni, za katere 
ia- 9 s i? sP°dbude, pomembne za regionalni razvoj. 
k'a> <ja a'

ana opredeljuje nosilstvo spodbud; iz določbe 
JL ra^0; e'/u/8/o spodbude za razvoj območij s poseb- 

'rfrC' Pr°blemi posamezna ministrstva in pravne 
i" ' dort°i6 s P°set)nimi zakoni (mišljeni so zlasti razni K^^imjo spodbude za namene iz 4. člena in sicer 

v skladu z njihovimi predpisi in naložbeno politiko skladov ter 
ob upoštevanju meril za določitev statusov teh območij.' 

V 6., 7. in 8. členu so opredeljena merila za določitev območij 
s posebnimi razvojnimi problemi. Več vrst teh območij nare- 
kuje širši izbor kriterijev, ki pomenijo osnovo za medsebojno 
razločevanje posameznih tipov teh območij, kot tudi vodilo za 
usmerjanje različnih vrst in oblik državnih razvojnih spodbud, 
pomembnih za regionalni razvoj. Merila temeljijo na razpolož- 
ljivih statističnih,osnovah, s katerimi zajemamo štiri osnovne 
skupine razvojnih dejavnikov: demografske, socioekonom- 
ske, infrastrukturno opremljenost ter ekonomsko moč posa- 
meznih območij s posebnimi razvojnimi problemi. Določitev 
območij bo opravljena na ravni krajevnih skupnosti s posebno 
vladno uredbo. 

V tretjem poglavju, v 10. členu je določeno, da oblikovanje in 
usmerjanje spodbud, pomembnih za regionalni razvoj koordi- 
nira Svet za regionalni razvoj, ki ga imenuje Vlada. V11. členu 
so podrobneje določene naloge tega sveta, ki je predvsem 
posvetovalno in usmerjevalno telo Vlade pri oblikovanju sek- 
torskih razvojnih politik in ukrepov z vidika uravnoteženega 
regionalnega razvoja in pri konkretnem dodeljevanju različ- 
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nih sektorskih spodbud, pomembnih za regionalni razvoj. 

Za koordinirano usmerjanje državnih razvojnih spodbud, nad- 
zor nad njihovim koriščenjem, za vrednotenje učinkov teh 
spodbud in programiranje njihovega obsega, zakon v 14. 
členu določa vzpostavitev posebnega informacijskega 
sistema o razvojnih spodbudah, pomembnih za regionalni 
razvoj. 

Zakon v nadaljnjih členih četrtega poglavja določa pravila 
spodbujanja razvoja razvojno šibkih območij, s katerimi se 
nadomesti zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogrože- 
nih območij v Sloveniji. 

V 15. členu je določeno, da se spodbujanju razvoja na raz- 
vojno šibkih območij namenjajo posebna sredstva državnega 
proračuna (kot je po sedanji ureditvi določeno za demograf- 
sko ogrožena območja), določene so vrste spodbud, v 16. 
členu je določeno, da ministrstvo, pristojno za razvoj dode- 
ljuje spodbude ali v obliki kreditov ali kot nepovratna sredstva 
preko javnega natečaja, ki ga razpiše najmanj enkrat letno. 
V 17 do 19. členu so obrazloženi zakonski pojmi (inicialni 
razvojni projekt in aktivnosti) ter določbe o upravičenosti do 
spodbud po tem zakonu. Za razliko od zakona o spodbujanju 
razvoja demografsko ogroženih območij je v teh členih dol o- 
čeno, da so do spodbud upravičene tudi tiste investicije, ki 

niso locirane na razvojno šibkem območju, vendar s/w q 
potrebam takega območja, če tako določi Svet iz 10. f*" 
tega zakona. 

V petem poglavju zakona je opredeljeno dodeljevanje in D| 
trola koriščenja proračunskih spodbud za razvoj razvor v 
šibkih območij. V 20. členu je določeno, da pristojno mit"1", 
stvo, na podlagi predhodno izkazanih potreb občin 
upoštevanju meril iz 21. člena tega zakona, določi občf 
sredstva za spodbujanje razvoja razvojno šibkih obmo&l 

V 21. členu so oblikovana merila za dodeljevanje spodbud 
določajo njihovo selektivno usmerjanje zlasti na osnovi P' 1 
jenega interesa lokalne skupnosti (lastna vlaganja) in z i^ 
učinkov investicij za razvoj širšega območja. 

22. in 23. člen določata kontrolo koriščenja spodbud in ? 
cije, če spodbude ne bi bile uporabljene za namen, za'' 'l 
rega so bile dodeljene. 

V prehodnih in končnih določbah so napovedani trije P^jt ^ 
konski predpisi, in sicer vladni uredbi o območjih s posebj* 
razvojnimi problemi ter o informacijskem sistemu o sp^L 
dah, pomembnih za regionalni razvoj ter navodilo 
o vsebini in obliki občinskega zahtevka za sredstva spod" H 1 

nja razvoja razvojno šibkih območij. 
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Oročilo Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj o izvedbi natečaja 

podelitev sredstev spodbujanja razvoja demografsko ogroženih 
SNočij v letu 1993 

rstvo za ekonomske odnose in razvoj je v skladu z zako- 
sPodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij 

„j-J® Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90 in 12/90) lansko 
M L® ,r®tjič razpisalo javni natečaj za dodelitev proračun- 

Cdhi j ev' namenjenih spodbujanju razvoja teh območij. ^de so bile namenjene: 

5iianciraniu izclelave inicialnih razvojnih načrtov in i, dela stroškov projektne dokumentacije (6. člen, 2. 
'"zakona); 

(l9
na"ciranju naložb v lokalno gospodarsko infrastrukturo 

■ 3- alinea zakona) in 

za- w «0fi 
Ji fla)nanc'ranju gospodarskih naložb (6. člen, 4. alinea 

laku » 
Jt j" ® Proračunu Republike Slovenije za leto 1993 (UL 

oh 'e t5i'° spodbujanju razvoja demografsko ogro- dij namenjeno 1.380.000.000 SIT, in sicer za sofi- 
a str"',9.'zdelave inicialnih razvojnih načrtov in povračilo 
"!b u i Pr°jektne dokumentacije ter za sofinanciranje 
(Poši gospodarsko infrastrukturo 1.000.000.000 

H a&!s A«, 5067) n za sofinanciranje gospodarskih 
^in? 000 000 SIT (postavka št. 5068). Za stroška pri- 

natečaja ter dodelitve sredstev je bilo določe- 
^■995 SIT. 

"ii nateil . • 
Za dodelitev omenjenih sredstev je bil objavljen 

»3. "stu RS, št. 24/93) in je trajal od 14. 5. do 14. 6. 

& 
Jjih z«eIJ''e 'e aPri,a 1"3 sprejela uredbo o kreditnih 

TOjih (h? x'^or°čne kredite na demografsko ogroženih 
6'ob (jVni '■ 19/93), po kateri znaša doba vračanja kredita 
>lnainetnem moratoriju in 2% obrestni meri s tem, da 
'a v vrec|nost glavnice veže na vsakokratni tečaj n°su na DEM. 
% 

°5i| So spodbujanje razvoja demografsko ogroženih u »e dodeljevala za: 
Ncir, ■ • . , itrojL n'e inicialnih razvojnih načrtov in za povračilo 

"'Vratn Projektne dokumentacije (tč. 1-1/1 natečaja) a,na sredstva; 

gradnje objektov in naprav lokalne gospo- 
"ukture (tč. I-2/2) - nepovratna sredstva; 

,9nje razvoja kmetij (tč. 1-1/3) - dolgoročni krediti; 

^'ed!fi-raZV0'a d°P°lnilnih dejavnosti (tč. 1-1/4) - dol- 

Ej^nj« ?'9 razvoja rnalega gospodarstva na področju riiih n storitev do 5 zaposlenih (tč. 1-1/5) dolgoročni 

IC^bujam 
'1 od.« nal°žb v druge proizvodne in storitvene 
ifija n ®mo v gospodarstvu zaradi razširitve obstoječe 

'®°ročni k pr?'zv°dne in storitvene dejavnosti (tč. 1-1/6) 

U9o,0 °vitve v zvezi s pripravo In potekom natečaja 

® 'ovajanju zakona in natečaja o spodbujanju 
°0rafsko ogroženih območij za leto 1992 je bilo 

predlaganih več sprememb glede izvedbe natečaja v letu 1993 
ter prikazane potrebe za širše spremembe celotnega sistema 
državnega intervencionizma v smislu spodbujanja skladnej- 
šega regionalnega razvoja. O teh spremembah, zlasti glede 
natečaja za leto 1993, je Ministrstvo za ekonomske odnose in 
razvoj v času od 16. do 26. februarja 1993 organiziralo regij- 
ske posvete (poročilo o teh posvetih je v prilogi št. 1). 

Poleg manjših novosti in izboljšav organizacijsko tehnične 
narave v sami izvedbi natečaja sta bili na regijskih posvetih 
podprti in nato preko natečaja realizirani dve pomembnejši 
novosti. Vloge za sofinanciranje gospodarskih naložb (tč. 1-1/ 
3 do 1-1/6 natečaja) so interesenti vlagali na občinah. Te so po 
zaključku natečaja pripravile izbor tistih vlog, za katere so, 
glede na različne občinske razvojne projekte, boljšega pozna- 
vanja tamkajšnje problematike in samih potencialnih investi- 
torjev ter ob upoštevanju razpoložljivih natečajnih sredstev, 
smatrale, da so še posebej upravičene podpore iz obravnava- 
nih proračunskih sredstev. Ministrstvo je pred objavo nate- 
čaja občinam dostavilo pisno gradivo, v katerem je novosti 
podrobneje pojasnilo, predlagalo organizacijo ustreznih 
občinskih služb za izvedbo natečaja in podalo osnovna izho- 
dišča za vrednotenje natečajnih zahtevkov. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj oziroma medre- 
sorska komisija pri tem ministrstvu (sestavljali so jo predstav- 
niki ministrov za kmetijstvo in gozdarstvo, za gospodarske 
dejavnosti, za okolje in prostor ter za promet in zveze), ki je 
opravila končni izbor vlog, sta občinski izbor upoštevala 
v maksimalni meri. Do odstopanj - krčenja občinskega izbora 
je prišlo le v primerih, kadar so občine, kljub seznanjenosti 
s pripadajočo okvirno kvoto za te namene, le-to občutneje 
prekoračile. Sicer pa se je tudi v teh primerih ministrstvo 
prehodno posvetovalo z ustreznimi občinskimi službami. Na 
ta način se je glede na prejšnja leta dokaj zmanjšalo število 
vlog (čeprav je bila višina zahtevkov za sofinanciranje gospo- 
darskih naložb še vedno skoraj desetkrat večja kot so dovolje- 
vala razpoložljiva sredstva) in razočaranj, saj so se potencialni 
kandidati že v občinah lahko seznanili koliko sredstev je na 
razpolago oziroma kakšne so realne možnosti za njihovo 
pridobitev. 

Druga novost izvajanja natečaja je bila vzpostavitev računalni- 
ško podprte baze podatkov in evidence vloženih zahtevkov 
v občinah. Ministrstvo je namreč hkrati z objavo natečaja 
občinam dostavilo formatizirano računalniško disketo, na 
katero so vnesle osnovne podatke o zahtevkih oz. investicijah. 
S tem so tudi občine dobile pregled nad te vrste željami in 
potrebami, dana je možnost dopolnjevanja baze teh podatkov 
s podatki o kandidiranju za druga sredstva državnih interven- 
cij in pod.; skrajšal pa se je tudi čas od zaključka natečaja do 
prvih nakazil posameznim investicijam. 

Nekaj novosti v lanskoletnemu natečaju je pogojeval tudi 
zakon o izvrševanju državnega proračuna in so se predvsem 
nanašele na črpanje sredstev za spodbujanje naložb v lokalno 
gospodarsko infrastrukturo. Občine oz. krajevne skupnosti, 
kot nosilci investicij s tega področja, so namreč pred črpa- 
njem dodeljenih sredstev. V nekaj primerih je bil to vzrok, da 
so se občine morale celo odpovedati dodeljenim sredstvam. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je v skladu z zako- 
nom o izvrševanju državnega proračuna dne 21. 5. 1993 
povabilo vse banke v Sloveniji, da mu dajo ponudbe za oprav- 
ljanje storitev pri plasmaju finančnih sredstev za spodbujanje 
gospodarskih naložb in za pobiranje anuitet v prihodnjih 
desetih letih. Najboljši ponudniki, tako glede višine manipula- 
tivnih stroškov kot števila poslovnih enot in lokacij posloval- 
nic so bili CA Nova banka d. d., LB Dolenjska banka d. d. in 
Zveza hranilno kreditnih služb Slovenije. Z njimi je ministrstvo 
sklenilo pogodbe za servisiranje kreditov, pri čemer ie bilo 
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določeno, da so manipulativni stroški 2% višin© kredita in 
bremenijo kreditojemalca, obresti na depozit pa R + 2% in so 
prihodek državnega proračuna. # 
Ostali natečajni pogoji se niso bistveno spreminjali glede na 
natečajne pogoje iz leta 1992: sredstva je ministrstvo med 
občine porazdelilo glede na površino demografsko ogrože- 
nega območja in število prebivalstva na njem; občinam ob 
meji s Hrvaško je pripadajočo okvirno kvoto povečalo za 10%, 
na narodnostno mešanih območjih v občini Lendava in Mur- 
ska Sobota pa za 20%; za lokalno gospodarsko infrastrukturo 
so občine pripravile prioriteto zahtevkov, ki ga je ministrstvo 
dosledno spoštovalo, pri čemer je že v občinskem izboru 
igrala pomembno vlogo tudi zaprtost finančne konstrukcije 
investicije. 

Ker je proti koncu lanskega leta več občin ministrstvu sporo- 
čilo, da zaradi različnih vzrokov ne bodo mogle črpati dode- 
ljenih sredstev za.lokalno gospodarsko infrastrukturo je Vlada 
v decembru, na predlog Ministrstva za ekonomske odnose in 
razvoj, sprejela sklep, da lahko ministrstvo v sodelovanju 
z občinami tista sredstva, namenjena lokalni gospodarski 
infrastrutkuri, ki jih občine ne bodo uspele črpati, dodeli 
zahtevkom v dotični občini za spodbude v gospodarske 
naložbe. Na podlagi tega vladnega sklepa je ministrstvo do 
10. 1. 1994 dodelilo gospodarskim naložbam dodatnih 
13.900.000 SIT. 

11/2. Dodeljevanje sredstev po namenih 

V nadaljevanju podajamo zbirni prikaz dodeljenih sredstev po 
posameznih namenih od tč. 1-1/1 do tč. I - 1/6 natečaja. 
TČ. 1-1/1 - inicialni razvojni načrti: 
— št. vlog 41 
— št. odobrenih vlog 
— vsota vseh zahtevkov 68.300.000 SIT 
— zahtevana vsota odobrenih vlog 18.273.093 SIT 
— odobrena vsota 14.190.450 SIT 
— nakazana vsota v letu 1993 7.770.450 SIT 

Ud 

Ministrstva za finance je bilo tistim inicialnim razvojniJ'.U 
tom, ki ne bodo dokončani do konca leta, v letu 1993" 'm 
zano 50% odobrenih sredstev (7.770.450 SIT), ostala 
pa ob predaji načrtov. Po 

iaj 
Tč. 1-1/2 - lokalna gospodarska infrastruktura: 

- št. vlog 
- št. odobrenih vlog 
- vsota vseh zahtevkov 
- zahtevana vsota odobrenih vlog 
- odobrena vsota 

lip. 

Tč. 1-1/3 do 1-1/6 - 

2.685.282.^ 
1.167.393$ 't 

974.108 « ta 

š* gospodarske 

št. vlog 
št, odobrenih vlog 
vsota vseh zahtevkov 
zahtevana vsota odobrenih vlog 
odobrena vsota 

4.558.50j{ » 
1.084.271 S 

397 

Od tega tč. 1-1/3 in 1-1/4 - razvoj kmetij in dop1 

dejavnosti: 

OPOMBA: veliko vlog za spodbude inicalnim razvojnim načr- 
tom je bilo nepopolnih ali pa zahtevki niso bili predmet 
natečaja (n. pr. investicijski programi). V skladu z navodilom 

- št odobrenih vlog 
- zahtevana vsota odobrenih vlog 
- odobrena vsota 
tč. 1-1/5 - malo gospodarstvo: 

- št. odobrenih vlog 
- zahtevana vsota odobrenih vlog 
- odobrena vsota 

tč. I-1/6 - podjetja. 

- št. odobrenih vlog 
- zahtevana vsota odobrenih vlog 
- odobrena vsota 

SKUPAJ 1-1/1 do 1-1/6 
Podrobnejši prikaz dodeljenih sredstev po 
št. 2. 

