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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona sprememb in dopolnitev
poslovnika državnega zbora
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona sprememb
in dopolnitev poslovnika Državnega
zbora - tretja obravnava, na 27. seji,
dne 20. 12. 1994, na podlagi 173. člena
poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor priporoča predlagateljem,
predloga zakona ali predloga drugega
akta, da predlog zakona oziroma akta za
tretjo obravnavo pred njegovo predložitvijo lektorirajo. V primeru da Vlada Republike Slovenije, kadar ni sama predlagateljica predlog akta, Sekretariat za za-

konodajo in pravne zadeve, matično delovno telo ali poslanec na seji Državnega
zbora meni, da je sprememba vsebinske
narave, se brez predhodne odločitve Dr;
žavnega zbora na seji v tretji obravnavi
zakonodajnega postopka obravnave besedilo tako izpodbijanega člena v obliki,
kot ga je sprejel Državni zbor v drugi
obravnavi (nelektorirani).

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje
rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica - hitri postopek, na 27. seji, dne
21.12. 1994 na podlagi 185 člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu.

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije nalaga
Vladi Republike Slovenije, da do konca
septembra 1995 pripravi študijo izvedljivosti v zvezi z nadaljnjo usodo TE Trbovlje, s katero bodo opredeljeni ekonomski,
ekološki in drugi vidiki nadaljnjega obratovanja TE Trbovlje in s tem v zvezi tudi
nadaljnje usode rudnikov rjavega premo-

ga Trbovlje in Hrastnik. Dokončna odločitev o nadaljnjem obratovanju oziroma
zaprtju rudnikov Trbovlje in Hrastnik bo
tako sprejeta šele na podlagi ugotovite"
navedene študije. V kolikor pa bodo rezultati študije pokazali, da je iz narodnogospodarskega vidika nadaljnje obratovanje teh dveh rudnikov nesmotrno, j®
potrebno takoj pričeti z ustreznimi aktivnostmi za njuno zaprtje.
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redlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O POROŠTVIH REPUBLIKE

SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB IZ POSLOV
^STRUKTURIRANJA DOLGOV - EPA 968 - SKRAJŠANI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 122. seji dne 5. januarja
1995 določila besedilo:
~ PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA
POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI
GOSPODARSKIH DRUŽB IZ POSLOV RESTRUKTURIRANJA DOLGOV,
0

|fi vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
'04- a člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovele po skrajšanem postopku za 28. sejo Državnega zbora
dn
e 19. januaja 1995.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
°ePublike Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem
Postopku, ker gre za manj pomembne spremembe zakona
0
Poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov - načela
*akona in obseg potencialnih izdatkov iz državnega prora-

čuna se ne spremenita, črta se samo eden od pogojev za
pridobitev poroštva. Obenem je hitro sprejetje zakona
potrebno zaradi čimprejšnjega začetka njegovega izvajanja, odlašanje pa bi utegnilo povzročiti nastanek potrebe
po podaljševanju rokov za izvedbo restrukturiranja, ki jih
določa zakon o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in v delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Mitja VIDMAR, svetovalec ministra za finance.

^edlog zakona o spremembah zakona o poroštvih Republike Slovenije za
^gznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja poslov
'•°CENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
j^ejem zakona o spremembah zakona o poroštvih RepuKe
Slkovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov
r.
^strukturiranja
dogov je nujen zaradi učinkovanja zakona, ki
s
nj tem zakonom spreminja. Analiza podatkov Banke Slovele o strukturi terjatev bank do rizičnih dolžnikov je namreč
i Ka
*ala, da gospodarske družbe in podjetja, ki zaradi svoa
neugodnega finančnega položaja, povzročenega
2»
normalno visokimi
PreH
stroški
financiranja
v preteklih
letih
Javljajo kreditojemalce
s slabšo
boniteto,
z zastavitvijo
jg^mičnin in drugimi oblikami zavarovanja jamčijo bankam
ta, '*Polnjevanje svojih kreditnih obveznosti, zaradi česar se
bani?8 ,ernijatve,rebno
bank uvrščajo v najboljšo bonitetno skupino in
Javarovanj P°
posebnih
rezervacij. Opustitev
bi banke oblikovati
upnice prisilila
k oblikovanju
ustreznih
ervacij, kar bi zanje pomenilo dodatne stroške, ki jih ne bi
n 9|e pokriti z ugodnimi učinki sanacije podjetja z restruktudolgov. Da bi vzpodbudili banke k restrukturiranju
Odu 8V v večjem obsegu, se je črtanje določb o obvezni
"stitvi vseh zavarovanj izkazalo kot nujno, saj bi sicer
°n utegnil zgrešiti svoj namen, zlasti pa ne bi imel učinka
Dre
gospodarske subjekte, ki imajo za sedaj še dovolj
bg^-tenja za zavarovanje kreditov, ki jih najemajo pri

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti
gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni
list RS št. 69/94) se v prvem odstavku 3. člena za besedo »da«
doda beseda »mu«, besede »opustila vsa zavarovanja za svoje
terjatve do njega in mu« pa se črtajo.
V prvem stavku drugega odstavka se črtata vejici in besede
»kakršna bi bila« ter »če terjatve ne bi bile zavarovane«,
v drugem stavku se črta beseda »bi«, beseda »uvrstile« pa se
nadomesti z besedo »uvrstijo«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če banka pri restrukturiranju dolgov opusti kakšno zavarovanje za svoje terjatve do dolžnika se za izvajanje tega zakona
upošteva razvrstitev terjatev po opustitvi zavarovanj.«
2. člen

'^AČELA ZAKONA
oh
d0|Q

V 4. členu se črta prvi odstavek.

0
ezspremembah

zakona o poroštvih Republike Slovenije
nosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja
ne posega v načela, sprejeta z zakonom o poroštvih
Posi v e sloveniie za obveznosti gospodarskih družb iz
° restrukturiranja dolgov.
Pržena finančnih sredstev iz državnega
u
«AČUNA IN DRUGE POSLEDICE
S 6iern
blik
zakona o spremembah zakona o poroštvih Repufe
oveni e
str
?'
i zadolgov
obveznosti
družb iz poslov
i^uriranja
ne bogospodarskih
povzročil nikakršnih
novih
st6v °y iz državnega proračuna, saj je obseg finančnih sredp0ro,ki bodo postale potencialna obveznost države kot
oh' C'°'°^en *e v zakonu o poroštvih Republike Slovenije
d
°lg eZnosti 9°spodarskih družb iz poslov restrukturiranja

3. člen
V četrti alinei drugega odstavka 5. člena se črtajo besede »kot
edinim zavarovanjem za ta kredit«.
4. člen
V četrtem odstavku 8. člena se na koncu doda vejica in
besede »skupaj s sorazmernim delom stranskih pravic in
zavarovanj za njeno izpolnitev«.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Zakon o spremembah zakona o poroštvih Republike Slovenije
za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja
dolgov vnaša v zakon o poroštvih Republike Slovenije za
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov eno samo spremembo: opustitev vseh obstoječih zavarovanj ne bo več pogoj za pridobitev poroštva Republike Slovenije za obveznosti iz restrukturiranja. Zaradi takšne spremembe se bodo za restrukturiranje terjatev do gospodarstva
odločale tudi banke, ki imajo svoje terjatve do sicer rizični
dolžnikov dobro zavarovane, zato jim ni treba oblikovati
posebnih rezervacij. Tem bankam bi opustitev zavarovanj
prinesla dodatne, nesorazmerne stroške zaradi oblikovanja
novih rezervacij, zato se pri nespremenjenem zakonu ne odločajo za restrukturiranje, kar prizadene predvsem njihove dolžnike, ki so kljub temu potrebni sanacije.

Poroštvo Republike Slovenije ne bo več nujno edino zavarovanje za obveznosti kreditojemalca iz posla restrukturiranii
dolgov: banka bo lahko ohranila tudi druga zavarovanja, Prl
tem pa bo vseeno dolžniku odpustila del dolgov in del spremenila v kapitalski delež, dolžnik pa bo novi kredit odplačeval
dolgoročno in po ugodni obrestni meri.
Zavarovanja, ki jih bo banka ohranila, bodo po plačilu poroštvene obveznosti zaradi uvedbe stečaja prešla v sorazrnef- j
nem delu na državo kot poroka: s tem se ohranja delite"
tvegan/a v enakem delu kot če zavarovanj ne bi bilo. Porok ■
prevzame tveganje samo za določen del nezavarovanega dela
terjatve.

Osnutek prečiščenega besedila členov od 1 do 14 z označenimi spremembami

1. člen
Vlada Republike Slovenije lahko do višine in pod pogoji, ki jih
določa ta zakon, odloča o dajanju poroštev Republike Slovenije za obveznosti kreditojemalcev iz kreditov, najetih zaradi
restrukturiranja njihovih obveznosti do bank (v nadaljevanju:
poroštva zaradi restrukturiranja),
2. člen
Poroštvo zaradi restrukturiranja se ne more dati, če:
- kreditojemalec ni organiziran kot kapitalska gospodarska
družba ali kot podjetje, kateremu je Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo že odobrila program preoblikovanja v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij;
- je kreditojemalec obvladujoča družba v razmerju do druge
družbe, razen če se vse od njega odvisne družbe zavežejo kot
solidarni dolžniki za njegove obveznosti iz kreditne pogodbe;
- je kreditojemalec v stečaju;
- kreditojemalec opravlja gospodarsko javno službo kot
svojo dejavnost;
- je večinski delničar ali družbenik kreditojemalca Republika
Slovenija;
- je kreditojemalec ali njegov večinski delničar oziroma
družbenik s pogodbo prenesel družbeni kapital na Sklad
Republike Slovenije za razvoj, ali;
- je terjatve banke v sanaciji do kreditojemalca ali njegovega
večinskega delničarja oziroma družbenika prevzela Agencija
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic kot potencialne izgube.
3. člen
Pri restrukturiranju dolgov po tem zakonu se vse banke,
katerih terjatve do istega dolžnika se po razvrstitvi v skladu
z drugim odstavkom tega člena uvrstijo v skupine B, C ali D,
sporazumejo z dolžnikom, da mu bo vsaka od njih opustila
vsa zavarovanja za svoje terjatve do njega in mu del dolgov
odpustila ali zamenjala za poslovni delež oziroma delnice
dolžnika, za odplačilo preostanka teh dolgov pa bo dolžniku
odobrila nov kredit pod pogoji iz 5. člena tega zakona.
Za razvrstitev terjatev zaradi izvajanja tega zakona je odločilna razvrstitev v skladu z veljavnimi pravili o razvrstitvi
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic,
kakršna bi bila na dan 30. 9. 1994, če terjatve ne bi bite
zavarovane. Če se terjatve na dan kasnejše razvrtitve uvrstijo
v slabšo skupino, je odločilna kasnejša razvrstitev. K razvrstitvi terjatev mora dati mnenje pooblaščeni revizor, ki je revidiral zadnje računovodske izkaze banke.
4

Če banka pri restrukturiranju dolgov opusti kakšno zavare
vanje za svoje terjatve se za izvajanje tega zakona upe
števa razvrstitev terjatev po opustitvi zavarovanj.
4. člen

Danka pri restrukturiranju opusti vse zastavne in druge-?1*
vtcfrrs katerimi je zavarovana izpolitev dolžnikov dolgov: »
Banka mora odpustiti dolžniku znesek dolga, ki predstav']',
razliko med obračunano višino celotne terjatve in višno terja*
tve, kakršna bi bila ob upoštevanju dejanskih odplačil g|aV3j
niče, obresti in drugih obveznosti, če bi dolžnik dolgo" ,
samo glavnico in obresti na glavnico po obrestni meri najv®^ ,
R+20%, ne glede na vmesna odplačevanja dolgov z noviC i
krediti.
.i

Banka dolžniku bodisi odpusti, bodisi zamenja za poslov^ |
delež ali delnice dolžnika del preostanka terjatev po zmanjs3'
nju v skladu s prejšnjim odstavkom, in sicer:
I
j
re
- pri terjatvah, razvrščenih v skupino B, najmanj 10% P °" t
stanka terjatev,
I
- pri terjatvah, razvrščenih v skupino C, najmanj 25% Pr0<r ■
stanka terjatev in
- pri terjatvah, razvrščenih v skupino D, najmanj 50% po stanka terjatev.
, j !
Prihodki banke, doseženi s sprostitvijo posebnih rezervacij°°r f
restrukturiranju iz 3. člena tega zakona, se ne upoštevajo P s
ugotavljanju davčne osnove za odmero davka od dobička- s
k
5. člen
u
§
Dolžnik s sklenitvijo kreditne pogodbe z banko (v nadalje"*'
nju: kreditna pogodba) najame pri banki nov kredit s kater1^
ji odplača del dolgov, ki mu ni bil odpuščen ali zamenjan v5 ,
poslovni delež ali delnice na način iz tretjega odstavka *
člena tega zakona.