497.757!i| 
212.104 

470.I 
142J 

115.898« 
42.93^5 

1.379. 
občinah j8"'' ^ 

1$ k 

»in 

PRILOGA 
Poročilo ministrstva za ekonomske odnose in razvoj o regijskih posvetih   

b A ti L 
Vsak regijski posvet je bil razdeljen v dva dela. V tA it9 
občinam predstavili rezultate lanskoletnega natečaj®j ^ 
sti, predvidene v letošnjem letu; v okviru tega dela s®'v 
tudi razprava o letošnjem natečaju in o raznih vidik^ ^ p. 
janja demografsko ogroženih in tudi sicer slabo j, 
območij. V drugem delu je g. Vladimirov predsta* j |q( 
dene smeri sprememb na DOO in na področju dr"^ 
vojnih spodbud v okviru spodbujanja skladnejšed* 
nega razvoja. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je v dneh od 16. 
do 26. februarja organiziralo 5 regijskih posvetov v Radovljici, 
Lenartu Mozirju, Trebnjem in Ajdovščini. 

Posveti so bili namenjeni: 

- seznanitvi z novostmi v natečaju za leto 1993; 

- aktivnostim občin in ministrstva pri izvedbi natečaja in 

- predstavitvi izhodišč za širše spremembe na področju 
spodbujanja razvoja demografsko ogroženih območij in nas- 
ploh. 

S strani ministrstva so se regijskih posvetov udeležili Niko 
Vladimirov, Helena Erce, Tomaž Abruč in Aleš Kenda ter 
Slavko Tekavčič iz Ministrstva za finance. Na dveh posvetih 
sta bili prisotni tudi Biljana Fon in Stanka Kukar (IER). Prav 
tako so se nekaterih posvetov udeležili tudi predstavniki 
MKGP, MVOUP, Ministrstva za gospodarstvo in Gospodarske 
zbornice. 

Na vsak regijski posvet je bilo povabljenih 11—13 občjn. 
Posveti so bili dobro obiskani, iz občin so se jih v večini 
primerov udeležili predstavniki občin tako na nivoju strokov- 
nih delavcev kot tudi predsednikov izvršnih svetov ali skupš- 
čin občin. Prisotni pa so bili tudi predstavniki kmetijske 
pospeševalne službe in drugi. 

Potek natečaja - splošne ugotovitve 

1. Občinam smo predstavili osnovno spremembo, k'jV ;ja 
dena v letošnjem natečaju, to je, da občine zbirajoj,r 
vidualne« zahtevke, jih pregledajo in pripravijo 
katere menijo, da bi morali biti glede na razvojne Pr°y ^ 
projekte sofinancirani tudi z našimi sredstvi (v okvir" , ^ 
je občini na razpolago). Občine so to spremerti^^ 
večini podprle, saj se zavedajo, da lahko same žara® j 
poznavanja območja, tamkajšnje problematike in & . 
stitorjev učinkoviteje usmerjajo omejena sredstva. 

^n/ Le nekaj občin je ob tem izrazilo pomisleke, da sj1 J 
natečajih prevalili na njih ta »nehvaležen« posel. J 
v lanskem letu nekatere od teh občin posebej P 
potrebo po njihovi večji vlogi pri odobravanju 
očitno, da so se ob realizaciji te ideje prestrašil® 
nosti. 
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StV K°nci Posvetov so soglasno podprli naš predlog, da bi „i ijjj^lnah vnesli osnovne podatke o zahtevku oz. investiciji 
}(^""nalništvo disketo in jo po zaključku natečaja posredo- 
itf j,,na ministrstvo. Tak način bi namreč občinam samim 

Podati' <Jo,oćene izpise oz. računalniško podprto bazo 
k m in evidenco vloženih zahtevkov, vsekakor pa krajši 
temt 2®ključka natečaja do prvih rezultatov natečaja in 

"'■udi prvih nakazil sredstev. 

•ni«" pr'P°mba i® bi'a. da so sredstva, ki jih dodeljuje \t ipr *:'3tvo, zaradi prevelikega teritorija, ki je do te pomoči 
Preve^ disperzirana in tako neučinkovita. Sledili so ovJ^i naj se teritorij občutno zmanjša in/ali pa naj se 

,3° in bolj koordinirajo različna republiška sredstva, ki 
"torjajo na ta območja. 

Sp- 

il I 

"*dru»k b"° izP°stavljeno, da bi morala biti tudi problema- o'11) na{ infrastrukture bolj zajeta v samem zakonu in to 
"ivohi' omogočal ob natečaju neposredna vlaganja 0d9|U| |®kte družbene infrastrukture. Dokler pa tega ni so se 

I JocI zavzemali za boljšo koordinacijo med neposred- 

so spadale tudi pripombe, da vsa območja (62% 
'oble'8 ®'oven'ie). ki so opredeljena v odloku, nimajo enakih f™ 8,T>ov in razvojnih pogojev, kar terja večjo diferenciacijo 
Elitni 8 vrste pomoči. 

poudarki iz razprav jj ""Nsi 

območje naj se v kontekstu spodbujanja sklad- 
^0{™'o"a'nega razvoja zmanjša vsaj na 1/3 (koncentracija 
♦de na t r e'ekt')- Območje naj se notranje strukturira tudi 

,<5 Mileno . ■ razvojne kazalce (opremljenost s komunalno in 
,1< ^ojn|k ln'rastrukturo, gospodarski kazalci...) in specifiki 
y ^buianProb,ernov Prilagodi načine in oblike razvojnega 
P . i»j V0!? 'n- Pr- subvencioniranje obrestne mere). Ti krite- 

''Čada i? ,udi podlaga za določitev višine sredstev, ki 
Snih i amezni o*5''"' v okviru spodbujanja DOO oz. 
® leh 0kln r^zvojno šibkih območij po novem. Sicer pa sta 

'^vrv^'iih dve osnovni situaciji: demografsko in nas- 
» po, 0 ogrožena območja (območja brez lastnih raz- 

^ben6nc'alov' in obmoCia s podstandardno komunalno p n° infrastrukturo (kar je ovira razvoju). 

^, "°^8vati v novem zakonu (o DOO) 

*6? INFRASTRUKTURA/OSTALI NAMENI naj ostane 
« "iko |.natećaiem (ali hkrati) naj ministrstvo občine obve- ifl. % n,J" Popada za infrastrukturo in načrte in koliko za 

K "'tve <s e' Kako znotraj tega občina pripravi predlog 
P edstev oz. čemu da večjo težo, je njena stvar. 

1 fj 

i} KUMENTACIJA K VLOGI: 

program: po metodologiji LB je za manjše 

Up°4t#vati v natečaju 1993 

r"vjji«ni: (jo mtnuuuiuyiji ud jb m manjšo 
>t'u J . 2a dopolnilne dejavnosti na kmetijah, prezah- 

j ^'an, nj
ai 36 določi limit, do katere vrednosti naložbe inv. 

•Wiiny9st| Potreben (le ocena investicije oz. predračun z opi- 
za večje naložbe pa naj se uporabi metodolo- i >7a

s,;c'i8),: 
tj» »r j6 5® (malo) "A"19 rrtai«T,w' gospodarstvo (razen za naložbe v podjetja, 
t ,t 

,0dologija LB primerna). V b,^ 

»?clbuSah*ln*nl®: vt's' da i®10 često le podpiranje bank. Pri "p °*bfln| v obrt naj se določi limit, do katere vrednosti 
' \l|i po,rebno. Pri naložbah v podjetja naj ostane. 

v natečaju 1993 

SL, ^ KREDIT0V: 

8 8trani'* kreditov (velja za t. im. individualne zahtevke): 
zveze hranilno kreditnih služb za -kmetijske ^V^atranl 

1 

nimi spodbudami iz natečaja ter spodbudami tistih ministr- 
stev, ki so pristojna za področje družbene infrastrukture. 

Ker je večina investicij vezana na gradbeno sezono se je 
veliko predlogov glasilo na to, da bi bila sredstva za odobrene 
investicije operativna čimprej, vsekakor še pred zimsko se- 
zono. 

Natančnejši pregled poudarkov iz razprav je podan v prilogi. 

2. V drugem delu posvetov je G. Vladimirov predstavil Izho- 
dišča za spremembo sistema spodbujanja razvoja demograf- 
sko ogroženih območij ter predlog sprememb na področju 
državnega intervencionizma v okviru skladnejšega regional- 
nega razvoja. Na to predstavitev prisotni niso imeli pripomb. 

Sodelujoči na posvetih so večkrat izrecno poudarili kot zelo 
pozitiven pristop, da predstavniki ministrstva na terenu 
samem predstavijo osnutek natečaja in predvidene tako ožje 
kot tudi širše spremembe sistema, saj menijo, da lahko tako 
bolje in uspešneje predstavijo svoje poglede na reševanje te 
problematike. Cenili so tudi pravočasnost posvetov, saj so vsa 
vprašanja še odprta, tako da je omogočena konstruktivna 
razprava in vključitev dogovorjenih predlogov v natečajno 
besedilo oz. pogoje. Želijo, da tak način sodelovanja in izme- 
njave informacij postane stalna praksa. 

naložbe« ostane, ker je to že lepo utečeno. Servisiranje 
s strani bank (konkretno je to KB Triglav) naj se uredi dru- 
gače. Če naše ministrstvo tega ne more opravljati (verjetno ne 
— nova služba) in če bo M za finance to delo odklonilo, 
razpisati natečaj za te posle. Odločno vztrajati, da bodo te 
usluge cenejše (sedaj 2% kredita). 

— vezava kredita na devizno klavzulo: naj se opusti (manj 
predlogov) ali pa naj naše ministrstvo ob natečaju zadrži del 
sredstev za pokrivanje inflacijske razlike, ki nastane od dode- 
litve kredita do možnosti njegovega dejanskega koriščenja. 

— dinamika koiii£en|a sredstev: z Ministrstvom za finance 
se dogovoriti za tako dinamiko koriščenja kreditov, ki bo 
omogočila črpanje kreditov več v poletnih mesecih (naložbe, 
ki so vezane na gradbeno sezono) in manj ali nič v zimskih. 

OP.; upoštevati v natečaju 1993, razgovor z MF 

IZVEDBA NATEČAJA V OBČINI: podpirajo večjo (in v osnutku 
natečaja predvideno) vlogo občin pri izvedbi natečaja - večje 
pomisleke sta imeli le dve prekmurski občini, ki sta pa bili, 
mimogrede, eni izmed najbolj glasnih pobudnic za tako spre- 
membo (sedaj strah pred večjo odgovornostjo). 

Naše ministrstvo naj občinam, ki bodo to želele, dostavi vse 
neodobrene vloge z dokumentacijo, tako da bodo imele pre- 
gled nad njimi, interesenti, ki bodo ponovno kandidirali na 
natečaju, pa dokumentacijo bolj pri roki. 

Občine bodo pred in med natečajem preko lokalnih informa- 
cijskih medijev seznanjale občane, ustrezne službe in druge 
o vsem v zvezi z natečajem (mi pa seveda občine). Občine se 
bodo pri izboru zahtevkov bolj povezale z nosilci različnih 
»razvojnih« aktivnosti in ne le s kmetijsko pospeševalno 
službo in občinskimi upravnimi službami - CRPOV, podjetni- 
ško mrežo, nosilci razvojnih projektov in pod. 

NEZAKLJUČENE INVESTICIJE: za individualne zahtevke naj 
ne bi absolutno veljal pogoj, da nekdo, ki so mu bila že 
dodeljena sredstva spodbujanja razvoja DOO, ne more z isto 
investicijo ponovno kandidirati zanje. V primerih, ko je inve- 
stitorju bilo odobrenih manj sredstev, do katerih bi bil glede 
na natečajne pogoje in predračun upravičen in bi iz dokumen- 
tiranega poročila o realizaciji investicije nedvoumno izhajalo, 
da se bo z dodatnimi sredstvi investicija dokončala, naj bi 
imel možnost ponovno kandidirati. 
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OP.: upoštevati v natečaju 1993 

JAVNI NATEČAJ ZA ODDAJO DEL (gre za le lokalno gospo- 
darsko infrastrukturo): bojazen, da se bo zaradi tega zavlekel 
čas od odobritve sredstev do možnosti dejanskega črpanja. 
Tu se ne da kaj bistvenega storiti - odredba je nedvoumna. 
Velik problem pa predstavljajo monopolisti - PTT in ELEK- 
TRO, ki odklanjajo izdajo soglasij za dela na njihovem 
omrežju, ko jih sami ne izvajajo. 

OP.: razgovor z M za promet in M za gospodarstvo 

LOKACIJSKO IN GRADBENO DOVOLJENJE: pogoj za kandi- 
diranje na natečaju naj bo lokacijsko dovoljenje oz. odločba 
o priglasitvi nameravanih del (če gre za to vrsto investicije), 
pogoj za črpanje dodeljenih sredstev pa gradbeno dovoljenje 
oz. gradbena priglasitev. 
OP.: upoštevati v natečaju 1993 

RAZVOJ KMETIJ IN DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI: 

— kmetije: preveriti obrazec MKGP »Baza kmetij«, ki naj bi bil 
za potrebe spodbujanja razvoja DOO prezahteven oz. so 
nekatere stvari iz tega obrazca za DOO nepotrebne. Preveriti 
namene, ki jih podpiramo iz sredstev DOO (kaj kmetijstvo: 
proizvodnja hrane; kaj iz DOO: ohranitev poseljenosti). 

Opozorilo: termin »družinska kmetija« zakonsko ni definiran. 

— dopolnilne dejavnosti: ni jasen status dopolnilnih dejavno- 
sti, kar glede na nemogoče normative za opravljanje teh 
dejavnosti (so naravnani na veliko proizvodnjo) dela hude 
preglavice pri registraciji. Kljub večletnim opozorilom ustrez- 
nim ministrstvom (MKGP, MMG) ni nič jasnega - občine se 
znajdejo, kakor vedo in znajo. Zato naj natečaj ne določa 
pogojev glede registracije dopolnilnih dejavnosti oz. naj 
občine interesentom izdajo le ustrezno potrdilo, da ga imajo 
evidentiranega kot osebo, ki se ali se bo ukvarjala s tako 
dejavnostjo (in plačevala cesarju kar mu gre). 

OP.: razgovor z MKGP in MG, upoštevati v natečaju 1993 
DRUŽBENA INFRASTRUKTURA: zakonske rešitve v zvezi s to 
problematiko na DOO niso ustrezne, saj urejevanje le-te pre- 
puščajo izključno področnm predpisom (ti. pa t.im. področ- 
nim nacionalnim programom, ki jih še ni ali pa ta problema- 
tika v njih ponikne). Tu je nemogfoča kakršnakopli resna 
koordinacija spodbud, tako na republiški, kot na občinski 

DODELJENA SREDSTVA IZ NATEČAJA 1993 

1. AJDOVŠČINA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 6) odobreni 3 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 14) odobreni 7 

18.200.000,00 SIT 
18.390.000,00 SIT 

6.786.800,00 SIT 
6.885.820,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 24.986.000,00 SIT (odobreno) 
25.275.820,00 SIT 

2. BREŽICE 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 13) odobreni 1 

B (ostali nameni) 
- okvirna kvota 
- (prijav 48) odobreni 5 

29.200.000,00 SIT 
30.033.000,00 SIT 

10.902.200,00 SIT 
11.313.000,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 40.102.200,00 SIT (odobreno) 
41.346.000,00 SIT 

OP.: upoštevati v novem zakonu (o DOO), razgovor' 
MZ 

MEDRESORSKO USKLAJEVANJE: občine podpirajo 
onalno vzpostavitev medresorske koordinacije rTie('",1 
nimi spodbujevalci« v okviru spodbujanja skladnega!"! 
nega razvoja. Glede izvedbe natečaja 1993 priporočat 
v medresorsko obravnavanje zahtevkov iz posamezni 
jev pritegnejo tisti »razvojniki«, ki imajo dejansko Wjj 
o stanju v lokalnem okolju. Strinjajo se, da lahko to us 
nje do določene mere vpliva na njihovo prioriteto "; 
zahtevkov (koncentracija različnih sredstev na 
projektu), vendar bi želeli, da so o takih primerih Pre0 

sklepa obveščeni. 

Ob tem opozarjajo na hude težave, ko se na nekeg8' 
torja, ki so mu bila dodeljena sredstva za spodbujani® 
DOO, zaradi nerazvite take ali drugačne infrastruktu^ 
vrsta stroškov, ki ni neposredno povezana z njego^L 
cijo oz. mora financirati zadeve, ki so skupnega a« J 
značaja. Rešitev: koordinacija tako v občini kot mei 
državnih spodbud. „ 
OP:.: upoštevati pri izvedbi natečaja In v novem " 
DOO) 

RAZLIČNE OBLIKE ZBIRANJA INTERESENTOV ZA C 
SPODBUDE: tiste, za katere je po naravi stvari to 
(razvojne spodbude, ki se zlasti dodeljujejo na po^K 
tejev in podpirajo skladen regionalen razvoj) naj se P 
glede pogojev in časovno. Nemogoče se je sedaj 
nimi zahtevki udeleževati teh razpisov oz. različ"8 J 
učinkoviteje koncentrirati na določene oroiekte oz1 

vo|) 

učinkoviteje koncentrirati na določene projekte < 

OP.: upoštevati v novem zakonu (regionalni raz' 

SPODBUDE V OBMEJNE KRAJE: nikakor se ne sme .j 
da bi se iz sredstev spodbujanja razvoja DOO so". , 
zadeve, ki so povezane z vzpostavitvijo državne mej® 
le njej. Zavzemajo, da bi območja ob novi južni 
glede razvojnih spodbud poseben status (ne naz* 
poseben predpis). 

OP.: proučiti 

NELIKVIDNOST OBČIN: problem njihove partifi€ 
natečajnih projektih s področja lokalne gospoda*8 

strukture. 

OP.: seznaniti MF 

3. CELJE 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav) odobreni 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijavi)odobreni 1 

A + B (okv. kvota) 433.200,00 SIT (odobreno) 

4. CERKNICA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 2) odobreni 2 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 12) odobreni 9 

19. 
- 19. 

d 

9.480" 

A + B (okv. kvota) 28.663.300,00 SIT (odobreno) .# 
29.1®^ 

5. ČRNOMELJ 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 6) odobreni 6 

29.1 
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„j J°OMŽALE 
ijf ^infrastruktura)/ 

"Okvirna kvota 
"(Prijav 3) odobreni 1 

» 

nameni)/ 
"Okvirna kvota 
* (Prijav 53) odobreni 9 

8.591.800,00 SIT 
8.895.410,00 SIT 

K+B (okv. kvota) 31.591.800,00 SIT (odobreno) 
30.579.035,00 SIT 

. nameni)/ 
_ o*vjrna kvota 

(Prijavi) odobreni 1 

1.000.000,00 SIT 
1.100.000,00 SIT 

397.100,00 SIT 
500.000,00 SIT 

1.600.000,00 SIT 
* + & (okv. kvota) 1.397.100,00 SIT (odobreno) 

>. 1 

i Ai?mAVOgrad ^astruktura)/ 
P^rna kvota 4.700.000,00 SIT 
(Prijav 2) odobreni 1 6.300.000,00 SIT 

nameni)/ 
_ ®wirna kvota 1.768.900,00 SIT 
^^6) odobreni 4 2.000.000,00 SIT 

^ B (okv. kvota) 6.468.900,00 SIT (odobreno) 8.300.000,00 

■J i ,?®RNjA RADGONA »1 ^"fr««rukturaV 

• (DrT'rna kV0,fl 
(Prijav 6) odobreni 2 

20.700.000,00 SIT 
22.302.020,00 SIT 

7.725.400,00 SIT 
7.972.980,00 SIT 

X 

-oin,f narT|eni) 
" lllrr kvo,a 

^ 'jav 113) odobreni 6 
—  9 

8 (okv. kvota) 28.425.400,00 SIT (odobreno) 
30.275.000,00 SIT 

J.JJJ03UPUE (n,rastruktura)/ 

M^.lrna kvota 
iav 4) odobreni 3 

®(ostaij 

13.400.000,00 SIT 
13.996.396,00 SIT 

?kviri nameni) na kvota 
Si_J^Jiavi3) odobreni 6 

+ 8 (okv. kvota) 17.454.000,00 SIT (odobreno) 

5.054.000,00 SIT 
6.000,000,00 SIT 

*N?Astn,k 

:jjK5r 
'av 1) odobreni 1 

•av 5) odobreni 4 

19.996.396,00 SIT 

2.700.000,00 SIT 
3.210.322,00 SIT 

1.046.900,00 SIT 
1.370.000,00 SIT 

■ kvota) 3.746.900,00 SIT (odobreno) 
4.580.322,00 SIT 

f,'i>JA 

,av 18) odobreni 17 

- nameni) 
^&kv°ta 

41) odobreni 9 
A + B(okv. 

21.800.000,00 SIT 
21.799.194,00 SIT 

8.122.500,00 SIT 
10.550.000,00 SIT 

J 

kvota) 29.922.500,00 SIT (odobreno) 
32.349.194,00 SIT 

12. ILIRSKA BISTRICA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 2) odobreni 2 

B (ostali nameni) 
- okvirna kvota 
- (prijav 13) odobreni 13 

26.200.000,00 SIT 
27.700.000,00 SIT 

9.783.100,00 SIT 
11.275.354,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 35.983.100,00 SIT (odobreno) 
38.975.354,00 SIT 

13. JESENICE 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 3) odobreni 1 

B (ostali nameni) 
- okvirna kvota 
- (prijav 3) odobreni 1 

3.200.000,00 SIT 
3.250.000,00 SIT 

1.371.800,00 SIT 
1.419.750,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 4.571.800,00 SIT (odobreno) 
4.669.750,00 SIT 

14. KAMNIK 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 4) odobreni 2 

B (ostali nameni) 
- okvirna kvota 
- (prijav 4) odobreni 3 

4.500.000,00 SIT 
6.590.000,00 SIT 

1.732.800,00 SIT 
1.804.510,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 6.232.800,00 SIT (odobreno) 
8.394.510,00 SIT 

15. KOČEVJE 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 6) odobreni 4 

B (ostali nameni) 
- okvirna kvota 
- (prijav 23) odobreni 6 

30.000.000,00 SIT 
29.777.583,00 SIT 

12.274.000,00 SIT 
12.900.000,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 42.274.000,00 SIT (odobreno) 
42.677.583,00 SIT 

16. KOPER 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 3) odobreni 1 

B (ostali nameni) 
- okvirna kvota 
- (prijav 4) odobreni 4 

12.600.000,00 SIT 
13.000.000.00 SIT 

4.765.200,00 SIT 
4.942.240,000 SIT 

A + B (okv. kvota) 17.365.200,00 SIT (odobreno) 17.942.240,00 
SIT 

17. KRANJ 
A (infrastruktura) 
- okvirna kvota 
- (prijav 3) odobreni 3 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kovta 
- (prijav 8) odobreni 5 

3.700.000,00 SIT 
6.613.025,00 SIT 

1.444.000,00 SIT 
1.600.000,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 5.144.000,00 SIT (odobreno) 8.213.025,00 
SIT 

18. KRŠKO 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 4) odobreni 3 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 24) odobreni 12 

17.100.000,00 SIT 
19.969.686,00 SIT 

6.389.700,00 SIT 
7.082.000,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 23.489.700,00 SIT (odobreno) 27.051.686,00 
SIT 
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19. LAŠKO 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 2) odobreni 2 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 14) odobreni 2 

11.400.000,00 SIT 
10.957.767,00 SIT 

4.693.000,00 SIT 
4.859.250,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 16.093.000,00 SIT (odobreno) 15.817.017,00 
SIT 

20. LENART 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 11) odobreni 7 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 43) odobreni 18 

21.600.000,00 SIT 
22.779.975,00 SIT 

8.952.800,00 SIT 
11.190.540,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 30.552.800,00 SIT (odobreno) 33.970.515,00 
SIT 

21. LENDAVA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 5) odobreni 3 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 13) odobreni 9 

31.500.000.00 SIT 
32.800.000,00 SIT 

13.320.900,00 SIT 
13.80q.000,0OSIT 

A + B (okv. kvota) 44.820.900,00 SIT (odobreno) 46.600.000,00 
SIT 

22. LITIJA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 4) odobreni 3 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 29) odobreni 4 

12.000.000,000 SIT 
12.500.000,00 SIT 

4.512.500,00 SIT 
4.681.600,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 16.512.500,00 SIT (odobreno) 17.181.600,00 
SIT 
23. LJUBLJANA—MOSTE POLJE - odobrena sredstva niso 
koristili, ker niso imeli pripravljen« dokumentacije 
A (infrastruktura)/ 

1.490.000,00 SIT 
0,00 SIT 

- okvirna kvota 
- (prijav 2) odobreni 0 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 2) odobreni 2 

541.500,00 SIT 
2.100.000,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 2.031.500,00 SIT (odobreno) 2.100.000,00 
SIT 
24. LJUBLJANA - ŠIŠKA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 2) odobreni 0 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav) odobreni 

240.000,00 SIT 
0,00 SIT 

0,00 SIT 
0,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 240.000,00 SIT (odobreno) 0,00 SIT 

25. LJUBLJANA - VIĆ-RUDNIK 
A (infrastruktura)/ 

9.400.000,00 ISIT - okvirna kvota 
- (prijav 4) odobreni 3 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 15) odobreni 12 

9.258.052,00 SIT 

3.501.700,00 SIT 
3.638.900,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 12.901.700,00 SIT (odobreno) 12.896.952,00 
SIT 

26. LJUTOMER 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
-(prijav 11) odobreni 4 

18.100.000,00 SIT 
18.516.409,00 SIT 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 43) odobreni 8 

7.508.800,0! 
7.773.116,1" 

A + B (okv. kvota) 25.608.800,00 SIT (odobreno) 26. 
SIT 

27. LOGATEC 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 3) odobreni 1 
B 
- okvirna kvota 
- (prijav 5) odobreni 1 

(ostali 

H 
;< 

3.700.000? •( 
5.000,000,2 

na i|, 
1.000,5'C 

J £»• 

A + B (okv. kvota) 5.144.000,00 SIT (odobreno) 6.51 ^ 
SIT 

28. METLIKA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijavi)odobreni 1 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
-(prijav 16) odobreni 4 

A + B (okv. kvota) 11.304.600,00 SIT (odobreno) 15^ ^ 
ol I A 1 

15, 
J(ll 

8.200.000,J o 
12.000.000, 

3.104.600'! '(o 
3.226.720,' Ol 

29. MOZIRJE 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 5) odobreni 3 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 27) odobreni 7 

20.600,000'! 
18.897.609' 

7.689-V-a 
7.961.310® 

Ff 
(in 

ofe 
A + B (okv. kvota) 28.289.300,00 SIT (odobreno) 26.8#®1 (Pr 
SIT \ 

' + F 
30. MURSKA SOBOTA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 10) odobreni 3 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 51) odobreni 22 

okv 58.583 

22.165.44,Pri 

22.926.I 

A + B (okv. kvota) 81.565.400,00 SIT (odobreno) 81 51" 

31. NOVA GORICA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 3) odobreni 3 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
-(prijav 97) odobreni 17 

36.2OO.0j2jjfc k 
37.000.000 

13537S '(I 13.890.«5" ' 

A + B (okv. kvota) 49.737.500.00 SIT (odobreno) 50 < 
SIT 

32. NOVO MESTO 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 4) odobreni 3 
B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
-(prijavio) odobreni 9 

A + B (okv. kvota) 30.230.800,00 SIT (odobreno) 31^ 
SIT 

33. ORMOŽ 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 26.800- 
- (prijav 9) odobreni 8 27.550 

8.230W "C 
8.52l.6%i 
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v »m. 1 nameni)/* 
J.®?„kv!r"a kvota 
,# Nav 49) odobreni 7 

l$*+B(okv. kvota) 36.835.800,00 SIT (odobreno) 
39.375.66,00 SIT 

?;P|RAN 
.^»struktura)/ 
P^lrna kvota 

b'4oZ nameni)/ 

h 8 (okv. kvota) 1.397.100,00 SIT (odobreno) 

'jav 10) odobreni 1 

!! fes-eniv 
(DriiH kvota l®v 38) odobreni 3 

6 Sirnirkktura)/ 

IPfijav - ta 

Uf 

10.035.800,00 SIT 
11.825.669,00 SIT 

lv1) odobreni 1 
1.000.000,00 SIT 
2.200.000,00 SIT 

397.100,00 SIT 
411.795,00 SIT 

2.611.795,00 SIT 

17.000.000,00 SIT 
18.000.000,00 SIT 

6.353.600,00 SIT 
6.589.770,00 SIT 

B (okv- kvota) 23.353.600,00 SIT (odobreno) 
24.589.770,00 SIT 

12) odobreni 9 

°ca
rvarneni>/ 

SSS«,« 

51.800.000,00 SIT 
52.889.188,00 SIT 

19.313.500,00 SIT 
19.958.850,00 SIT 

ky- kvota) 71.113.500,00 SIT (odobreno) 
72.848.038,00 SIT 

5! 

tesSL. 
+ B( 

16.800.000,00 SIT 
17.874.212,00 SIT 

6.245.300,00 SIT 
8.247.525,00 SIT 

(0kv- kvota) 23.045.300,00 SIT (odobreno) 
00!( 26.121.737,00 SIT 

"" ' (in&V,UlCA ~ od en« investicije so odstopili 
C?kCak^ra)/ 
ŠOJ • (PrijJl.Kov,a 7.500.000,00 SIT 

. odobreni 5 4.704.555,00 SIT 
jO-1 (°sta|i n 

°kvirrl ®mer>i)/" 
(l)riiavai^0ta 2.851.900,00 SIT ld) odobreni 11 6.640.968,00 SIT 

• i    
kovta) 10.351.900,00 SIT (odobreno) 11.345.523,00 

^ '• h 
dO koroškem 
■1« ?kvirnL^k,ura)/ 
J Rkvo,a 

21' (osjg.. 
Tkv'rna

nu men')/ 
'Priiav 3$yot® 9.097.200,00 SIT 

odobreni 15 9.243.040,00 SIT T B —-—-  
$ v kvota) 33.397.200,00 SIT (odobreno) 

32.531.364,00 SIT 

24.300.000.00 SIT 
23.288.324,00 SIT 

40. RIBNICA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 4) odobreni 4 

B (ostali nameni)/* 
- okvirna kvota 
- (prijav 10) odobreni 9 

11.900.000,00 SIT 
12.804.925,00 SIT 

4.440.300,00 SIT 
8.480.393,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 16.340.300,00 SIT (odobreno) 
21.285.318,00 SIT 

41. SEVNICA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 2) odobreni 2 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 52) odobreni 6 

15.700.000,00 SIT 
16.056.669,00 SIT 

7.617.100,00 SIT 
7.888.558,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 23.317.100,00 SIT (odobreno) 
23.945.227,00 SIT 

42. SEŽANA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 7) odobreni 7 

B (ostali nameni)/ 
-okvirna kvota 
-(prijav 14 odobreni 12 

32.600.000,00 SIT 
32.987.210,00 SIT 

12.201.800,00 SIT 
12.592.760,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 44.801.800,00 SIT (odobreno) 45.579.970,00 
SIT 

43. SLOVENJ GRADEC 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 2) odobreni 2 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 3) odobreni 3 

3.800.000,00 SIT 
5.100.000,00 SIT 

1.480.100,00 SIT 
1.511.447,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 5.280.100,00 SIT (odobreno) 
6.611.447,00 SIT 

44. SLOVENSKA BISTRICA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 6) odobreni 1 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 14) odobreni 6 

11.200.000,00 SIT 
12.953.206,00 SIT 

4.656.900,00 SIT 
4.820.860,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 15.856.900,00 SIT (odobreno) 
17.774.066,00 SIT 

45. SLOVENSKE KONJICE 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 3) odobreni 1 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 8) odobreni 5 

5.300.000,00 SIT 
7.200.000,00 SIT 

2.093.800,00 SIT 
2.191.399,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 7.393.800,00 SIT (odobreno) 
9.391.399,00 SIT 

46. ŠENTJUR PRI CELJU 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 27.900.000,00 SIT 
- (prijav 3) odobreni 1 30.500.000,00 SIT 
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B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 34) odobreni 14 

10.432.900,00 SIT 
10.802.992,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 38.332.900,00 SIT (odobreno) 
41.302.992,00 SIT 

47. ŠKOFJA LOKA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 6) odobreni 6 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 6) odobreni 5 

8.400.00,00 SIT 
9.300.000,00 SIT 

3.176.800,00 SIT 
3.294.710,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 11.576.800,00 SIT (odobreno) 
12.594.710,00 SIT 

48. ŠMARJE PRI JELŠAH 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 6) odobreni 3 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 68) odboreni 14 

44.400.000,00 SIT 
46.505.000,00 SIT 

18.411.000,00 SIT 
19.069.760,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 62.811.000,00 SIT (odobreno) 65.574.760,00 
SIT 

49. TOLMIN 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 12) odobreni 9 

B (ostali nameni)/* 
- okvirna kvota 
- (prijav 38) odobreni 14 

48.100.000,00 SIT 
51.393.302,00 SIT 

17.905.600,00 SIT 
21.395.684,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 66.005.600,00 SIT (odobreno 
72.788.986,00 SIT 

50. TRBOVLJE 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 1) odobreni 1 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 3) odobreni 2 

1.200.000,00 SIT 
1.470.000,00 SIT 

505.400,00 SIT 
828.655,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 1.705.400,00 SIT (odobreno) 
2.298.655.00 SIT 

51. TREBNJE 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 4) odobreni 2 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 15) odobreni 6 

10.000.000,00 SIT 
12.509.280,00 SIT 

3.754.400,00 SIT 
3.896.350,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 13.754.400,00 SIT (odobreno) 
16.405.630,00 SIT 

52. TRŽIČ 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 1) odobreni 1 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 3) odobreni 1 

4.200.000,00 SIT 
5.300.000,00 SIT 

1.732.800,00 SIT 
1.795.510,00 SIT 

A + B (okv. kvota) 5.932.800,00 SIT (odobreno) 
7.095.510,00 SIT 

53. VELENJE 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 6) odobreni 1 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 4) odobreni 1 

3.5OO.0fl5{ 
4.000.000.® 

1.299 L j. 
1.344.87"" i|( 

ll 
A + B (okv. kvota) 4.799.600,00 SIT (odobreno) . 