Kredit iz prvega odstavka tega člena banka odobri P^J
naslednjimi pogoji:
L

- kreditojemalec banki dolguje samo glavnico in obresti
glavnice, ne glede na sicerjšnje splošne pogoje banke;
;L
- kreditojemalec začne odplačevati glavnico kredita najma"
3 leta po začetku uporabe kredita, in jo odplačuje najma™ ^
4 leta v enakih obrokih;
,
- glavnica kredita se revalorizira z valutno klavzulo po sr®c 0 ^
njem tečaju Banke Slovenije za ECU ali z indeksom rasti ®. 0
na drobno v Republiki Sloveniji in obrestuje po obrestni m®5 L
največ 9% letno, obresti na revalorizirano glavnico pa
plačujejo v četrtletnih obrokih;
L
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~ ''Polnitev obveznosti kreditojemalca se delno zavaruje
j Poroštvom države kot edinim zavarovanjem za ta kredit;
~.banka med trajanjem kreditiranja neodvisno od kapitalske
oeležbe v kreditojemalcu imenuje najmanj enega člana nadurnega sveta kreditojemalca, ki zastopa njene interese;
~ "editojamalec med trajanjem kreditiranja ne sme brez
obasja banke imenovati članov uprave, niti prodajati, vlar"1; obremenjevati ali dajati v zakup sredstev, katerih vrednost presega 10.000.000,00 SIT ali se statusno preoblikovati
^delitvijo, spojitvijo, pripojitvijo ali prenehanjem.
6. člen
£"0 prejemkov članov uprave kreditojemalcev v času kredita določa s soglasjem banke, višina plačil delavcem,
Slen m r
krBi?""ojemalcem
' P ' kreditojemalcu,
pa s sporazumom med banko,
in sindikati delavcev.

skupaj s sorazmernim delom stranskih pravic in zavarovanj
za njeno izpolnitev.
9. člen
Če se terjatev banke do kreditojemalca zmanjša zaradi prisilne poravnave, pridobi banka pravico zahtevati od Republike Slovenije da ji nadomesti delež zmanjšanja terjatve do
kreditojemalca, za katerega je dala poroštvo, če banka za
zmanjšanje terjatve ne prejme nadomestne izpolnitve in ko
postane sklep o potrditvi prisilne poravnave pravnomočen.
Poroštvo Republike Slovenije ostane po prisilni poravnavi
v veljavi za delež zmanjšane terjatve, če se rok vračila in drugi
pogoji za kreditojemalca ne poslabšajo.

j^jtojemalec do dokončnega vračila kredita ne sme razdeati dobička med svoje delničarje ali družabnike.

Delež zmanjšanja obveznosti, ki v skladu s kreditno pogodbo
dospejo pred dnem potrditve prisilne poravnave, poravnava
Republika Slovenija v 15 dneh po prejemu popolnega in
pravilnega zahtevka za izpolnitev poroštvene obveznosti.

doplačila v nasprotju s prejšnjim odstavkom so prejemniki
tem -LVrn'ti kreditojemalcu. Za uveljavljanje terjatev do prezak"ona
'l^ovo nedovoljenih
se smiselno
uporabljajo določbe
gospodarskihplačil
družbah
glede prepovedanih
plačil.

Delež zmanjšanja obveznosti, ki v skladu s kreditno pogodbo
zakona dospejo po potrditvi prisilne poravnave, poravnava
Republika Slovenija kot dolžnik v rokih iz kreditne pogodbe in
banka nima pravice zahtevati takojšnjega vračila.

ra un
stvot ed
' ovodske izkaze kreditojemalca mora poslovodjih 2 't°iernalca revizorju predložiti tudi poročilo o odnoo 0s banko, sestavljeno v skladu z določbami zakona
$ POy
^ lPodarskih družbah, ki urejajo poročanje o odnosih
ezanimi družbami.

Če sodišče razveljavi potrjeno prisilno poravnavo, mora
banka vrniti Republiki Sloveniji vse zneske plačil iz drugega in
tretjega odstavka tega člena, ki jih je prejela.

<1 ,0 erria ec mora v
Jila
'
'
30 dneh
po prejemu
revizijskega
porolet • 'najkasneje
pa v osmih
mesecih
po preteku
poslovnega
II, PaPodložiti banki najmanj dva izvoda letnega poročila
l z revidiranim poročilom o odnosih z banko.

7. člen
Slovenija se s poroštvom zaradi restrukturiranja
9. .p'icno zaveže, da bo banki pod pogoji in na način iz 8. in
o'bve a te9a zakona poravnala določen delež denarnih
(W*"osti kreditojemalca iz kreditne pogodbe, če se nad
krMi. orn začne stečajni postopek ali če se njena terjatev do
"°jemalca zmanjša zaradi potrjene prisilne poravnave.
ol3ve
Stvo*
znosti za katerega da Republika Slovenija poroer 2ara
' iat d' ^strukturiranja je različen glede na razvrstitev
V
se
,ača
"ena
i ' zakona
P°Pin
i° s znaša:
kreditom iz prvega odstavka 5.
- p®, tega
lahko
- p! jerjatvah, razvrščenih v skupino B, največ 50%,
- .!1 'erjatevah, razvrščenih v skupno C, največ 40%,
terjatvah, razvrščenih v skupino D, največ 30%.
^nka
6. (|g na^ora v 15 dneh po prejemu poročil iz petega odstavka
stvu tega zakona posredovati en izvod teh poročil Ministrski' Pristojnemu
za finance. Banka mora Ministrstvo, prikre^:? ?a finance sproti obveščati o vseh spremembah višine
eve
"'»žn
ter o pogojev
vseh dejstvih,
ki vplivajo
na
■C*t
nastankaobveznosti
ali prenehanja
za izpolnitev
poro6
obveznosti.
8. člen
9
So nat
banka
* kreditomajelcem začne stečajni postopek, ima
Porav Previco zahtevati od Republike Slovenije, da kot porok
^tere delež neporavnanih obveznosti kreditojemalca za
Vs
teča3 'e dala Poro^vo, če banka prijavi svojo terjatev
r>acj ' 'n ko postane sklep o začetku stečajnega postopka
editojemalcem pravnomočen.
S* oKVeznos
Na d
ti, ki so dospele pred dnem začetka stečaj%ija v st°Pka nad kreditojemalcem, poravna Republika SloVg a ]5 dneh po prejemu popolnega in pravilnega zahizpolnitev poroštvene obveznosti.
K0 b
0<!5
Ubl ka sloven
'avfc '
'ia poravna svojo obveznost iz drugega
^itn ,e9a člena pridobi del celotne terjatve banke do
"Jemalca, enak deležu, za katerega je dala poroštvo.