5.344.870* 

54. VRHNIKA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav) odobreni 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 1) odobreni 1 

288.8 
302.0 

A + B (okv. kvota) 288.880,00 SIT (odobreno) 302.0 

55. ZAGORJE OB SAVI 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 8) odobreni 1 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 6) odobreni 3 

A + B (okv. kvota) 5.224.500,00 SIT (odobreno) 
8.350.000,00 SIT 

56. ŽALEC 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 5) odobreni 3 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 13) odobreni 9 

■l00i 370.0$ 

913.305 
.990. 

A + B (okv. kvota) 7.013.300,00 SIT (odobreno) 
8. 

57. MARIBOR 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 1) odobreni 1 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 4) odobreni 4 

360-0 

40°'Lo 100.^ 

20*-1 

A + B (okv. kvota) 6.529.900,00 SIT (odobreno) 
7.304.130,00 SIT 

58. PESNICA 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 3) odobreni 3 

B (ostali nameni)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 6) odobreni 6 

18.9°®S 
21.20® 

9.200" 

A + B (okv. kvota) 27.744.500,00 SIT (odobreno) „ d 
30.400 

59. RUŠE 
A (infrastruktura)/ 
- okvirna kvota 
- (prijav 3) odobreni 2 

13.900$ 
13-636 
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nameni)/* 
kv'ma kvota 

KJ0,> ,pr'Jav 13) odobreni 1 
iOO,K 

5.198.400,00 SIT 
6.557.739,00 SIT 

A+B(okv. ■ kvota) 19.098.400,00 SIT (odobreno) 
20.194.330,00 SIT 

Upaj 
. Rastru ktura)/ 

k 5Polož|jiva sredstva 
0,( 'lav 283) odobreni 167 

0) 

B (ostali nameni)/ 
- razpoložljiva sredstva 
- (prijav 1292) odobreni 407 

A + B razpoložljiva sredstva: 
A + B odobrena sredstva: 
C inicialni razvojni načrti: 
odobrena sredstva: 7.770.450,00 SIT 

398.462.353,00 SIT 
397.909.304,00 SIT 

1.380.000.000,00 
1.372.018.085,00 SIT 

981.537.647,00 SIT 
974.108.781,00 SIT 

* - občine, katerim je bil v mesecu decembru 1993 odobren 
dodatni kredit ' 

50® 
30C 
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Predlog zakona o OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV 

- EPA 753 - PRVA OBRAVNAVA 

Poslanca državnega zbora 
Tone Anderlič, 
Dr. Janez Zupanec 

Na podlagi prvega odstavka 174. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora predlagava v prvo obravnavo Državnemu 
zboru Republike Slovenije 

PREDLOG ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČ- 
NIH IZDELKOV 

V skladu s 175. členom Poslovnika Državnega zbora ^ 
buje predlog vse potrebne elemente: naslov zakona, I 
z oceno stanja, razloge za sprejem zakona, oceno fin8": 
nih sredstev iz državnega proračuna in druge posledici 
jih bo imel sprejem zakona ter kratko obrazložitev. 

Kot predstavnik predlagatelja bosta na sejah Državi # 
zbora in njegovih delovnih teles sodelovala Tone And«'1 

in dr. Janez Zupanec. 

Tone ANDERLIČ, 
Dr. Janez ZUPANEC,1 

 -'♦a 

:lM 

 < 'Vi 

Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov V' 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustava Republike Slovenije v 72. členu določa, da ima vsakdo 
v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja 
in da država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V takšno 
življenjsko okolje nedvomno spada tudi ozračje brez cigaret- 
nega dima, ki ima poleg škodljivega vpliva na zdravje kadilcev 
škodljiv vpliv tudi na zdravje in počutje vseh, ki prihajajo na 
različne načine v neposreden stik s kadilci. Ker v skladu 
z drugim odstavkom 72. člena Ustave država lahko skrbi za 
zdravo življenjsko okolje, z zakonom določi pogoje in načine 
opravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti, je vsekakor 
umestno, da na ustrezen način zavaruje vse državljane pred 
škodljivimi vplivi uživanja tobačnih izdelkov, s tem da si priza- 
deva za čimvečjo omejitev njihove uporabe. Tudi deklaracija 
Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljevanju: WHO) 
z naslovom »Zdravje za vse do leta 2000« zahteva, da se 
z ukrepi javne politike poraba tobaka zmanjša za polovico, 
število nekadilcev pa naj bi doseglo vsaj 80% vseh prebi- 
valcev. 

V Sloveniji kadi tretjina vseh Slovencev. Od 14. do 17. leta 
kadi vsak tretji mladoletnik, med 26. in 40. letom vsak drugi 
prebivalec, po 40. letu vsak peti, po 70. letu pa vsak deseti 
državljan. Čeprav delež kadilcev počasi narašča, se ta raz- 
merja od leta 1975 dalje niso bistveno spremenila. V Sloveniji 
je zdaj približno 600.000 kadilcev, od tega 430.000 moških in 
170.000 žensk. Ker posamezni kadilec pokadi 20 cigaret 
dnevno, prodamo pri nas vsak dan približno pol milijona 
zavitkov cigaret. WHO v dokumentu »Zdravje za vse do leta 
2000« navaja, da letno povzroči tobak 800.000 smrti v Evropi, 
leta 2025 pa naj bi se ta številka ob sedanjih gibanjih povzpela 
na 2.000.000 umrlih. Polovica umrlih zaradi tobaka umre 
v starosti od 40 do 69 let. Zlasti zaskrbljujoči so podatki, po 
katerih potrošnja tobačnih izdelkov narašča predvsem v deže- 
lah južne in vzhodne Evrope. Epidemija tobačnih smrti se iz 
razvitega sveta seli med nerazvite, kjer zaradi tobaka umre kar 
20% vseh prebivalcev. 
V Sloveniji je zaradi pljučnega raka v letih 1985 do 1991 umrlo 
kar 5.394 prebivalcev, od katerih je glede na razpoložljive 
podatke kar 90% smrti povezanih s kajenjem. 

Po podatkih, ki jih je v anketi »Slovensko javno mnenje« zbral 
Raziskovalni inštitut pri Fakulteti za družbene vede v Ljub- 
ljani, je delež nekadilcev v 15 dneh upadel za pet odstotnih 
točk (s 56% na 51%), delež kadilcev pa povečal za približno 
4 odstotne točke (s 30% na 34%), delež tistih, ki so opustili 
kajenje, pa je stalen (okrog 15%). Podatki iz raziskovalne 
naloge »Mladi in njihov odnos do alkohola«, ki jo izvaja 
Inštitut za socialno medicino in socialno varstvo, so pokazali, 
da le 37,5% anketiranih mladih živi v družini brez tobačnega 
dima in da se med prvim in tretjim letnikom srednje šole delež 
otrok, ki poskušajo kaditi, poveča za 15%. Med srednješolci je 
po navedenih podatkih le 42% tistih, ki še nikoli niso kadili, 

1» 

V8C 'PO 

kar 11% pa jih kadi že več kot dve leti (povprečna s" jj 
celotnega vzorca je bila 15,9 leta). 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava^j' J« 
(Uradni list RS, št. 9/92) v 2. členu določa dolžnost vflPO 
da skrbi za svoje zdravje in da nihče ne sme o 
drugih. V skladu s 4. členom navedenega zakona r - 
blika Slovenija v okviru družbene skrbi za zdravje sPT* 
predpise in ukrepe, ki spodbujajo krepitev in 
zdravja, z ukrepi davčne in gospodarske politike pas| 

razvijanje zdravih življenjskih navad. 

Področje uporabe tobačnih izdelkov oziroma kajenje G 
veniji še dokaj neurejeno, saj kajenje na delovne"1,, 
v določeni meri omejuje le zakon o varstvu pri delu (Ufa 01 

RS, št. 47/86 - preč. bes ), ki zavezuje delodajalce, 
čijo prostore, v katerih kajenje ni dovoljeno. Ne 9' Pl 

kazenske sankcije pa navedeni zakon ne daje nikaK^ 
čite nekadilcem, da zavrnejo delo v zakajenih P'jj 
Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmeto^ J, 
rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85), ki se v H*, ni 

Sloveniji še uporablja, pa v 15. členu prepoveduje 
tobačne izdelke po tisku, radiu, televiziji in drugihs /j 
javnega obveščanja. Na podlagi zakonskega poobltfLj 
sprejet poseben odlok (Uradni list SFRJ, št. 34/79 in6 ^ .« 
je proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelK°vJ jjJ 
obveščanje potrošnikov o prejetih nagradah in Priz"je(| 
kakovosti in lastnostih novih proizvodov;  
le enkratno in istočasno. Vendar je tudi takšna zaš<^° 
nika pomanjkljiva, saj so kršitve prepovedi 
tobačnih izdelkov čedalje pogostejše. 

Škodljivi vplivi kajenja oziroma uporabe tobačni!1 » ^ 
(pipo kadi v Sloveniji le 0,2% prebivalcev, obseg dr"9, via. 
uživanja tobačnih izdelkov - žvečenje in njuhanj® (l) jjJJ 
zanemarljiv) so nesporni, saj jih ugotavljajo VVHO.^j L 
razvite države. Sedanja zakonodaja ne zadovoljuje * j ' 
jih vsebujejo priporočila WHO in direktive Sveta 
je treba po vzoru razvitih evropskih držav celov" JJtjo 

■i;181; 
izd« % 

uporabo tobačnih izdelkov. 

Vsekakor pa za zmanjšanje uporabe tobačnih 
zadošča zgolj moderna zakonodaja, temveč mora % ^ 
izvajanje podprto z ustrezno družbeno klimo, ki m°r°; ^ 
pa tudi druge, zdravju škodljive razvade, prepreči'1 

vati na vseh področjih. 

II. CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

Petletni program WHO z imenom Evropa brez . . 
free Europe), ki ga je sprejel leta 1987 Regionalni,,! »i^j 
komite, je predvidel, naj bi do leta 1995 bilo v 
najmanj 80% nekadilcev, poraba tobačnih izdetkovr "Ij 
se zmanjšala za 50%. Te cilje je mogoče doseči z: 

kajeffit J 
onain'. 

H, 

& 

i? s 
'®d( 
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««t0 nekadilcev in zavzemanjem za ozračje brez cigaret- 
nima, zlasti na delovnem mestu in na javnih mestih; 
raftojem zdravstvene vzgoje in javnega informiranja; 

vS> "'°Sćan'em proizvocln'e' Propagiranja in prodaje tobač- jVfll ' 
aflfr 
-0 H lltMi!i,Zyoc,nj0 t°bačnih izdelkov, ki vsebujejo manj zdravju '1 ™wh snovi; 

e? Mrav'V*^an'ern družbenih okoliščin, ki bodo vzpodbujale 
i(jl 

0 življenje in opuščanje škodljivih razvad. 

fenai bi predvsem ustvaril pogoje, v katerih bo mogoče 
i p ludj ■ medpodročno in stalno aktivnostjo vplivati na mlade 
''n kod'lli ne bodo začeli kaditi, kadilce pa odvrniti od te 
<!razvade- Seveda pa teh ciljev ni mogoče doseči brez > irJvomejitev propagiranja in prodaje tobačnih izdelkov, 

^ ivnjk3, 0 Pa bo treba usklajeno ukrepati tudi na področju 
"nanc z ustreznimi davki oziroma javnimi dajatvami. 

I ''Ml 
'PO'a'h 3n' zal<on nai bi celovito uredil ukrepe za omejevanje sli vseh vrst tobačnih izdelkov, od cigaret do tobaka za 
'mje in njuhanje. Podatki o uporabi tobaka na zadnja 
^f.ifrtina sicer niso znani in so po splošnih ocenah 

arP irn0 ®rlM vendar pa obstaja upravičena bojazen, da bi 
0Dor|0rne'evan'em Porat3e cigaret ostalo neurejeno celo- izd Jijiij'3r°čje, kar bi tobačna industrija in prodajalci tobačnih 

,a? !kona
v *a9otovo izkoristili, s tem pa bi se osnovni cilji 

iprt Civili. Zakon naj bi zato opredelil tobačne izdelke ifJ1 ' n'"h '■""VI I I lUj i_»i tuiv v^ivuvmi iuuuuiiu 
j'C Porabi-| V'^ oblikah, pri čemer pa se bo v praksi v glavnem 
,pod 'lal le v zvezi s cioaretami. 

^On > 
' v zvezi s cigaretami. 

1 n®j bi uredil sedem vsebinskih sklepov: 

°m8jitev 
r»dj' om. ojitev 

J1' 
H 

6Poved 

kajenja v javnih prostorih in na delovnem mestu; 

prodaje tobačnih izdelkov; 

propagiranja (reklamiranja) tobačnih izdelkov; 

4 v vsebnosti škodljivih sestavin v cigaretah; 
1# 1 fiajjn 
Kil' °Pozarjanja kadilcev na škodljivost kajenja; 

"'t OirijT'" ^edpodročnega usklajevanja aktivnosti v zvezi anjem uporabe tobačnih izdelkov; 

/ Ckon
v
Clranie aktivnosti 

'i' v, 
P »lani« 

za omejevanje uporabe tobačnih 

3 r, J^nje r. ■ 
a,T*akorn bi- bi'° Prepovedano v vseh javnih prostorih, ki jih 

^ °Pravr ' °Pre<lelil, nekatere le glede na dejavnost, ki se ^ano v 
,a' druge pa eksplicitno. Kajenje naj bi bilo prepo- 

i!® Jcir
Vr,c'h in drugih vzgojnovarstvenih organizacijah, 

gf avstvenih in socialnih zavodih, pa tudi v vozilih 
' Nalih |[°?eta' v trgovinah, športnih in kulturnih dvoranah, 
'j t'"1'kis žičnicah, čakalnicah in vseh drugih pro- :r ^ovau° namenjeni javni rabi in bi kajenje v njih motilo ter 
ofj * 0 "ekadilcem. 

VnriiJ8.' "^sedanjo ureditev kajenja na delovnih mestih 
So dl s pravico nekadilcev, da lahko od delodajalca 

lld ?.haj b| (T(5 
ezno zaščito pred cigaretnim dimom, predvsem 

i , "je jj? i delodajalci posebej določili prostore, kjer je 
it ^°Vert i,ecno dovoljeno, sicer pa naj bi veljala splošna 

V' 'o Kai®nja na delovnem mestu. 
držav naj bi zakon omejil prodajo tobačnih 

i°cia tnim °sebam. hkrati pa bi prepovedal tudi J'bo čina®' 'z avtomatov, s čimer naj bi vsaj delno omejil 
«1? ^r0c|a 

mec' mladimi. Večina razvitih držav je prepove- 
Ji'/ii« 9re rii tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 16 let, pV<Joi6(n.,®'o mlajšim od 18 let. Ker po naši zakonodaji 
iK' h ^itviil 0 Poslovno sposobnost pridobijo že s 15 leti 
p« ii^že), nai I? de,ovnega razmerja ali s sklenitvijo zakonske 

e|kov'fM s,arost veljala tudi za možnost nakupa tobač- • Glede na predlog Zdravstvenega sveta je predla- 

gana alternativa, da bi tobačne izdelke lahko kupovali le 
polnoletni kupci. 

Prepoved oglaševanja oziroma propagiranja tobačnih izdel- 
kov naj bi bila skoraj absolutna, saj naj bi bili izjema le manjši 
prenosni predmeti (obeski za ključe, vžigalniki, dežniki), 
reklamni napisi na poslovnih prostorih proizvajalca ali 
trgovca s tobačnimi izdelki, napisi na njihovih službenih vozi- 
lih ter reklamni napisi na trafikah in v prodajalnah tobačnih 
izdelkov. 

Takšnim omejitvam propagiranja se v svetu upira tobačna 
industrija z ugovori, da je prepoved reklame kratenje komerci- 
alne svobode in s tem ene temeljnih pravic tržnih subjektov. 
Vendar pa komercialna svoboda predstavlja tudi odgovornost 
do potrošnikov, saj takšen izdelek dokazno povzroča njihovo 
slabše zdravje in prezgodnjo smrt. 

V variantnem dodatku je predvidena možnost, da bi proizva- 
jalci tobačnih izdelkov lahko v omejenem obsegu obveščali 
potrošnike o novih proizvodih ali o izboljšavah proizvodov, ki 
so že na tržišču. Takšna akcija obveščanja potrošnikov naj bi 
imela predvsem namen seznanitve z manj škodljivimi tobač- 
nimi izdelki, bila pa naj bi pod nadzorom ministrstva, pristoj- 
nega za zdravstvo. 

Proizvajalci tobačnih izdelkov se zavzemajo za zaščito bla- 
govne znamke, vendar je kljub temu potrebno zagotoviti opo- 
zorila o škodljivih sestavinah in škodljivosti kajenja zdravju na 
spodnji strani embalaže, ne glede na pravice, ki jih zagotavlja 
Pariška konvencija. Z obveznimi obvestili in opozorili se naj 
ne bi posegalo v samo blagovno znamko. 

Vendar bo potrebno urediti vprašanja, ki zadevajo industrij- 
sko lastnino in uporabo znaka oziroma enakega logotipa ali 
znamke tudi za druge vrste blaga ali storitev, tako da Slove- 
nija ne bo kršila mednarodnih konvencij, še predvsem Pari- 
ške. Zagotovljena bi morala biti tudi pravica proizvajalcev, da 
komunicirajo s potrošniki. 

V skladu z direktivo Sveta Evropske skupnosti naj bi zmanjšali 
vsebnost škodljivih sestavin v cigaretah, predvsem katrana in 
nilietina, pri čemer bi morali vsaj prvi rok (direktiva določa 31. 
12.1992) za določen čas preložiti ter s tem omogočiti tobačni 
industriji in trgovcem, da se prilagodijo zakonskim zahtevam. 
Embalaža cigaret naj bi imela natisnjeno opozorilo, da kajenje 
škoduje zdravju, pa tudi navedbo, koliko katrana in nikotina 
vsebuje posamezna cigareta. Glede na izkušnje razvitih držav 
mora zakon dokaj natančno določiti obliko, velikost in vse- 
bino opozorila, sicer ga proizvajalci cigaret zlahka izigrajo. 

S postopno prilagoditvijo davčne zakonodaje naj bi tudi omo- 
gočili, da bi maloprodajne cene tobačnih izdelkov rasle 
hitreje kot maloprodajne cene nasploh. V predlaganih tezah 
sicer ni določbe o hitrejši rasti cen tobačnih izdelkov od 
maloprodajnih cen. Usklajevanje višine tako imenovane 
akcize je namreč urejeno z zakonom po prometnem davku 
(Uradni list RS, št. 4/92) in sicer tako, da višina akcize sledi 
rasti maloprodajnih cen cigaret. 

Kazenske določbe naj bi predvsem zagotovile dosledno spo- 
štovanje zakona na področju prepovedi reklamiranja tobač- 
nih izdelkov, na drugih področjih pa bodo za dosego zastav- 
ljenih ciljev potrebni predvsem drugi, nerepresivni ukrepi. 

III. MEDNARODNA PRAVNA UREDITEV 

Vsekakor so na mednarodnem področju najpomembnejši 
dokumenti WHO, ki je poleg dokumenta »Zdravje za vse do 
leta 2000« sprejela na 5. svetovni konferenci o kajenju in 
zdravju leta 1983 v VVinnipegu priporočila o vodenju kampa- 
nje proti kajenju ter o oblikovanju posebnih državnih teles. 
Evropska konferenca, na kateri je sodelovala tudi bivša SFRJ, 
je sprejela dokument »nova Evropa brez tobaka 1990«, Evrop- 
ska skupnost pa je sprejela direktive (novembra 1989 in maja 
1990), s katerimi je omejila vsebnost katrana in nikotina 
v cigaretah in določila roke za uskladitev nacionalnih zako- 
nodaj. 
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Upoštevajoč navedene dokumente je večina evropskih držav 
omejila oglaševanje tobačnih izdelkov in kajenja na javnih 
prostorih ter predpisala obvezna opozorila o škodljivosti kaje- 
nja in o vsebnosti škodljivih sestavin cigaret. V Evropi imajo 
podobno urejeno zakonodajo s tega področja zlasti Norveška, 
Islandija, Belgija, Irska, Finska, Portugalska, Danska, Velika 
Britanija, Malta, Nizozemska, Švedska in Španija, izven 
Evrope pa Izrael, Burkina Faso, Singapur, Avstralija, Argen- 
tina, Senegal, Papua Nova Gvineja, Urugvaj ter seveda 
Kanada in ZDA. 

IV. MATERIALNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Največje finančne posledice predlaganega zakona bodo vse- 
kakor za tobačno industrijo in trgovce s tobačnimi izdelki, saj 
jim zakon predpisuje dodatne naloge (tiskanje obvestil, mak- 
simum škodljivih snovi), hkrati pa jim onemogoča, da bi te 
stroške skušali pokriti z večjo prodajo, za katero bi seveda 
morali napraviti ustrezno reklamo. Stroški s tiskanjem opozo- 
ril bodo za industrijo le enkraten večji strošek, trgovci pa 
bodo seveda pri uvozu tobačnih izdelkov morali od tujega 
uvoznika zahtevati, da pošiljke opremi s predpisanimi opozo- 
rili. Večje stroške bo tobačni industriji verjetno povzročila 
zahtevana prilagoditev evropskim normam glede vsebnosti 
škodljivih sestavin cigaret, zato zakon predvideva tudi daljše 
obdobje za uveljavitev teh zahtev. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Ta zakon določa ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih 
izdelkov in ukrepe za preprečevanje njihovih škodljivih vpli- 
vov na zdravje. 

2. člen 

Tobačni izdelki po tem zakonu so cigarete, cigarilosi, cigare, 
tobak za zvijanje cigaret in za pipe, tobak za žvečenje in za 
njuhanje. 

3. člen 

Javni prostori po tem zakonu so prostori, namenjeni skupni 
rabi oziroma dejavnostim na področju zdravstva, otroškega 
varstva, vzgoje in izobraževanja, prometa, trgovine, gostin- 
stva, športa in rekreacije ter kulture. 

Javni prostori iz prejšnjega odstavka so zlasti čakalnice, sejne 
sobe, kino dvorane, gledališča, zdravstveni, vzgojno var- 
stveni, izobraževalni, socialni zavodi, gostinski prostori in 
trgovine, športne dvorane, javna prometna sredstva, dvigala, 
kabinske žičnice, javna stranišča in drugi prostori, kjer so 
nekadilci proti svoji volji lahko izpostavljeni cigaretnemu 
dimu. 

4. člen 

Delovni prostor po tem zakonu je vsak zaprt prostor, ki je pod 
nadzorom delodajalca in kjer se zanj opravljajo dela in sto- 
ritve. 

5. člen 

Za uresničevanje celovite družbene skrbi za varstvo zdravja 
prebivalcev pred škodljivimi vplivi tobačnih izdelkov skrbi 
Svet za zdravje pri Vladi Republike Slovenije, ki ima na tem 
področju zlasti naslednje naloge: 
- spremlja vpliv uporabe tobačnih izdelkov na zdravje prebi- 
valcev oziroma skupin ljudi in predlaga ustrezne ukrepe, 
- pripravlja programe izobraževanja oziroma osveščanja pre- 
bivalcev glede škodljivosti kajenja ter programe odvajanja od 
kajenja, 
- predlaga ukrepe za omejevanje škodljive razvade uporabe 
tobačnih izdelkov, 
- opravlja druge naloge s področja omejevanja uporabe 

tobačnih izdelkov, ki zahtevajo medporočno rei 
mednarodno sodelovanje. 

II. STANDARDI ŠKODUIVIH SESTAVIN 

6. člen 

Katran po tem zakonu je suh, nerazredčen, brezi* 
kondenzat dima, ki nastaja pri kajenju. 

Od 31.12.1995 je prepovedana izdelava in prodaja ciS' J 
vsebujejo več kot 15 mg katrana na cigareto. 

Od 31. 12. 1997 dalje je prepovedana izdelava i" 
cigaret, ki vsebujejo več kot 12 mg katrana na cigar®' 

7. člen 

Vsebnost katrana v cigaretah se ugotavlja po - j 
ustreza standardom ISO 4387 in 3400, metoda vzorih 
standardu ISO 8243. 

III. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE UPORABE TOBAĆ«" Ti 
IZDELKOV 

8. člen 
il Ti 

Prepovedana je izdelava in prodaja cigaret, ki 08' 
oziroma drugi embalaži nimajo na vidnem mestu " i|)g 
nega podatka o tem, koliko miligramov katrana vsebuj, 
mezna cigareta. 

Podatek iz prejšnjega odstavka in opozorilo iz 9. '"j iy 
zakona morata biti natisnjena v barvi, ki se razlikuj® j( lan 
lage, v črkah, ki so velike najmanj 2 mm, tisk pa mo'*" 0v( 
najmanj 0,3 mm. Ho 

■„'■I0 
9. člen bj 

Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izde"*^ ttr 
embalaži nimajo v slovenskem jeziku natisnjenega®* % 
z naslednjo vsebino: »Minister za zdravstvo opozarr 'hk 
je zdravju škodljivo«. ro 

Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izde'^ !"i« 
embalaži poleg opozorila iz prejšnjega odstavi 
venskem jeziku natisnjenega še enega od naslednj 

To 
""".iotf1® ni "Ti( 

si 

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

»rti 

h?6 

>tr0| 
S 

Opozorilo iz prvega odstavka tega člena mora bit' % ?" 
na nroHnii ali no vaHnii eirani nmKnln^A /\i>rt-»nrllO I .j . f|| 

S 
rila ne sme biti manjša od 8% površine stranice 
je opozorilo natisnjeno, pri čemer opozorilo n®( P« 

na prednji ali na zadnji strani embalaže, opozoril" |'®r 

odstavka tega člena pa je lahko natiskano tudi na b°d 
embalaže. Opozorili morata biti natiskani s tiskaj ^ 
ki se razločno barvno razlikujejo od podlage. P°vrL,||i u?( 

rila ne sme biti mani&a nri fl% nnvr&ina Rtmnir.A erflP / J Pr 
J ..W ..»uaiijoiiv, K« > V-OIIIOI MW ,j 
nastisnjeno na delu embalaže, ki se odpira ali na d011 "li 
odpirančju uniči. 

hi 1 

tec 

it r 
Vsako neposredno ali posredno reklamiranje toba^, |0v 
nih izdelkov ie nreoovedann 7 izjemo ornej®"^! f| I" 

i 12. členu teg8 fjjJJ 
Za reklamiranje po prejšnjem odstavku se ne štej0^ 
podatkov o kakovosti in drugih lastnostih tobak® ^ 
izdelkov v strokovnih knjigah ter v revijah in Pu jjjiCS 
so namenjene obveščanju izdelovalcev in Pr° lr>d\ 
izdelkov. 

10. člen 
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^rano 'e raklamiranje izdelkov, označenih z logotipi, I al1 blagovnimi znamkami, enakimi ali podobnimi tistim, 
'taks?rat>''ai° za označevanje tobaka in tobačnih izdelkov, 
isrnk' označeni s temi logotipi, znaki ali blagovnimi Kanni, s svojim namenom, videzom, embalažo ali nači- 
bh»^?mociie neposredno vzpodbujajo uporabo tobaka ali SCn'b izdelkov. 

nitf 

iHCna določbe prejšnjega člena je reklamiranje tobač- 
■^ke>0^ dovolieno v obliki in podobi zaščitene blagovne 

re^ >lkov. 

iNI" 

11. člen 

Z6 ali logotipa: 
.. Pf|boru za kain ru za kajenje; 

dist iKVnih Pr°storih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvod- . "nbucijo, veleprodajo ali maloprodajo tobačnih iz- 

12. član 

iffriar" PreP°vedmi iz 10. člena je dovoljen omejen obseg 
'bajnih! 0 vP®'javi novih blagovnih znamk ali izboljšavah n izdelkov, a samo z naslednjimi omejitvami: 
■Vs 

Pfek podatk' se Pod nobenim pogojem ne smejo razšir- •ietka ° sreds,«v iavne9a obveščana dlje kot 20 dni od 
obveščevalne akcije pa do njenega konca. 

^aToh"^0'00' P°da,ki o novi znamki ali izboljšavi obstoje- . ^ srert
a;ne9a izdelka se lahko razširjajo preko omejene 

Wr=rev'avne9a obveščanja samo v primeru, da izdelek I® naslednjim pogojem: 

'|elj 'v na
a'?' izdelek, o katerem naj bi obvestili potrošnike, je 

fl
h. »mi«' '°v®nskem tržišču, se pravi, da njegova blagovna 

°v,r>iilintZašćitni znak n'sta tržena v Republiki 
Wnv odgovarja zahtevam, opisanim v 6. členu tega 
T°bač- a; 
'«9a JJJ izdelek predstavlja očitno razširitev znamke obsto- 

m* ' T0vrst 9a izdelka' ki i® ž® bil tr*®n v Republiki Slove- * J [atno sD,
a razširitev znamke se šteje za očitno, če obsega 

f °s'i 0L6mern^° vsebnosti katrana ali nikotina, ali pa zna- 
8 f"**« ali3 ali arome obstoječe znamke, na primer uvedbo 

?Hia- m®ntolove inačice obstoječe blagovne znamke; 

"«I S'bbni '*delek' ki i® že b" tržen v Sloveniji, je doživel 
IflMi 6r SDr sPrern®mbo tehničnih značilnosti ali okusa, na 

1,1 Pa je ?em'30 vsebnosti katrana ali nikotina, obvestilo 

^"'Skih ?'8n' P°9°i' Pod 2- točko, se razširjanje tovrstnih 
i' "a n» ,ln'ormacij preko sredstev javnega obveščanja "aslednji način: 

I0vr« 
J°vrstiiiPodatki se ne širijo preko televizije; 
y baj narP

oda,ki se ne širijo preko objav 
j J°vrstni enieni mladoletnikom; 

1# J!1* Matn.V0t!a,k' s® ne smejo širiti preko reklam na film- '..i . ®rify» i V kinAmatAnrafih nraH on lirn />■* nrnri ali mn/^ 

Pomembno za potrošnike. 

v tisku, ki so 

™ k0.[ k,n®matografih pred 20. uro oz. pred ali med 
ji ik °'8tnik* 2m v kinu ali P° njem, če je film namenjen 

tS*ui»io » '' se tovrstni podatki širijo preko kina, se 
ii U ^ali n ne ve' kot tr'desot (30) sekund, pred ali med 
t Ik .'"lliainv?0 P°teku posameznega prikazovanja filma, ki 
'Cj9 »na h Vseh tovrs<nih »bvestilih se za tri (3) sekunde 

C® in ki oznak, ki opozarja na nevarnost cigaret za 
ih Ifi OfnZ določene za rabo na cigaretni embalaži v 9. J od Dri?

ake se p'rikazujejo v ločeni in vidni obliki, neod- 
0° Po kn an'^ Podatkov o tobačnem izdelku in nepo- 
V' i^elekCU prikazovania obvestila, ki se nanaša na 

Sflhh1"1, ki~»n>')Ves,'la se ne smejo pojavljati na reklamnih 
itTn '4r,ov » postavljeni v krogu 200 metrov od izobraževal- 

5« *Nnaoh 
0,rok®: 

K0' polj*6*'1« ne smejo vsebovati prizorov, v katerih je 
^>na lCa 'J"di prikazanih kot kadilci; 

irw9i° oJ3K6s,ila ne smejo vsebovati prizorov, v katerih 
ajset (je?' 30 mlajše ali so očitno videti mlajše od let; 

- Tovrstna obvestila ne smejo vsebovati prizorov, ki napelju- 
jejo na misel, da sta kajenje ali poraba tobačnih izdelov 
bistvenega pomena za doseganje športnih, družbenih ali sek- 
sualnih uspehov; 

- Tovrstna obvestila ne smejo vsebovati podob ali izjav zna- 
nih osebnosti, npr. televizijskih ali filmskih zvezd, ki bi lahko 
imele poseben vpliv na mlajše od 18 let, če v njih te osebnosti 
podpirajo porabo tobačnih izdelkih. 

4. Prikazovanje tovrstnih obvestil mora v vsakem primeru 
vsebovati eno od besedil, ki svarijo pred nevarnostjo kajenja 
in ki so določena v 10. členu zakona. Besedilo mora obsegati 
osem odstotkov (8%) celotne površine prostora, ki ga zav- 
zema obvestilo o tobačnih izdelkov. 

13. člen 

Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim 
od 15 let. k ' 

Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov iz avtomatskih 
naprav. 

Prepovedana je prodaja posameznih cigaret oziroma drugih 
tobačnih izdelkov izven izvirne embalaže proizvajalca. 

14. člen 

Prepovedano je kajenje v javnih prostorih, razen v delih, ki so 
posebej označeni in ločeni od prostorov, namenjenih neka- 
dilcem. 

Prostori, namenjeni kadilcem, ne smejo presegati 50% 
skupne površine posameznega javnega prostora, kar mora 
lastnik javnega prostora, upravljalec oziroma najemnik zago- 
toviti najkasneje do 1. 1. 1996. 

Lastnik javnega prostora, upravljalec oziroma najemnik mora 
prepoved kajenja ter označbo prostorov za nekadilce objaviti 
na vidnem mestu. 

15. člen 

V gostinskih objektih, kjer se gostom streže predvsem hrana 
(gostišča in restavracije), se določi prostor za nekadilce. Veli- 
kost prostora za nekadilce določi lastnik, najemnik ali upo- 
rabnik objekta. Prostor se jasno označi kot prostor za neka- 
dilce. 

Prepovedano je kajenje v slaščičarnah in mlečnih restavra- 
cijah. 

16. člen 

V delovnih prostorih je kajenje dovoljeno le v prostorih, ki jih 
določi delodajalec. 

Prepovedano je kajenje v prostorih državnih organov, ki so 
namenjeni stikom s strankami. 

17. člen 

Vsak zaposleni ima pravico zahtevati od delodajalca, da mu 
omogoči opravljati delo v prostorih, kjer zrak ni onesnažen 
s tobačnim dimom. 