10. člen
Če banka v času kreditiranja prejme od kreditojemalca
kakšno korist brez nasprotne dajatve primerne vrednosti, se
terjatev banke iz kreditne pogodbe zmanjša za razliko med
vrednostjo prejete koristi in dejansko vrednostjo nasprotne
dajatve.
Republika Slovenija ima pravico zahtevati od banke vračilo
preveč plačanega zneska poroštvene obveznosti v 6 mesecih
od kar je izvedela za razpolaganje iz prejšnjega odstavka,
vendar najkasneje v treh letih od prejema zahtevka za izplačilo poroštvene obveznosti.
11. člen
Vse pravice in obveznosti banke iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. člena
preidejo na vsakokratnega pridobitelja terjatve iz kreditne
pogodbe.
12. člen
Vlada odloča o dajanju poroštev zaradi restrukturiranja na
predlog ministrstva, pristojnega za gospodarske dejavnosti,
ki predhodno pripravi in izvede javni razpis, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in drugih glasilih.
Javni razpis iz prejšnjega odstavka pripravi ministrstvo, pristojno za gospodarske dejavnost: najkasneje v 30 dneh po
uveljavitvi tega zakona in ga v soglasju ministrstva za finance
predloži vladi v potrditev. Kriteriji za izbiro prijav so sestavni
del javnega razpisa.
Rok za prijavo na javni razpis iz prvega odstavka tega člena ne
sme biti krajši kot 60 dni od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije in ne sme trajati dlje kot do 30. 6. 1995.
Podjetja z družbenim kapitalom, ki se niso mogla pravočasno
prijaviti na javni razpis zaradi postopka revizije po zakonu
o lastninskem preoblikovanju podjetij, se lahko prijavijo tudi
po poteku rokov iz prejšnjega odstavka.
Poroštvene pogodbe sklepa minister, pristojen za gospodarske dejavnosti.
Po sklenitvi poroštvene pogodbe pošlje ministrstvo za gospodarske dejavnosti izvod celotne dokumentacije ministrstvu,
pristojnemu za finance.
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13. člen

14. člen

Obvestila Republiki Sloveniji in zahtevki za izpolnitev poroštvene obveznosti iz tega zakona so popolni in pravilni, če jih
banka naslovi na ministrstvo, pristojno za finance in priloži
listine, ki verodostojno dokazujejo resničnost navajanih dejstev.

Skupna višina poroštev zaradi restrukturiranja lahko zna*
največ 15,000.000,00 SIT.
Vlada mora o poroštvih zaradi restrukturiranja enkrat le"1"
poročati Državnemu zboru.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
* Oj-OKALNI SAMOUPRAVI - EPA 894 - DRUGA OBRAVNAVA
Breda Pečan,
dr. Ciril Ribičič,
Poslanca Združene liste socialnih demokratov

ki vam ga pošiljava v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov, ki jih je sprejel Državni zbor na
svoji 25. seji dne 3. 11. 1994.

p

otem, ko sva se posvetovala z Vlado RS, vlagava:

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
zakona o lokalni samoupravi - epa 894,

Pri delu delovnih teles in na seji Državnega zbora bova
sama zastopala ta predlog.
dr. Ciril RIBIČIČ, I. r.
Breda PEČAN, I. r.

^edlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
1. člen
[J<jakonu o lokalni samoupravi (Ur. I. 72/1993, 6/94 - Odločba
javnega sodišča RS, št. U - I - 13/94-65, 45/94 - Odločba
7i/Q^nega sodišča RS, št. U - I - 144/94-18, 57/94, in Ur. I.
„ . s,ave
~ Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U - I - 183/94) se
gia^
k drugega odstavka 14. člena spremeni tako, da se
ob!!

občine se lahko izloči iz občine in priključi k drugi
za t0 odloči
izioin'; n serel:,
i° prebivalci dela občine, ki se želi
Priki"'
ivalci se
občine,
h kateri
se ta del občine
želi
voiiiCe -ti- POdločitev
sprejema
na referendumu
z večino
" v, ki so glasovali.«
2. člen
s

- členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

e a ve
" 'izreče
občinzasezdružitev
lahko združi
eno občino,
se na
,.refo°'
®rendumu
v vsakiv občini
večinače
volilcev,
K,s
° glasovali.«

»Občina se lahko razdeli na dvoje ali več občin, če se na
referendumu v posameznem delu občine tako odloči večina
volilcev, ki so glasovali.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Naselje ali več naselij občine se lahko ustanovi kot nova
občina, če se na referendumu za to odloči večina volilcev, ki
so glasovali in če preostali del občine izpolnjuje pogoje za
ustanovitev občine.«
3. člen
Prvi odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pokrajina se ustanovi na podlagi odločitve občinskih svetov.
O odločitvi občinskega sveta se lahko izvede referendum.
Odločitev na referendumu o vključitvi občine v pokrajino je
sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali.«
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

^retii odstavek se spremeni tako, da se glasi:

OBRAZLOŽITEV
zbor je na svoji 25. seji dne 3. 11. 1994 sprejel sklep,
a kvni
e
0y predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona

^ !■'kalni samoupravi primerna podlaga za pripravo predloga
^ o "a za drugo obravnavo. Pri tem predlagateljev ni zavezal
"sebinskemu spreminjanju v predlogu zakona zapisanih
Sl,e
v, temveč le, naj pripravita predlog za drugo obravnavo
v
0c e ovan u z
' ka!,rien
* *koli ipomembnejše
^'ac'0
Glede naspremembe
to je očitno,
da bi
vsebinske
predloga
tona bilo mogoče uveljaviti le z amandmaji v drugi obrav-

^atelja
predlagava, da naj Državni zbor vključi predlog
$9,e Pf v dnevni red decembrske ali najpozneje januarske
■ i tem upoštevava sklep Državnega zbora, po katerem

gre lahko zakon v drugo obravnavo šele po sprejetju Zakona
o financiranju občin po hitrem postopku v mesecu decembru,
po razmejitvi pristojnosti občin in po opravljenih lokalnih
volitvah.
Glede na to, da je predlog o tem, da se v Zakonu o lokalni
samoupravi izredno zahtevna absolutna večina nadomesti
z večino, ki velja za druge vrste referendumov, dobil v Državnem zboru podporo, sva predlagatelja vnesla v besedilo predloga zakona samo nomotehnične izboljšave in spremembe, ki
jih je v svojem mnenju z dne 25. 10. 1994 predlagal Sekretariat
za zakonodajo in pravne zadeve.
Predlog zakona je torej pripravljen v skladu s stališči in sklepi
Državnega zbora, sprejetimi na 25. seji dne 3. 11. 1994.

O _
t
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Predlog zakona o NALEZLJIVIH BOLEZNIH - EPA 498 - DRUGA
OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 114. seji, dne 17. novembra 1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH,
ki vam ga pošljemo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 23. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 20/7-1994 in 187. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati vam pošljemo v obravnavo in sprejem amandma

Vlade Republike Slovenije k 52. členu navednega zakona.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo,
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka v Ministrstvu za zdravstvo.