Če delodajalec v primeru iz prejšnjega odstavka ne more 
ugoditi zahtevi zaposlenega s prerazporeditvijo v drug 
delovni prostor, je dolžan v delovnem prostoru zaposlenega 
prepovedati kajenje. 
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IV. SREDSTVA 
18. člen 

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

V. NADZOR 

19. člen 

Nadzor nad izvrševanjem tega zakona opravlja ministrstvo, 
pristojno za zdravstvo, nadzor nad izvrševanjem 8., 9., 10., 11. 
in 13. člena tega zakona opravlja tržna inšpekcija, nadzor nad 
izvrševanjem 14. in 15. člena sanitarna inšpekcija, nadzor nad 
izvrševanjem 16. in 17. člena pa inšpekcija dela. 
Nadzor nad izvrševanjem 8. in 9. člena tega zakona pri uvozu 
tobačnih izdelkov opravlja Carinska uprava Republike Slove- 
nije. 

Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se tobačni izdelki 
izdelujejo in prodajajo v nasprotju z 8. in 9. členom tega 
zakona, z odločbo prepove izdelavo in prodajo tobačnih iz- 
delkov. 

Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se reklamirajo 
tobačni izdelki v nasprotju z 10. in 12. členom tega zakona, 
z odločbo prepove reklamiranje tobačnih izdelkov. 

Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

Za izvršitev odločbe iz četrtega odstavka tega člena lahko 
pristojni inšpekcijski organ odredi takojšnjo odstranitev 
reklamnega materiala na stroške pravne osebe oziroma posa- 
meznika, ki stori prekršek v zvezi z 10. in 12. členom tega 
zakona. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

20. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 250,000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če po 31.12.1995 izdeluje ali prodaja cigarete, ki vsebujejo 
več kot 15 mg katrana na cigareto (drugi odstavek 6. člena); 

2. če po 31.12.1997 izdeluje ali prodaja cigarete, ki vsebujejo 
več kot 12 mg katrana na cigareto (tretji odstavek 6. člena); 

3. če izdeluje ali prodaja cigarete, ki na škatlici oziroma drugi 
embalaži nimajo na vidnem mestu natisnjenega podatka 
o tem, koliko miligramov katrana vsebuje posamezna cigareta 
(prvi odstavek 8. člena); 

4. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, na katerih podatek 
iz 8. člena tega zakona in opozorila iz 9. člena tega zakona 
niso natisnjeni v barvi, ki se razlikujejo od podlage ter v črkah, 
ki so velike najmanj 2 mm, tisk pa ni širok najmanj 0,3 mm 
(drugi odstavek 8. člena); 

5. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, na katerih opozorilo 
iz prvega odstavka 9. člena tega zakona ni natisnjeno na 
prednji ali na zadnji strani embalaže, opozorilo iz drugega 
odstavka 9. člena tega zakona pa na prednji, zadnji ali bočni 
strani embalaže; če opozorili nista natiskani s tiskanimi 
črkami, ki se razločno barvno razlikujejo od podlage; če je 
površina opozorila manjša od 8% stranice embalaže, kjer je 
opozorilo natisnjeno ali če je opozorilo natisnjeno na delu 
embalaže, ki se odpira ali na delu, ki se pri odpiranju uniči 
(tretji odstavek 9. člena); 

6. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki na embalaži 
nimajo v slovenskem jeziku natisnjenega opozorila »Minister 
za zdravstvo opozarja: Kajenje je zdravju škodljivo« (prvi 
odstavek 9. člena); 

7. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki poleg o[ 
prvega odstavka 9. člena tega zakona nimajo na 
v slovenskem jeziku natisnjenega še enega od t 
opozoril: 

- kajenje ubija: 
- kajenje povzroča raka na pljučih; 
- kajenje v nosečnosti škoduje razvoju otroka; 
- kajenje je najpogostejši vzrok srčnih smrti; 
- kajenje povzroča bolezni srca; 
- kajenje skrajšuje življenje; 
(drugi odstavek 9. člena); 

8. če reklamira tobak in tobačne izdelke v nasproti11' 
odstavkom 10. člena; 

9. če izvajajo akcijo obveščanja potrošnikov nepreMI 
kot 20 dni (prvi odstavek 12. člena); 

10. če v akcijah obveščanja potrošnikov, napisanih '"j J 
nih oglasih oziroma obvestilih ne zagotovi natisa 01 

člena in opozorila iz 9. člena tega zakona v obseg"1 

8% površine oglasa oziroma obvestila (12. člen); 

11. če prodaja tobačne izdelke osebam, mlajšim od 
odstavek 13. člena); 

12. če prodaja tobačne izdelke iz avtomatskih naP'1' 
odstavek 13. člena); 

13. če prodaja cigarete in druge tobačne izdelke'^ 
nalne embalaže proizvajalca (tretji odstavek 13. t|e 

14. če v javnih prostorih ne objavi prepovedi 
označbe prostorov za nekadilce na vidnem ^' 
odstavek 14. člena); 

Mi' 

15. če ne določi prostora za nekadilce v gostinski 
kjer se gostom streže predvsem hrana (gostišča1 

cije) oziroma ga ne označi v skladu z dolo'" 
odstavka 15. člena; 

16. če ne določi prostorov, v katerih je dovoljeno 
odstavek 16. člena); 

17. če se ne ravna po odločbi iz 19. člena tega **' 

Z denarno kaznijo najmanj 10,000 tolarjev se ' 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna 0® 
osebe. 

Za prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., in 13. 
odstavka se poleg denarne kazni izreče tudi var* 
obveznega odvzema tobačnih izdelkov, ki so Pr% 
ška, za prekršek iz 12. točke prejšnjega odsta 

odvzem avtomatskih naprav. 

21. člen 

Z denarno kaznijo 5,000 tolarjev, ki se izterja 
prekrška, se kaznuje posameznik: 

1. če kadi v javnem prostoru, kjer je kajenje prel 
člen); 

2. če kadi v slaščičarnah in mlečnih restav'8 

odstavek 15. člena?); 

3. če kadi v delovnih prostorih, kjer to ni d°v 

odstavek 16. člena); 

4. če kadi v prostorih državnih organov, ki 50 

stikom s strankami (drugi odstavek 16. člena)- ^ 

Denarno kazen iz 1. in 2. točke prejšnjega 
sanitarni inšpektor, denarno kazen iz 3. in 4. t°c 

odstavka pa inšpektor dela. 
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Iju I 

rgj uj^n' zbor Republike Slovenije v več kot letu dni ni bil tisti elementi, ki so temeljni vzvod za dosego tega cilja. 
.. sen Dri usklarlitvi rtrirnma snmiftmu 7aknna n omeieva- 

■0 

'" prehodne in končne določbe 

22. člen 

podatkov iz 8. člena in opozorilo iz 9. člena tega zakona 
JJjJjo izdelovalci in uvozniki tobačnih izdelkov zagotoviti 

v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

23. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 45. člen 
zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80 in 
25/86). ^ 

24. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

°d da ne bodo zsčoli kaditi, pa tudi škodljive razvade, so v predlaganem z 
kadilce odvrniti 

predlaganem zakonu zajeti vsi 

"in i/"' pri usklad'tvi oziroma sprejemu zakona o omejeva 
itko°rat3e tobačnih izdelkov. Glede na to, da je namen ,4^ "'ustvariti pogoje, v katerih bo mogoče vplivati na zlasti 

® llllHl Wn -m 11 n #• t+4i /> /V l ifrt i 11 

t 

lil 

prt" 

Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov za 
prvo obravnavo upošteva celovito razpravo, ki je bila oprav- 
ljena ob prvi, in tretji obravnavi zakona o omejevanju uporabe 
tobačnih izdelkov, s tem, da je predlog podrejen temeljnemu 
namenu zakona. 

J 

/ 

i 
t? 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN REPUBLIKO INDIJO O TRGOVINSKEM IN 

GOSPODARSKEM SODELOVANJU - EPA 749 

Vlada Republike Slovenije je na 95. seji 21. julija 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO INDIJO 
O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. čl6" 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določi« I 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbofl'l 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnos«1 j 
razvoj, 

- Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu1 

ekonomske odnose in razvoj. 

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko in" 
o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju 

1.člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko 
Indijo o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisan 
v New Delhiju 7. decembra 1993. 

2. člen 

Sporazum se v slovenskem in angleškem jeziku* glasi: 

' Besedilo sporazuma v hindujskem jeziku je na vpogled 
v službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje 
zadeve. 

SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
REPUBLIKO INDIJO O TRGOVINSKEM IN 
GOSPODARSKEM SODELOVANJU 

Republika Slovenija in Republika Indija, v nadaljevanju 
»pogodbenici«, sta se 

z namenom, da še bolj utrdita njuno tradicionalno prijatelj- 
stvo in sodelovanje, 

v želji, da razvijeta trgovinske in gospodarske odnose med 
državama na osnovi enakosti in obojestranskih koristi, 

sporazumeli o naslednjem: 

I. člen 

Pogodbenici bosta v skladu s svojima zakonodajama in pred- 
pisi pospeševali trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med 
obema državama na različnih področjih na dolgoročni in trdni 
osnovi. 

II. člen 

a) Pogodbenici bosta, glede uvoznih in izvoznih dovoljenj, 
carin ter vseh drugih dajatev in davkov, ki se nanašajo na 
uvoz, izvoz in tranzit blaga, druga drugo obravnavali kot 
državo z največjimi ugodnostmi. 

b) Pogodbenici ne bosta, glede uvoznih in izvoznih licenc ali 
dovoljenj, kjer so take licence/dovoljenja predpisana, druga 
druge obravnavali manj ugodno kot kako drugo državo. 

c) Kakršnekoli ugodnosti, prednost, privilegij ali imUTi 
jo ena ali druga pogodbenica dodeli kakemu proizvo®*] 
po poreklu z ozemlja tretje države ali namenjen 
ozemlju, bo le-ta takoj in brezpogojno dodelila tudi ®^J 
proizvodu, ki je po poreklu z ozemlja ene ali druge f 
niče ali naj bi ga na to ozemlje uvozili. 

III. člen 

Določbe iz II. člena pa ne veljajo za dodelitev ali n8< 

veljavnost kakršnihkoli: 

a) ugodnosti, ki jih je ena ali druga pogodbenica' 
sosednjim državam z namenom, da bi olajšala ' 
promet; 

b) preferencialov ali ugodnosti, ki jih je ena ali drug*? 
benica odobrila kateri koli drugi državi in ki so ob s™ 
dan sklenitve tega sporazuma ali pa nadomeščajo ta" 
renciale ali ugodnosti, ki so obstajale že pred 1®- 
1947; 

c) ugodnosti ali preferencialov, ki so bili podeljeni P°j 
nem koli programu za razširitev trgovinskega in 9% 
skega sodelovanja med deželami v razvoju, ki j® ^ 
sodelovanje dežel v razvoju ali pri katerem sodeluj® 
sodeluje ena ali druga pogodbenica; 

d) ugodnosti ali preferencialov, ki izhajajo iz carinsK®^™^ 
ali cone proste trgovine, v katero je ena ali druga P" 
niča že ali bo včlanjena. F98k, 

IV. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali in olajšali stike med ^ 
pravnimi osebami obeh držav, med drugim z izm«ni 

skov delegacij in poslovnežev, udeležbo na trgo*" 
mih in razstavah in izmenjavo informacij. 

Na ozemlju ene in druge države bosta spodbujal' -|( 
predstavništev zunanjetrgovinskih organizacij, 
bank, družb, podjetij, itd. 

V. člen 

i 

"fl 
% 

fe: 
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje v znano®1 jt 
logiji, ekologiji, transportu, turizmu, komunikacij j 
kadrov in na drugih področjih gospodarske deja*"1 
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02 in izvoz blaga in storitev med državama bo potekal na 
i?vi Pogodb, ki naj se sklenejo med njunimi fizičnimi in 
j'Vn|mi osebami po mednarodnih cenah in v skladu z nju- 
^ zakonodajama in predpisi. Nobena od držav pogodbe- 
.L ne.bo odgovorna za obveznosti fizičnih in pravnih oseb, ki 

s 3|alo iz takih trgovinskih poslov. 

rtdPkii,a za P°s,e komercialne in nekomercialne narave 
ih A° ma državama, se izvršijo v prosto zamenljivih valu- «se o tem pogodbenici izrecno drugače ne dogovorita. 

idi 

VI. člen 

VII. člen 

VIII. člen 
'voz ln izvoz blaga in storitev, izvršen na ta način, mora biti 

rwS.rodno konkurenčen, med drugim glede kvalitete, cene Pogojev dobave in plačila. 

riV °^v'ru teQa sporazuma se lahko poravnajo na kakr- ia *01'v mednarodni bančni praksi sprejet način, ki temelji 
tat eb°inem dogovoru med udeleženimi podjetji, ob evanju zakonov in predpisov pogodbenic. 

»iine 
IX. člen 

i.n pravne osebe obeh držav bodo lahko med seboj 
lufiBT ln izvažale blago in storitve na osnovi vezane trgo- 
ePi ibii^°mPenzacij ali katere koli druge mednarodno priznane 

Poslovnega sodelovanja. 

X. člen 

Sanici bosta spodbujali investicije in tehnološko sode- '9n ft opv/uuujau mivojuvijo ••• iumiviv«iw 
ijviiJ! na ozemlju druge pogodbenice, med drugim z usta- lem skupnih vlaganj, tudi na trgih tretjih držav. 

jfKrnici se bosta na zahtevo ene ali druge strani med .™svetovali z namenom, da olajšata nemoteno izvajanje 
ahk0 rHazuma <er poravnata kakršne koli spore, do katerih 

poj pricle v zvezi z razlago in izvajanjem tega sporazuma. 

XII. člen 
t0rnlj|u n'c' se lahko dogovorita, da ustanovita mešano 
^ndm se bi sestajala v rednih časovnih presledkih. 

•CNaniT?' v en' °d obeh držav, z namenom, da nadzira 
sporazuma in daje priporočila za pospeševanje 

trgovine in gospodarskega sodelovanja. 

|f iPoi 

XI. člen 

XIII. člen 

Za zagotavljanje učinkovitega uresničevanja tega sporazuma, 
se lahko pogdobenici dogovorita o načrtih in programih 
sodelovanja na posebnih področjih. 

XIV. člen 

Ta sporazum bo stopil v veljavo dan po izmenjavi not, pri 
čemer pogdobenici obvestita druga drugo o izpolnitvi ustav- 
nih zahtev in se začasno uporablja z dnem podpisa spora- 
zuma. 

XV. člen 

Ta sporazum se sktene za pet let. Njegova veljavnost se 
samodejno podaljša za naslednja petletna obdobja, če 
nobena od pogodbenic najmanj šest mesecev pred iztekom 
njegove veljavnosti pisno ne obvesti druge pogodbenice 
o svoji nameri, da odpove ta sporazum. 

XVI. člen 

Ob izteku veljavnosti bodo določila in pogoji tega sporazuma 
še naprej veljali za vse pogodbe, sklenjene v času veljavnosti 
sporazuma, ki do dneva izteka njegove veljavnosti niso bile 
v celoti izpolnjene. 

Ta sporazum se lahko dopolni z medsebojnim pisnim soglas- 
jem obeh pogodbenic. 

V DOKAZ TEGA, sta spodaj podpisana, ki sta za to ustrezno 
pooblaščena s strani svojih vlad, podpisala ta sporazum. 
Podpisano v Nevv Delhi, dne 7. decembra 1993 v dveh izvirni- 
kih, v slovenskem, hindujskem in angleškem jeziku, pri čemer 
so vsa tri besedila enako verodostojna. 

V primeru razlik v razlagi, velja angleško besedilo. 

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO 
Davorin Kračun I. r. 

ZA REPUBLIKO INDIJO 
Pranab Mukherjee I. r. 

Opomba: sledi tekst sporazuma v angleškem Jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma 
odnose in razvoj. 

skrbi Ministrstvo za ekonomske 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

f 

>pa podpisan 7. decembra 1993 v Nevv Delhiju, 
> ^ porf dan po 'zmeniav>not in se začasno uporablja 

*v,ornatj*'sa sP°r£izuma. Sporazum velja pet let, nato pa n° podaljšuje za naslednja petletna obdobja. 

S se RbP"131'1*3 Slovenija in Republika Indija 
fikih sf .■ "a bosta spodbujali razvoj medsebojnih gospo- 
Kiustvarlal' razmere za gospodarske povezave 

j vfSocfo0_ra' Sporazum vsebuje določbo o klavzuli največ- 
5 « ®9a nH ter dru9ih formalnostih za proizvode, ki izvirajo 

bo s'° kon°^a' Pla6ilnl promet med državama bo potekal 
OTev valuti ob upoštevanju svetovnih cen in 

Bbojnn nar°dne trgovine. Sporazum predvideva tudi 
2>, So Pomoč udeleženk pri organiziranju sejmov in 
Ust'""7, kom ^ v znanosti in tehnologiji, ekologiji, ^i^nikacijah ter šolanju kadra. Predvidena je tudi 

mešane komisije, ki bo proučevala možnosti in 

predlagala ukrepe za razširitev gospodarskega sodelovanja 
med državama. 

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slove- 
nije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah. 

Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih 
predpisov. 

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna proračunska sredstva 
za delo slovenskega dela mešane meddržavne komisije, pred- 
videne v 12. členu sporazuma. 

Pri delu teles Vlade Republike Slovenije bosta sodelovala Dr. 
Davorin Kračun, Minister za ekonomske odnose in razvoj in 
mag. Vojka Ravbar, državna sekretarka za ekonomske odnose 
s tujino. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIK 

SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O MEDSEBOJNI 

TRGOVINI IN PLAČILIH - EPA 750 

Vlada Republike Slovenije je na 95. seji 21. julija 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVA- 
ŠKE REPUBLIKE O MEDSEBOJNI TRGOVINI IN PLAČILIH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državega zbora Republike Slovenije 
in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena pojjj 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije dol"' 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbo" 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, « 
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnos* 
razvoj, 
- Vojka RAVBAR, državna sekretarka 
ekonomske odnose in razvoj. 

Ministrstvu 

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Slovaške Republike o medsebojni trgovini in plačilih     

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Slovaške republike o medsebojni trgovini in plačilih, 
podpisani v Bratislavi 28. julija 1993. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in slovaškem jeziku 
glasi: 

SPORAZUM 

med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Slovaške republike o medsebojni trgovini in 
plačilih 

Vlada Republike .Slovenije in Vlada Slovaške republike (v 
nadaljevanju pogodbenici) sta se v želji po razvijanju poslov- 
nih in plačilnih odnosov med državama v skladu z medna- 
rodno prakso in standardi, prilagajoč se svetovnim gospodar- 
skim procesom, sporazumeli takole: 

1. člen 

Pogodbenici se bosta v medsebojnih poslovnih odnosih rav- 
nali po predpisih Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 
(GATT) in bosta na podlagi klavzule največjih ugodnosti pri- 
pomogli k medsebojnemu razvoju poslovnih in plačilnih 
odnosov ter ne bosta uveljavljali proti drugi pogodbenici 
oziroma proti poslu, ki ga uresničuje druga pogodbenica, 
diskriminacijskih ukrepov. 

2. člen 

Medsebojne dobave blaga in storitev bodo realizirale sloven- 
ske pravne in fizične osebe, ki so upravičene za opravljanje 
zunanjetrgovinskih dejavnosti po veljavnih slovenskih prav- 
nih predpisih (v nadaljevanju subjekti), na eni strani in na 
drugi strani slovaške pravne in fizične osebe, ki so upravičene 
za opravljanje zunanjetrgovinskih dejavnosti po veljavnih slo- 
vaških pravnih predpisih (v nadaljevanju subjekti), na podlagi 
pogodb, sklenjenih med njimi. 

3. člen 

Pogodbe o dobavi blaga in storitev bodo subjekti med seboj 

sklepali v skladu z mednarodnimi poslovnimi običaj 
števanju cen na svetovnem trgu in v medsebojno 
konvertibilni valuti. 

Obračuni po tem sporazumu se lahko realizirajo n® ^ 0 
koli v mednarodni bančni praksi sprejet način 
dogovora med zainteresiranimi podjetji ob up0 

pravne ureditve pogodbenic. 

4. člen 
. j|j! f) 

Pogodbenici sta se sporazumeli, da subjekti lahko [. 0, 
tudi druge oblike poslov v skladu z vpeljano prakso 
rodni trgovini. 

5. člen 

Vsa plačila v zvezi z dobavami blaga in opravljanj®^! 
kakor tudi mesebojni prenosi netrgovinske narav® ji 
z dnem veljavnosti sporazuma realizirali v konvertit*' 
tah v skladu s pravnimi predpisi držav pogodbenic 

6. člen 

Pogodbenici si bosta medsebojno v skladu z m®'» j , 
pogodbami, ki ju obvezujejo, pomagali pri organiz' ,|i l( ■ •• — sejmov, javnih razstav in raznovrstnih propagan 

Pogodbenici sta se še sporazumeli, da bosta odpr3' 
in druge dajatve za uvoz naslednjih izdelkov: 

yili( v 

a) reklamno gradivo, brezplačni vzorci iz države drlJ' 
benice; .$/ 
b) blago z velesejmov in razstav, ki ni namenjeno k 

7. člen 

Pogodbenici bosta v interesu medsebojnega trgov . 
rali izmenjavo informacij o pravnih predpisih, ki 5 

na poslovno dejavnost, naložbe, obdavčenje, , 
zavarovalništvo, financiranje, transport in delovn0 j0 
tudi izmenjavo nadaljnjih informacij, ki podp1 

poslovnih odnosov. 

8. člen 
njci 

Za dosego ciljev tega sporazuma bosta pogodb® v 
vili mešano komisijo, sestavljeno iz predstavn1 

benic. 

Id 
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' Misija bo- 
(L 

Posojala izvajanje tega sporazuma in predlagala priporo- 
29 uresničevanje njegovih ciljev, 

!'9otav|jala izmenjavo informacij o spremembah pravnih 
"T f'sov v državah pogodbenicah, 

. druge ukrepe, ki bi se morebiti sprejeli za pod- 111 razvoj poslovnih odnosov med pogodbenicama. 

9. člen 

Nkf|Urn za^-ne veljati tistega dne, ko se bosta pogodbenici 
Prav ■ a'ski P0*' obvestili o potrditvi sporazuma v skladu n|m redom držav podpisnic. 

10. člen 

se sklene za pet let in se bo samodejno podaljševal 
at za eno leto, če ga ena od pogodbenic pisno ne 

)*n^n' sP°razum je bil podpisan dne 28. julija 1993 v Brati- 

s*®.... j wm u s pravnim redom obeh držav. 

odpove po diplomatski poti najpozneje šest mesecev pred 
potekom njegove veljavnosti. 

Sestavljeno v Bratislavi, dne 28. 7. 1993 v dveh izvodih v slo- 
venskem in slovaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili 
avtentični in enako veljavni. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 
Janez Drnovšek I. r. 

Za Vlado 
Slovaške republike 
Vladimir Mečiar I. r. 

OPOMBA: tudi tekst sporazuma v slovaškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj. 

4. člen • 

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

OBRAZLOŽITEV 

l/ r 
začne tistega dne. ko se bosta podpisnici po 

sl('a<Ju - - pot' P'sno obvestili o potrditvi sporazuma 

P0rg>(. 
%kr se sklene za Pet let 'n se samodejno podaljšuje ■j tfpovgaf za eno leto, če ga ena od pogodbenic pisno ne 

pO oie/f Po, diplomatski poti najpozneje šest mesecev pred 
.1 "> njegove veljavnosti. 

%SD°razumom se Slovenija m Slovaška obvezujeta, da 
'Sar buya,/ razvoi medsebojnih gospodarskih stikov ter " razmere za gospodarske povezave med državama. 

al-1 ug0^'71 drugim vsebuje določbo o priznavanju največ- 
ja u"°sf'za menjavo med državama, druga proti drugi ne 

0f, 
e'/aW;a// diskriminacijskih ukrepov. Plačilni promet 
avama bo potekal vJkonvertibilnih valutah. 

te. b°sta pomagali tudi pri organizaciji in pripravi sej- 
azstav. V medsebojni menjavi bodo upoštevane sve- 

tovne cene in pogoji, ki veljajo v mednarodni trgovini. 

Podpisnici sporazuma bosta med seboj izmenjavali informa- 
cije, še zlasti o svoji notranji ureditvi in gospodarskih pro- 
gramih. 

Predvidena je tudi ustanovitev mešane komisije, ki bo preuče- 
vala možnosti in predlagala ukrepe za razširitev gospodar- 
skega sodelovanja med državama. 

Sporazum z zakonom ratificira državni zbor Republike Slove- 
nije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah. 

Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih , 
predpisov. 

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna proračunska sredstva 
za delo slovenskega dela mešane meddržavne komisije pred- 
videne v 8. členu sporazuma. 

?>Sb0°člLo 

t rob|fa 2a gospodarstvo o uresničevanju sklepov državnega zbora ob obravnavi 
ts^J3}atike celulozne in papirne industrije v Republiki Sloveniji  
k. 

^ N 3gr*avne9a zbora Republike Slovenije za gospodarstvo 
j uNavai11,1 dne 7- 7- 1994' in na 40- sei'' dne 19- 7 1994' 
r Probl Ureshičevanje sklepov Državnega zbora ob obrav- 
Nnijj Lp.a'^e celulozne in papirne industrije v Republiki 

°ii 7 lih ie Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 
■ đne 15. 4. 1993. 

C")0ra so bili seznanjeni z naslednjimi gradivi: 
Wl| 

^ ' fy)r 
j V|ade Republike Slovenije v zvezi s problematiko 

paPirne industrije oziroma o konkretnih ukrepih 
, !?|e VIDEM-PAPIR in VIDEM CELULOZA ter TCP 1 "ne 22. 9. 1993; 

"8 jnd
ev k poročilu Vlade RS o problematiki celulozne in 

^IDE|j oS,rije oziroma o konkretnih ukrepih za obratova- 
"11 ,^Ap|R in VIDEM CELULOZA ter TCP Goričane 

• 3- 1994 

- dopolnilo poročila Vlade RS o uresničevanju sklepov 
Državnega zbora ob obravnavi problematike celulozne in 
papirne industrije Republike Slovenije z dne 21. 4. 1994; 

- dopis Gospodarske zbornice Slovenije ministru za okolje 
in prostor, dr. Pavletu Gantarju, »Sanacija in prestrukturiranje 
TCP Goričane d.d.«; 

- gradivo Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
»položaj in problemi slovenske papirne industrije«; 

- gradivo podjetja Radeče Papir »Obrazložitev specifičnega 
položaja podjetja Radeče Papir in zaprosilo za finančno 
pomoč ter vključitev države v lastninjenje podjetja«; 

- dodatno gradivo za obravnavo problematike podjetja 
Radeče Papir z dne 4. 6. 1994; 
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- dopolnilni predlogi poslanca Franca Lišpoglavška 
k osnutku stališč in sklepov z dne 19. 7. 1994. 

Seji so prisostvovali tudi predstavniki Ministrstva za gospo- 
darske dejavnosti, Banke Slovenije, Gospodarske zbornice 
Slovenije in Pergama, Konfederacije sindikatov Slovenije. 

* * * 

Uvodoma je dr. Ivo Banlč, predstavnik Ministrstva za gospo- 
darske dejavnosti, predstavil aktivnosti Vlade Republike Slo- 
venije oziroma Ministrstva za gospodarske dejavnosti v zvezi 
s sklepi Državnega zbora, sprejetimi v lanskem letu ob obrav- 
navi problematike celulozne in papirne industrije. Ministrstvo 
s svojimi ukrepi pomaga reševati nastalo situacijo v podjetjih 
Videm Papir, Vitacel (nastalih iz podjetja Videm Krško, ki je 
v stečaju), TCP Goričane in Radeče Papir. Papirnica Količevo 
in Papirnica Vexče sta v tuji lasti, zato jih na ministrstvu ne 
obravnavajo. 

Cilj, ki ga je zasledovala vlada s svojimi ukrepi pri sanaciji 
podjetja Videm Krško, ki je v stečaju, je bil obdržati oziroma 
oživeti proizvodnjo in s tem tudi ohraniti delovna mesta (od 
načrtovanih 1100 delovnih mest so jih uspeli ohraniti 1011). 
Proizvodnja papirja je stekla v podjetju Videm Papir, proiz- 
vodnja celuloze pa v podjetju Vitacel. Čeprav sta Videm Papir 
in TCP Goričane leto 1993 zaključila z izgubo (le Vitacel je 
imel pozitiven finančni rezultat poslovanja, in sicer 23 mio 
SIT), na ministrstvu menijo, da je bil cilj dosežen, saj so uspeli 
oživiti proizvodnjo, uspel ni le ponovem zagon proizvodnje 
celuloze v Goričanah. Izgradnja čistilne naprave bi stala 53,5 
mio DEM, česar Goričane same ne zmorejo, vlada pa s takš- 
nimi sredstvi tudi ne razpolaga. 

Za zagotavljanje tekočega poslovanja v podjetju Videm Papir 
vlada načrtuje naslednje ukrepe: 

- Sklad Republike Slovenije za razvoj ne bo zmanjšal svo- 
jega angažiranja v Videm Papirju, čeprav ni več njegov last- 
nik, saj je podjetje Videm Papir sedaj v lasti podjetja Videm 
Krško, ki je v stečaju; 

- Videm v stečaju se bo odpovedal najemnini, ki jo je dolžan 
plačevati Videm Papir za leto 1994; 

- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo odobrilo 
podjetju trimesečno subvencijo v višini 22 mio SIT mesečno 
za kritje dela stroškov plač; 

- Videm Papir bo plačeval le polovico porabljene električne 
energije, hkrati pa se tudi zamrzne dolg Videm Papirja do 
Elektrogospodarstva, ki je nastal v prvi polovici letošnjega 
leta; 

Agencija za sanacijo bank in hranilnic je pripravljena zagoto- 
viti potrebna obratna sredstva podjetju Videm Papirju (je 
njegov večinski lastnih), ko ji bo zakonska ureditev to dopuš- 
čala. , 

Vzpodbudno dejstvo je, da se situacija papirne in celulozne 
industrije na svetovnem trgu izboljšuje, saj narašča povpraše- 
vanje in s tem tudi cene, kar kaže na možnost revitalizacije te 
dejavnosti tudi v Sloveniji. V odnosu do drugih gospodarskih 
panog papirna in celulozna industrija ne more imeti poseb- 
nega statusa, je pa res, da je donosna in pomembna, zato ji je 
potrebno pomagati. V večini podjetij je sicer tekoče poslova- 
nje pozitivno, bremenijo pa jih obveznosti iz poslovanja v pre- 
teklih letih, ko je bila ta industrijska panoga v recesiji in so se 
podjetja morala zadolževati. 

Poseben problem predstavlja podjetje Radeče Papir, ki od 
države pričakuje pomoč pri premoščanju likvidnostnih težav 
in pri lastninjenju podjetja (delež Republike Slovenije pri 
lastninjenju podjetja naj bi bil po predlogu podjetja 30%). 
Stališče Ministarstva za finance glede vključitve države v last- 
ninjenje podjetja je v bistvu negativno, saj je strateška usmeri- 
tev podjetja drugačna od strateške usmeritve Republike Slo- 
venije na finančnem področju. 

idijfel Predstavnik Banke Slovenije g. Andrej Rant, je pouu^- 
se Banka Slovenije s problematiko podjetja Radeč«r t 
ukvarja že precej časa. Temeljni problem podjetja R* 
Papir so prevelike kapacitete, saj potrebe Banke Slove11! 
dosegajo naročil, ki jih je podjetje imelo v preteklosti.1 

sodelovalo z Narodno banko Jugoslavije (izkoriščen^ : 
tretjina ustreznih kapacitet). Podjetje tako ne more p'e!' * 
z naročili Banke Slovenije, nujno si mora poiskati w '0 
Banka Slovenije v tem smislu podjetju že vseskozi F , 
z referencami in priporočili v svojih stikih s tujimi P°sl' j® 
partnerji in drugimi centralnimi bankami. Banka Slov®" J 
s kvaliteto papirja, ki ga proizvaja za njene potrebe PJ 
Radeče Papir izjemno zadovoljna, saj v tem pogledu r . 
izpolnjuje vse njene zahteve. V zvezi s predlogom P°% ' 
vključitev države v lastninjenje podjetja je bilo pojastf, , 
nudi zakon o Banki Slovenije le- tej omejene možnos'1 , 
Slovenije sicer izdaja bankovce in jih daje v obtok, ne"1 J 
v ta namen kreditirati podjetij niti sodelovati v njihove"1 

njenju. j. 
Predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije g. 
kar je povedal, da so v okviru Gospodarske zbornice'1 Oit 
v lanskem letu pripravili predloge ukrepov za sanac|l ira 
žaja v papirni in celulozni industriji, ki pa jfh vlada Ni 
vala, zato se ta gospodarska panoga letos nahaja v13" 
situaciji (poslovno leto 1993 je s pozitivnim finančni"1 . *") 
tom zaključila le Paloma in to zaradi specifičnosti svoi 'olj 
vodnje). Celotna panoga je bila v zelo težki situaciji in (ijt 
konjunkturnim gibanjem na svetovnem trgu sa""^ jo, 
mogla pobrati, čeprav podjetja v tej panogi sedaj r «iii 
pozitivno. ' ti 

'Pri 
Zaradi zadolževanja v preteklih letih imajo prevelik0 »v« 
ročne in dolgoročne obveznosti, ki jih z rezultatiJflr 
poslovanja ne morejo kriti. Vlada je naredila veliko % 
ker tej pomembni gospodarski panogi ni pomagala"? Ma 
trenutku, tako je sedaj marsikaj zamujenega, čepra% *i 
Čene ukreoe izvaiala. Država ho morala snreieti "TPIf 
strateške 

ukrepe izvajala. Država bo morala sprejeti " 
5ke odločitve in s tem tudi izvesti ustrezne 

rešiti nastalo situacijo v Vidmu Krško, ki je v stečaj"'. f 
podjetje zelo pomembno za celotno državo (nastop 
kupec celotnega Vidma ter se začne pogajati s J 
o skupnem lastništvu). Tudi podjetje Radeče PaP' j . 
ustrezne državne intervencije ne bo uspelo sanirati ('j la 
primeru bi kazalo razmisliti o skupnem lastništvu s H1" 
tovrstne proizvodnje sploh nima). 