Predlog zakona o nalezljivih boleznih
5. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
l.člen
Ta zakon določa nalezljive bolezni, ki ogrožajo zdravje prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nalezljive
bolezni) in bolnišnične ali nozokomialne okužbe, ki nastanejo
v vzročni zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti (v
nadaljnjem besedilu: bolnišnične okužbe) ter predpisuje
ukrepe za njihovo preprečevanje in obvladovanje.
2. člen
Varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami obsega sistem družbenih, skupinskih in posamičnih aktivnosti in ukrepov za njihovo preprečevanje, obvladovanje, zdravljenje in odstranjevanje njihovih posledic.
Varstvo prebivalcev pred vnosom nalezljivih bolezni iz tujine
obsega ukrepe, ki jih določajo ta zakon ter mednarodne
zdravstvene in sanitarne konvencije in druge mednarodne,
pogodbe, ki jih je sklenila oziroma ratificirala Republika Slovenija.
3. člen
Varstvo prebivalcev pred nalezljivimi boleznimi obsega
splošne in posebne ukrepe za njihovo preprečevanje in obvladovanje.
Splošne ukrepe iz prejšnjega odstavka izvajajo fizične in
pravne osebe ter nosilci družbene skrbi za zdravje.
Posebne ukrepe iz prvega odstavka tega člena izvajajo fizične
in pravne osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, pri
nalezljivih boleznih, ki se prenašajo med živalmi (vretenčarji)
in človekom - zoonozah, pa tudi fizične in pravne osebe, ki
opravljajo veterinarsko dejavnost.
4. člen
Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in
bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in
zdravje drugih pred temi boleznimi.
Vse fizične in pravne osebe morajo omogočiti opravljanje
zdravstveno higienskih pregledov s svetovanjem in predhodnih zdravstvenih pregledov ter nadzorstva, kot tudi odvzem
potrebnega materiala in izvajanje drugih ukrepov za varstvo
pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami, določenimi s tem zakonom.
8

Naloge Republike Slovenije na področju varstva pred nalezlj'"
vimi boleznimi izvajajo ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni
zavodi za zdravstveno varstvo v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92), v primeru naravnih in
drugih nesreč ter v vojni pa tudi organi in enote za zaščito,
reševanje in pomoč v skladu s posebnim zakonom.
Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, spremlja gibanje nalezljivih bolezni v državi in v tujini in o tem obvešča pristojn®
organe ter sprejema programe, usklajuje delo in določ®
ukrepe za izvajanje programov na področju obvladovanja in
preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni in epidemij.
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni
zavodi za zdravstveno varstvo spremljajo in proučujejo epidS'
miološke razmere nalezljivih bolezni v skladu z obveznostmi;
sprejetimi z mednarodnimi sporazumi in v skladu s program'n
Svetovne zdravstvene organizacije ter na tej podlagi !
v skladu s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenij®
pripravijo programe za preprečevanje, obvladovanje, odstra-1
nitev (eliminacijo) in izkoreninjenje (eradikacijo) nalezljiv^
bolezni.
Programe iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen z®
zdravstvo za posamezno leto ali za daljše obdobje. Program
mora določati ukrepe, njihove izvajalce, roke za izvršit«''
posameznih nalog ter potrebna finančna sredstva.
6. člen
Ukrepe za preprečevanje in obvladovanje zoonoz izvajajo1
pooblaščeni zdravstveni zavodi v sodelovanju s pristojnim
organi In organizacijami s področja veterinarstva, obsegaj®
pa obvezno vzajemno obveščanje o pojavu in gibanju ten
bolezni ter usklajeno organiziranje in izvajanje epidemlolo*
ških, higienskih in drugih ukrepov za njihovo preprečevanj®
oziroma zatiranje.
Kratkoročne in dolgoročne preventivne ukrepe in program®
za varstvo prebivastva pred zoonozami sprejme minister, Prl'
stojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim
veterinarstvo. V programih se določijo ukrepi, izvajalci, rokii"
sredstva za njihovo izvedbo.
7. člen
Epidemija nalezljive bolezni je pojav nalezljive bolezni, ki 9°
številu primerov, času, in kraju nastanka ter številu prizadeti''
oseb presega običajno stanje in je zato potrebno takojšni®
ukrepanje.
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3 okuženo območje se po tem zakonu šteje območje, na
, rem )e ugotovljen eden ali več virov okužbe in na katerem
Možnosti za širjenje okužbe.
kat°"r0Se
*eno
°^mo^ie se P° ,em zakonu šteje območje, na
lahko
m
obnw'
Ponese
nalezljivazabolezen
okuženega
°čja in na katerem
so možnosti
širjenje zokužbe.
obm6?''0 na'ez'i've bolezni ter okuženo ali ogroženo
raz as
stvo
9' ' oziroma določi minister, pristojen za zdrav8. člen
bolezni, zaradi katerih se izvajajo splošni in posebni
Pi iz 3. člena tega zakona, so:

re

!^^nsko strokovno ime:
J5® (SINDROM PRIDOBLJENE
'"UNSKE POMANJKLJIVOSTI)
AkiiTUBERKULOZA
JMEBIOZA
iSJNA infekcija dihal po
S*AUZACIJI in po
povzročiteljih
»iozalyme
rdJzem
r2 LL-ZINSERJEVA bolezen
CELOZA
DM«
AVICA
tHINOKOKOZA
R«IER0b'0ZA
garje
Sssggsr
^BAVOST
0KU>REJA IN gonokokne
^'paBE
HpI. po povzročiteljih
fe?IJSKA
KuJONUKLEOZA
J^IDIJSKA OKUŽBA PO
P^AUzaciji IN PO
<8goerrEuw
KOrj

GENlTALNE RDEČKE
KUqa
LF^LIOZA

»'JA
SočT!TSePS.h
;§0čfTNECUE,FHALmSP0
^TVIČNIKRČ
tluMpS
:e
S3/1A S HRANO PO
POV^
0Sln?OČITEUIH
/5 KAŠELJ
o|pVSKI
&5?Ska PARALIZA
p&ifusa.b.c
AVE
^SnPsfTAVEC
CSS4

Tuje strokovno ime:
AIDS/HIV
TUBERCULOSIS ACTIVA
AMOEBIASIS
INFECTIO RESPIRATORIA
ACUTA
LYME DISEASE
BOTULISMUS
MORBUS BRILL-ZINSSER
BRUCELLOSIS
DIPHTHERIA
ECHINOCOCCOSIS
ENTEROBIASIS
SCABIES
ENTEROCOLITIS
LEPRA
GONORRHOEA
INFLUENZA
DYSENTERIA
FEBRIS
HAEMORRHAGICA
VIROSA
MONONUCLEOSIS
INFECTIOSA
CHLAMYDIASIS
CHOLERA
CONGENITALIS RUBELLA
SYNDROM
PESTIS
LAMBLIASISS-GIARDIASIS
LEGIONELLOSIS
LEPTOSPIROSIS
LISTERIOSIS
LEISHMANIASIS
MALARIA
MENINGITIS
MENINGOENCEPHALITIS
MICROSPORIASIS
TETANUS
PAROTITIS EPIDEMICA
VARICELLA
TOXICOINFECTIO
ALIMENTARIS
PERTUSSIS
MORBILLI
POLIOMYELITIS
PARATYPHUS A, B, C
ZOSTER
PSITACOSIS-ORNITOSIS
TYPHUS
EXANTHEMATICUS

RDEČKE
RUMENA MRZLICA
SEPSA PO POVZROČITELJIH
SIFILIS
SMRKAVOST
SPOLNO PRENESENE BOLEZNI
(DRUGE) PO SINDROMIH IN/ALI
PO POVZROČITELJIH
STEKLINA
STREPTOKOKNA ANGINA
ŠEN
ŠKRLATINKA
TRAKULJAVOST
T OKSOKARIOZA
TOKSOPLAZMOZA
TRAHOM
TREBUŠNI TIFUS
TRIHINOZA
TRIHOFITIJA
TULAREMIJA
VIRUSNI HEPATITIS PO
POVZROČITELJIH
VRANIČNI PRISAD
VROČICA Q

RUBELLA
FEBRIS FLAVA
SEPSIS
SYPHILIS
MALLEUS
SEXUALLY TRANSMITTED
DISEASES
RABIES
ANGINA
STREPTOCOCCICA
ERYSIPELAS
SCARLATINA
TAENIASIS
TOXOCARIASIS
TOXOPLASMOSIS
TRACHOMA
TYPHUS ABDOMINALIS
TRICHINOSIS
TRICHOPHYTIA
TULAREMIA
HEPATITIS VIROSA
ANTRAX
FEBRIS Q

Nalezljive bolezni iz prejšnjega odstavka se glede na njihovo
naravo in ukrepe, potrebne za njihovo preprečevanje in obvladovanje, razvrstijo v skupine s pravilnikom, ki ga izda minister, pristojen za zdravstvo.
Če se pojavi nevarnost drugih nalezljivih bolezni, ki bi lahko
ogrozile zdravje prebivalcev, lahko Vlada Republike Slovenije
odloči, da se zanje uporabijo ukrepi, določeni s tem zakonom.
O odločitvi mora nemudoma obvestiti Državni zbor Republike
Slovenije.

II. UKREPI ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE
NALEZLJIVIH BOLEZNI
9. člen
Lastniki, upravljalci oziroma najemniki stanovanjskih in drugih objektov ter fizične in pravne osebe, ki izdelujejo oziroma
prodajajo živila in predmete splošne uporabe, izvajajo
splošne ukrepe, s katerimi v skladu s posebnimi predpisi
zagotavljajo:
1. zdravstveno ustreznost pitne vode ter živil in predmetov
splošne uporabe;
2. ustrezno kakovost zraka v zaprtih prostorih;
3. sanitarno tehnično in sanitarno higiensko vzdrževanje javnih objektov, sredstev javnega prometa in javnih površin
vključno s preventivno dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo;
4. ravnanje z odpadki na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in ne
povzroča čezmerne obremenitve okolja.
Obvezni program preventivne dezinfekcije, dezinsekcije in
deratizacije iz 3. točke prejšnjega odstavka določi minister,
pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
kmetijstvo in ministrom, pristojnim za okolje. Program mora
določati ukrepe, njihove izvajalce, roke za izvršitev posameznih nalog ter potrebna sredstva.
10. člen
Posebni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih
bolezni so:
1. usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje;
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2. zgodnje odkrivanje virov okužbe in bolnikov z nalezljivimi
boleznimi ter postavitev diagnoze;

6. vsak ugriz in stik s steklo živaljo ali na steklino sumljivo
živaljo.

3. prijavljanje nalezljivih bolezni in epidemij;

Način prijavljanja je določen s pravilnikom iz drugega
odstavka 8. člena tega zakona.

4. epidemiološka preiskava;
5. osamitev (izolacija), karantena, obvezno zdravljenje ter
poseben prevoz bolnikov;
6. cepljenje (imunizacija in imunoprofilaksa) ter zaščita
z zdravili (kemoprofilaksa);
7. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;
8. obvezni zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem;

15. člen
Zavod za zdravstveno varstvo mora o vsakem pojavu ali sum"
na zoonozo takoj obvestiti krajevno pristojno veterinarsko
inšpekcijo.
Fizične in pravne osebe, ki opravljajo veterinarsko dejavnost,
morajo takoj obvestiti pristojni zavod za zdravstveno varstvo
o vsaki bolezni ali poginu živali zaradi zoonoz.
16. člen

9. drugi posebni ukrepi.
1. Usmerjena zdravstvena vzgoja In svetovanje
11. člen
Usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje kot ukrep za
preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni je usmerjena na trenutno pomembne epidemiološke razmere na posameznem območju in v določenem okolju in se izvaja po
programu. Program določi Inštitut za varovanje zdravja in
opredeli prednostna področja.
2. Zgodnje odkrivanje virov okužbe in bolnikov z nalezljivimi
boleznimi ter postavitev diagnoze
12. člen
Vsak zdravnik, ki odkrije ali posumi na nalezljivo bolezen na
podlagi anamnestičnih podatkov, kliničnega pregleda in epidemioloških razmer, mora nemudoma izvesti ustrezne
ukrepe, določene s tem zakonom.
V primerih, določenih s pravilnikom iz drugega odstavka 8.
člena tega zakona, je treba diagnozo nalezljive bolezni potrditi z mikrobiološko diagnostiko povzročitelja.
Mikrobiološko diagnostiko in identifikacijo opravljajo pooblaščeni oziroma referenčni mikrobiološki laboratoriji, ki jih
določi minister, pristojen za zdravstvo.
13. člen
Osebo, ki jo je poškodovala stekla žival ali je bila v stiku
s steklo živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je stekla,
mora zdravnik takoj napotiti v specializirano (antirabično) >
ambulanto pristojnega zavoda za zdravstveno varstvo.