Vlada naj pomaga tudi podjetju TCP Goričane z 
sredstev za reševanje tehnoloških viškov delovnih 
stva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve)^ 
menjujejo sicer pozitivno tekoče poslovanje. P°'0"pj,' 
omogoči temu podjetju, kot je že omogočilo Vidm" p 

električne energije. v,^ 
ponoven zagon proizv°° jf 
a odšli, poleg tega pa so P 

bo plačevalo le polovico električne 
menijo, da je prepozno za p 
loze, ker so ustrezni kadri že 
tudi prodajne poti. 

Člani odbora so na začetku razprave najprej P0^,«! 
potrebno problematiki papirne in celulozne indus%! 
titi ustrezno pozornost, ker je nedvomno zelo P0"1 j * 
tudi donosna, glede na konjunkturna gibanja na 5 j 
trni i na in io tiirli *# mnitoliviroti Ifl ** . I trgu pa jo je možno tudi v celoti revitalizirati in 
zagon. Vendar pa je potrebno diferencirano pristop ^ 
vanju problematike vsakega posameznega podjetJf ^ 
podjetje posebej obravnavati. Poleg ustreznih uK%i 
in njenih institucij je potrebno zagotoviti tudi ust^j! 
panje s strani vodstev podjetij, ki morajo del svojih * ji/ 
tudi v marketing podjejta ter pridobiti čimveč no*"n 

Predlogu predstavnika Gospodarske zbornic® J 
o skupnem lastništvu Slovenije in Hrvaške določ0n

f 
(Videm v stečaju in Radeče Papir) so člani odbor^ 
vali, saj so menili, da naj omenjena podjetja * ^ 
marketingom raje poiščejo kupce na Hrvaškem, &U 
podjetij s tem sploh ni povezano. V zvezi z lastniš,v°y 
papirne industrije na sploh pa je bilo izraženo " jI 
nobeno podjetje iz te panoge ne bi smeli več Pr0~ / 
Izdelati bo potrebno tudi oceno tujih vlaganj v 

papirno in celulozno industrijo 

«io 
«br 

? S 
5*1 

"0»! 

Ss 
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odh P°'°*aja in potrebnih ukrepov v okviru posameznih U* ""I. pa je bilo izpostavljeno zlasti naslednje: 
f* V©EM KRŠKO, ki je v stečaju: 

^ttkrhr * nas,a'° situacijo v tem podjetju je bila izražena (i loplJg Ost zaradi prepočasnega poteka stečajnega po- 

°" I 
$ todta")0ra so P°u<^ari"' da bi bila čimprejšnja racionalna 

; onr-a? 3le'aia v interesu vseh udeleženih in to najkasneje do 
£( 

letošnjega leta. 

5 Tcpqoričane 

i! za ol<olje i" prostor bi moralo proučiti predloge I irutt, arske zbornice Slovenije v zvezi s sanacijo in pre- 
šanjem podjetja TCP Goričane. 

o« papir 

j.!,,. I Podjetja Radeče Papir je izrazito specifičen, zlasti 
J' >riih n

n'e9°ve proizvodnje banknotnih, vrednostnih in zašči- ki U[)0PaP'ri6v. Podjetje proizvaja proizvode visoke kakovosti, 
|i: »m i. 2 ustreznim znanjem in ima reference na svetov- 
al io|wU; 8ai sodi med šest največjih in najbolj opremljenih 
si ij8Dr . ev banknotnega papirja. Izraženo je bilo mnenje, 
' iJ0 ja? odnja tega podjetja strateškega pomena za Slove- 

oi inLj° "e smemo dopustiti, da ga kupijo tujci (zanj se že 
*tu)p a's' največji proizvajalec banknotnih papirjev na .prejetje samo ne bo zmoglo pokriti starih obveznosti, 

' qvq l| tekoče poslovanje pozitivno in podjetje že pridobiva 
>•' »čina ■ ce" Driava bi tako morala podjetju pomagati na dva 
p' ilatj o'n Sicer pri 'inančni konsolidaciji podjetja (napr. takoj 
N|j8t

9
n.®

ncijo za pokritje starih obveznosti) ter sodelovati 
j1 i»l2a"lnieniu podjetja (s tem, ko bi postala lastnik podjetja, 

lo» 5pjrja»0,°vila dobavo ustreznega kvalitetnega banknotnega 

5 
® ★ ★ ★ 

razprave na obeh sejah odbora in predlogov 
nedržavnega zbora Franca Lipoglavška je odbor spre- 

i V 

SKLEPE IN STALIŠČA 

dir,/ davnega zbora Republike Slovenije za gospo- 
v,nil« ,e '* sesEn>"11 » Poročilom Vlade Republike Slo- »lr|il * *v®zi s problematiko celulozne In papirne indu- 
1l, 3 ^ne 2. 9.1993, z dopolnitvijo k temu poročilu z dne 
i um J- . 4 'n z dopolnilom poročila z dne 21. 4.1994 ter 
90id ° '"formacijo državnega sekretarja Ministrstva za 
'•lU u 8 dejavnosti dr. Iva Baniča o trenutnem polo- 
^•DirP°d|et|lh Videm Papir, TCP Goričane In Radeče 
^roi'r aktlvn08tlh Vlade Republike Slovenije na tem 

da se sklepi Državnega zbora Republike 
ty>riVn'

sj »Pfejeti na njegovi 7. seji, dne 15. 4. 1993, ob 
l RtDiikh. Pr°blematike celulozne in papirne industrije 
Jllt% ft, Sloveni|i, kljub prlzadevan|em Vlade Repu- 

*en'l° oziroma Ministrstva """•Hinti""'' oziroma mimsirsiva za gospodarske 
"Jotjvn* ' ne Izvajajo v celoti. S tem v zvezi odbor tudi 
Nitih ..da I6 v tem času prišlo do določenih spre- 
Wk0'. ,ai le Videm Papir prešel v last podjetja Videm 

°y«r»u 'e v *teča|u in nI več v lasti Sklada Republike ^ za razvoj. 

da se tržni položaj papirne in celulozne 
■« n°»t Dr'*.na svetovnem trgu lzboijšu|e, kar kaže na mož- 

I j. v#tja in razvoja te dejavnosti v Sloveniji. 

Stoto^'« aktivnosti Vlade Republike Slovenije za 
pJr! 'ekoče proizvodnje in poslovanje podjetij P|r> TCP Goričane in Radeče Papir. 

Odbor priporoča vladi oziroma Ministrstvu za gospodarske 
dejavnosti, da z lastno aktivnostjo in v sodelovanju z dru- 
gimi vladnimi resorji In Institucijami (zlasti z ministrstvom 
za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za 
okolje in prostor, Skladom Republike Slovenije za razvoj 
in Agencijo za sanacijo bank In hranilnic) pomaga reše- 
vati tekoče probleme navedenih podjetij v skladu s sklepi 
Državnega zbora Iz leta 1993 In sodelujejo pri njihovi 
dolgoročni sanaciji. 

V ta namen odbor predlaga vladi, da pripravi predlog kratko- 
ročnih in dolgoročnih ukrepov za sanacijo papirne In 
celulozne industrije. Pri tem naj tudi prouči možnost in 
potrebo priprave ustreznih zakonskih rešitev, zlasti 
v zvezi z urejanjem starih obveznosti pod|etij. 

4. Odbor priporoča vladi, da se Iskanje dolgoročnih rešitev 
poveže z lastninskim preoblikovanjem podjeti|. 

5. V okviru analize tujih vlaganj v Republiki Sloveniji (sklep 
Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi 
Resolucije o strategiji Republike Slovenije do tujih vla- 
ganj) bi bilo potrebno pripraviti tudi oceno tujih vlaganj 
v slovensko papirno in celulozno Industrijo. 

6. Odbor ugotavlja, da podjetje Radeče Papir zagotavlja 
proizvode visoke kakovosti, da razpolaga z ustreznim 
znanjem In Ima reference na trgu, saj sodi med največje 
in najbolj opremljene proizvajalce banknotnega in dru- 
gega zaščitenega papirja ter meni, da je proizvodnja 
tega podjetja pomembna za Slovenijo. 

Odbor podpira aktivnosti vlade in Banke Slovenije za zago- 
tovitev stabilne in ekonomsko upravičene proizvodnje 
v podjetju ter aktivnosti za Zagotovitev trga. 

Proučiti |e potrebno možnosti vključitve vlade in Banke 
Slovenije v lastninjenje podjetja. 

Vlada Republike Slovenije naj prouči možnosti subvencioni- 
ranja obresti za kredite podjetja Radeče Papir. 

Odbor priporoča Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve, da finančno podpre prestrukturiranje podjetja. 

7. Odbor priproča Ministrstvu za okolje In prostor, da prouči 
in po možnosti upošteva predloge Gospodarske zbornice 
Slovenije v zvezi s sanacijo in prestrukturiranjem TCP 
Goričane d. d. z dne 13. 6.1994. 

Odbor priporoča Ministrstvu za delo, družino In socialne 
zadeve, da prouči prošnjo podjetja TCP Goričane za 
dodelitev sredstev za reševanje tehnoloških viškov 
delovne si le ter JI po možnosti ugodi. 

8. Odbor ugotavlja, da stečajni postopek Vidma poteka pre- 
počasi, v interesu večine udeleženih pa bi bila čimprejš- 
nja racionalna izvedba steča|a (po možnosti najkasne|e 
do konca leta 1994.) 

Odbor predlaga vladi oziroma Ministrstvu za gospodarske 
dejavnosti, da s kratkoročnimi ukrepi In v sodelovanju 
z drugimi resorji in ustanovami (zlasti z Ministrstvom za 
delo, družino in socialne zadeve ter Agencijo za sanacijo 
bank In hranilnic) pomaga ohraniti čimveč tržno in ekolo- 
ško upravičene proizvodnje In da se angažira pri lskan|u 
dolgoročnih rešitev. 

9. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodar- 
stvo bo izva|anje navedenih sklepov In stališč obravna- 
val še pred Iztekom letošn|ega leta. 
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Odbor je sprejel tudi naslednji 

DODATNI SKLEP 

Odbor Državnega zbora Republike Sloveni|e za gospodar- 
stvo prosi Vlado Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za 

gospodarske dejavnosti In Ministrstvo za pravosodij' 
konca septembra letoftnjega leta pripravijo 
o poteku stečajnih postopkov na podlagi zakona « 't 
poravnavi, stečaju In likvidaciji, zlasti z vidika ča»«>! 
rem se stečajni postopki zaključujejo in njihovih učli" 
hkrati pripravijo tudi predloge eventuelnih spre"1' 
dopolnitev zakona. 

POROČILO onia 

Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ k problematiki dodeljevanj 
stanovanjskih kreditov in stanovanj funkcionarjem in delavcem republiške upra^, 

Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ je na 9. seji, 5.7.1994, obravnaval poročilo o problema- 
tiki dodeljevanja stanovanjskih kreditov in stanovanj funkci- 
onarjem in delavcem republiške uprave 
V uvodu je predsednica odbora pojasnila, da je zaradi odmev- 
nosti domnevnih nepravilnosti v zvezi z dodeljevanjem stano- 
vanjskih kreditov in stanovanj s strani vladne stanovanjske 
komisije, pisno zaprosila predsednika Vlade Republike Slove- 
nije za točne podatke. Pismo so člani odbora prejeli z gradi- 
vom za sejo. Vlada na dopis do seje odbora ni odgovorila in 
zato se postavlja vprašanje, ali je smiselno o tej temi razprav- 
ljati na tej seji na podlagi objav v medijih in komunikeja Urada 
Vlade za informiranje (objavljen v DELO, 2. 7. 1994) ali pa 
obravnavo preložiti na eno od naslednjih sej in ponovno 
zahtevati podatke od Vlade. 
V razpravi so člani odbora menili, da je potrebno dokončno 
razpravo prestaviti, dokler ne bodo pridobljene popolne infor- 
macije in podatki. Pri tem so poudarili, da je potrebno dobiti 
podatke in informacije o dodeljevanju stanovanj in stanovanj- 
skih kreditov za celotno obdobje od prvih večstrankarskih 
volitev leta 1990 naprej. Smatrali so tudi, da naj bi hkrati dobili 
tudi podatke o reševanju stanovanjskih vprašanj v Ministrstvu 
za obrambo in Ministrstvu za notranje zadeve, ki imata svoja 
stanovanjska sklada. Zaprosili pa naj bi za podatke o dodelje- 
vanju stanovanj tudi druge institucije, ki se financirajo iz 
javnih financ. 

Predstavniki Vlade so pojasnili, da je Vlada poslala odboru 
odgovore na vprašanja navedena v dopisu predsednice 
odbora. Odbor do seje gradiva še ni dobil in o tem ni mogel 
razpravljati. 
Člani odbora so posebej opozorili na to, da stanovanjska 
komisija Vlade ne bi smela reševati stanovanjskih vprašanj 
poslancev, saj si s tem izvršna oblast s podeljevanjem »privile- 
gijev« posega v zakonodajno oblast. Pravtako je bilo mnenje 
nekaterih članov odbora, da poslanci v taki komisiji ne bi 
smeli sodelovati. 

Člani odbora so se strinjali, da o problematiki ponovno raz- 
pravljajo po pridobitvi potrebnih gradiv, kljub temu pa so 
menili, da lahko nekatere predloge Vladi Republike Slovenije 
za reševanje problema že sedaj predlagajo. 

Sprejeti so bili naslednji 

SKLEPI 
1. Odbor bo obravnavano problematiko obravnaval na eni 
od naslednjih sej po pridobitvi potrebnih dodatnih Informacij 

In podatkov. Zato odbor naproša Vlado Republik« 
da mu poleg podatkov, ki so navedeni v dopisu p'«°, 
odbora »t. 805-01/90-3 z dne 23. 6. 1994, dosta« 

od april* L f 
wuw,o,    -Jtke naj v «» l 
še s pojasnili, kako so zavarovani podeljeni kredi« \ 

podatke in informacije za obdobje 
obdobja, ki je že zajeto v dopisu. Podatke naj 
se S pojasnili, ROKU »U Mfaiw»am Kvu«i|«M> . 
na nepremičnini, zavarovanje pri zavarovalnlCh, J , 
z Informacijo o načinih koriščenja kreditov In 1 
namenskosti porabe sredstev. 

Poleg tega naj Vlada posreduje enake podatke wJJ 
cije tudi o dodeljevanju stanovanj In stanovanj«',, 
iz stanovanjskih skladov, ki delujeta pri Ml« J 
obrambo in Ministrstvu za notranje zadeve. Vlaaa 
dene podatke In informacije v skladu s 141. člen« ( 
nlka Državnega zbora Republike Slovenije dosta« 
dni. 

2. Odbor naj zaprosi tudi Službo družbenega •t0'!^uoli 
PTT Slovenije, RTV Slovenija, Banko Slovenije, 
banko d. d., Zavod za zdravstveno zavarovanj« , 
Zavod za pokojninsko In invalidsko zavarovanj« * 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
o delu svojih stanovanjskih komisij In pogojih, P® 
dodeljujejo stanovanja In stanovanjske kred1 

čencem. 

3. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da 
sprejme pravilnik o dodeljevanju stanovanj in 
kreditov ter zagotovi |avnost In preglednost p°r 

vanjskih sredstev. 

4. Odbor predlaga ločitev stanovanjskih sklad®^ 
oblasti in v okviru posameznega sklada ločita*^ 
voljene In Imenovane funkcionarje In na del *• 
lavce. 

5. Odbor predlaga Komisiji Državnega zbora Pj^ 
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije * iJ 
dejavnostjo, da opravi vpogled v prijavo premo* m 
onarjev in poslancev, ki so v kratkem času ust* ^ 
ženje večjih vrednosti, predvsem v stanovanj«*" ^ 

6. Za naslednjo obravnavo problematike dod«'l' j 
novanj In stanovanjskih kreditov Iz proračun«* ju, 
naj se pripravi pregled določil zakonov o Pr0'an,|il' 
nov o izvrševanju proračuna in drugih proracu ^ 
ki opredeljujejo porabo stanovanjskih sredstev " 
v obdobju od leta 1990 do 1994. 

T 

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Odgovorna urednica Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva Državni zbor Republike Slovenije. 
telefon (061) 12 61-222 - Tisk DP Delo - Tisk časopisov in revij p o.. Dunajska 5. Ljubljana - Cena Izvoda 170 tolarjev (brez po&tnine) - Letna naročnin* . jI? 
obračunava ysake tri mesece - Žiro račuo, Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana. 50100-045-50204 - Naročninske zadeve telefon (061) 12 61-222 (2' 
(061) 12 58-f73. 
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