Na podlagi prijav iz 14. člena tega zakona ter podatkov labo'3'
torijskih preiskav o povzročiteljih nalezljivih bolezni Inštitut z®
varovanje zdravja Republike Slovenije in območni zavodi#
zdravstveno varstvo spremljajo gibanje nalezljivih bolezni i"1
vodijo evidence v skladu s posebnim zakonom ter o te"
obveščajo ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
4. Epidemiološka preiskava
17. člen
Epidemiološka preiskava odkriva vire okužbe in poti prenaš*
nja ter obsega epidemiološko anketiranje, poizvedovanje ,n
mikrobiološko diagnostiko.
Epidemiološko preiskavo odredi zdravnik iz prvega odstavk®12. člena tega zakona ali pristojni zavod za zdravstveno va'
stvo na podlagi prijave iz 14. člena tega zakona.
Z ugotovitvami epidemiološke preiskave Inštitut za varovani®
zdravja Republike Slovenije in pristojni zavodi za zdravstveno
varstvo seznanijo zdravstveno inšpekcijo.
5. Osamitev, karantena, obvezno zdravljenje in prevoz
bolnikov
18. člen
Osamitev (izolacija) je ukrep, s katerim lečeči zdravni"'
območni zavod za zdravstveno varstvo ali Inštitut za varova")8
zdravja Republike Slovenije zbolelemu za nalezljivo boleznijo;
omeji svobodno gibanje, kadar to lahko povzroči direkten a'
indirekten prenos bolezni na druge osebe.
Glede na način prenosa nalezljive bolezni in stanje kužnos''
bolnika se določi vrsta osamitve, ki lahko poteka na bolnik®'
vem domu, v zdravstvenem zavodu (hospitalizacija) ali v za,a
namen posebej določenem prostoru.

3. Prijavljanje nalezljivih bolezni in epidemij
14. člen
Zdravnik mora takoj po postavljeni diagnozi oziroma sumu
nalezljive bolezni prijaviti pristojnemu zavodu za zdravstveno
varstvo:

Popolna osamitev je obvezna za bolnike s pljučno kug0,
pljučnim vraničnim prisadom, diseminiranim pasavcem, ste'
klino ali z virusnimi hemoragičnimi mrzlicami (Crimea"'
-Congo, Ebola, Lassa, Marburg in njim podobne).

1. vsak pojav nalezljive bolezni iz 8. člena tega zakona ali smrt
zaradi nje;

Osamitev lahko traja največ toliko časa, kolikor traja kužnos'' j

2. vsak sum na davico, gnojni meningitis, virusno hemoragično mrzlico, kolero, kugo, ošpice, otroško paralizo, pljučni
antraks in steklino;

Način in trajanje osamitve določa pravilnik iz druge98 i
odstavka 8. člena tega zakona.
c
t
19. člen
V

3. vsako epidemijo ali sum na epidemijo nalezljive bolezni;
4. vsako izločanje povzročitelja trebušnega tifusa, drugih salmonel, šigel, kampilobaktra, jersinije in lamblije;
5. vsako nosilstvo virusov hepatitisa B in C, povzročiteljev
aidsa in povzročiteljev malarije;
10

Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje 'J
določi obvezne zdravstvene preglede zdravim osebam, ki
bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki I .
zbolel za kugo ali virusno hemoragično mrzlico (CrimeaaSn' n
-Congo, Ebola, Lassa, Marburg in njim podobne) v t
njegove kužnosti.
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J^a.ran,eno odredi minister, pristojen za zdravstvo na predlog
sntuta za varovanje zdravja Republike Slovenije.
^°per odločbo o odreditvi karantene ni pritožbe.
20. člen
. . ki zbolijo ali za katere se sumi, da so zbolele za
I ezijivo boleznijo se morajo zdraviti v skladu s pravilnikom
e a
ko h^
Cenaogrozila
tega zakona
v vsakem
01 ® odstavka
I Dn
opustitev zdravljenja
zdravje
drugih primeru,
ljudi ali
j ločila širjenje nalezljive bolezni.
21. člen
Pret^i' 23 katere sta odrejeni osamitev ali karantena, se smejo
ne
i okužbSam° na naćin in pod Pogoi'' ki onemogočajo širje& 'n pogoje prevoza določi minister, pristojen za zdrav-

zdravstvo, na predlog Inštituta za varovanje zdravja Republike
Slovenije. Letni program določi tudi izvajalce ter način
nabave in razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov.
V postopku priprave programa iz prejšnjega odstavka je
potrebno pridobiti mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede njegovih finančnih posledic.
7. Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija
26. člen
Dezinfekcija ali razkuževanje je odstranitev in uničevanje
bolezenskih klic s predmetov, snovi in okolja.
Obvezna je dezinfekcija izločkov, osebnih in drugih predmetov ter prostorov, kjer je bila oseba, ki je zbolela za nalezljivo
boleznijo, pri kateri obstaja neposredna nevarnost za širjenje
bolezni.
27. člen

(imunizaclja in imunoprofilaksa) ter zaščita

Dezinsekcija je zatiranje in uničevanje mrčesa (insektov).
22. člen
Obv(6Zn

° je cepljenje:

C(i tuberkulozi, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroParalizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B;
"len?" s1ek,ini' rumeni mrzlici, trebušnemu tifusu, klopnemu
o|w'n,a90encefalitisu, gripi in drugim nalezljivim boleznim, če
nra m® lzi° določeni epidemiološki razlogi in tako določa pro25. člena tega zakona.

Obvezna je dezinsekcija oseb in osebnih predmetov, stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter vozil v primeru
zbolelih za nalezljivo boleznijo, katere prenašalec je mrčes,
kakor tudi naseljenih krajev, kjer so komarji, ki prenašajo
povzročitelje nalezljivih bolezni in obstaja nevarnost za širjenje bolezni.
Obvezno je razuševanje (depedikulacija) ušivih oseb.
28. člen

ki opravlja cepljenje, mora predhodno ugotoviti
inoi^'j1® utemeljene razloge za opustitev cepljenja (kontra-

Deratizacija je zatiranje podgan, miši in drugih škodljivih
glodalcev.

,i .
trajnih utemeljenih razlogov za opustitev cepljenja
Huje kontraindikacij) odloča strokovna komisija, ki jo imefinister, pristojen za zdravstvo.

Obvezna je deratizacija v naseljenih krajih, pristaniščih, letališčih, na ladjah in drugih sredstvih javnega prometa ter
v skladiščih in delovnih prostorih, kadar se pojavi ali obstaja
nevarnost, da se pojavi nalezljiva bolezen, katere vir okužbe
ali prenašalci so glodalci.

Msn ln
.
cepljenju je treba izdati potrdilo, voditi evi°yr ° Poročati območnim zavodom za zdravstveno varstvo
v
sklan3 s'nštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije
stvo
Predpisom, ki ga izda minister, pristojen za zdrav23. člen
ko obstaja nevarnost nastanka bolezni, preden
bulini i® ceP'v°. je obvezna zaščita s specifičnimi imunogloPrirnB v/^noprofiiaksa) proti steklini in tetanusu, v določenih
ž
,udi proti he
®htsJvalo
• pa
epidemiološkePatitisu
razmere.B in drugim boleznim, če to
24. člen
te dru ir
°kij}fa0 9 ni ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti pred
Osti..
(kemoDrofilaksa) obvezna za
z zdravili (kemoprofilaksa)
>e, ' -je sozaščita
izpostavljene okužbi s tuberkulozo, davico,
te
s
>li ■ Pljučno kugo, invazivno meningokokno okužbo,
t,r
ilh S! T1erm' katerega povzročitelj je H.influenzae ter v dolosklrr, Lpr
'[ 'h za osebe, ki so bile v stiku z bolnikom z oslov*asljem, škrlatinko ali streptokokno angino.
2
zdravili je obvezna tudi za osebe, ki odhajajo na
Pri |,.P'a' kjer je malarija oziroma določene nalezljive bolezni,
"lil in a obstajajo epidemiološki razlogi za zaščito z zdra* osebe, ki prihajajo s teh območij.

25. člen
i^
ra
"«6inP;°9 m cepljenja in zaščite z zdravili ter pogoje in
"edbe letnega programa določi minister, pristojen za

29. člen
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije spremlja
učinkovitost in ugotavlja ustreznost posameznih sredstev za
dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo po tem zakonu ter
vodi njihovo evidenco.
30. člen
Pogoje, način in sredstva za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije po tem zakonu predpiše minister, pristojen
za zdravstvo.
8. Obvezni zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem
31. člen
Zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni obsegajo usmerjene preglede
objektov, predmetov in oseb, svetovanje, vključno z odvzemom materiala za usmerjeno laboratorijsko preiskavo.
Pregledi iz prejšnjega odstavka so obvezni za:
1. osebe, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno, vzgojnovarstveno in zdravstveno dejavnost, ter za objekte in prostore,
kjer se ta dejavnost opravlja;
2. zaposlene delavce ter objekte in prostore za higiensko
nego in rekreacijo prebivalstva;
3. zaposlene, ki pridejo v stik z živili, pitno vodo ali zdravili pri
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izdelavi in prometu živil in zdravil, pri oskrbi prebivalstva
s pitno vodo, ter za objekte in prostore, kjer se te dejavnosti
opravljajo.

3. določitev posebnih nalog fizičnim in pravnim osebam, W
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Ukrepi iz prejšnjega odstavka lahko trajajo največ, dokle'
obstajajo razlogi za širjenje epidemije.

Delodajalci morajo omogočiti preglede iz prejšnjega odstavka
v delovnih prostorih in v času, ko poteka delovni proces,
razen predhodnih zdravstvenih pregledov oseb, ki se opravijo
pred sklenitvijo delovnega razmerja in v sodelovanju z medicino dela.
32. člen

O ukrepih iz prvega odstavka tega člena minister, pristojen
zdravstvo, nemudoma obvesti Vlado Republike Slovenije ii
Državni zbor Republike Slovenije.

Če obstaja nevarnost za širjenje nalezljive bolezni, se obvezni
pregledi lahko odredijo tudi za:

38. člen

- osebe, ki so prebolele nalezljivo bolezen ter zdrave nosilce
povzročiteljev nalezljivih bolezni;
- potnike in njihove predmete ter sredstva v mednarodnem
prometu;
- druge osebe, ki s svojim delom in ravnanjem lahko prenesejo nalezljivo bolezen.
33. člen

Glede materialne dolžnosti, nadomestila plače, varstva P"za
izvrševanju dolžnosti, povračila škode in odgovornosti re
povzročeno škodo se smiselno uporabljajo predpisi, ki u "
jajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
39. člen
Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče Pr|re"
prečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razši J°
določene nalezljive bolezni, lahko minister, pristojen za
zdravstvo, odredi tudi naslednje ukrepe:

Prepovedano je opravljanje dela osebam pri predelavi in prometu z živili, pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo, pri izdelavi
zdravil, v vzgojno varstvenem in vzgojnoizobraževalnem delu,
pri negi in zdravljenju ljudi in v zvezi s higiensko nego in
rekreacijo prebivalstva z ugotovljeno nalezljivo boleznijo, ki
se lahko prenaša z živili, predmeti splošne uporabe, vodo,
neposrednim ali posrednim stikom.

2. prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ^
neposredno ogroženih območjih;

Prepoved iz prejšnejga odstavka velja tudi za zdrave nosilce
povzročiteljev nalezljivih bolezni, če s higienskimi ukrepi ni
mogoče preprečiti širjenja nalezljive bolezni.

3. prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lok*
lih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarno®
širjenja nalezljive bolezni;

Prepoved iz prejšnjih odstavkov velja, dokler zdravnik ne
ugotovi prenehanja razlogov.

4. omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in 'z'
delkov.

34. člen

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora minister, pristojen 6,
zdravstvo, nemudoma obvestiti Vlado Republike Sloveni)
Državni zbor Republike Slovenije in javnost.

Za osebe iz drugega odstavka 31. in iz 32. člena tega zakona,
ki so vir okužbe in zato obstaja nevarnost za širjenje bolezni,
so zdravstveni pregledi obvezni, dokler ne prenehajo epidemiološki razlogi.
35. člen
Oseba, ki potuje v države, kjer je nevarnost okužbe z nalezljivo boleznijo, se mora pred potovanjem, med njim in po
vrnitvi iz teh držav zaščititi oziroma opraviti zdravstveni pregled v skladu s tem zakonom.
36. člen
Način in obseg obveznih zdravstveno higienskih pregledov
s svetovanjem ter predhodnih zdravstvenih pregledov oseb
določa pravilnik iz drugega odstavka 8. člena tega zakona.
Izvajalce določi minister, pristojen za zdravstvo.

40. člen
Obvezna je preiskava krvodajalcev in dajalcev drugih tkiv J
organov pri vsakem odvzemu človeškega materiala za pr®*j,
janje, umetno inseminacijo in fertilizacijo in vitro na pris<l
nost povzročiteljev sifilisa, hepatitisov, aidsa in drtffl
bolezni, ki se prenašajo s človeškim materialom.
Preiskave človeškega materiala iz prejšnjega odstavka
obvezne tudi pred posegom v primerih, ko odvzem ni "
opravljen v Republiki Sloveniji oziroma če ni izkazano,
bila opravljena preiskava negativna.
41. člen
Obvezna je preiskava krvi nosečnic na navzočnost povzroči'*
Ijev hepatitisov, ki se prenašajo vertikalno, toksoplazmoze1
sifilisa.

9. DrugI posebni ukrepi
37. člen
Ob večji epidemiji ter ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko
povzročijo hujšo epidemijo nalezljive bolezni, lahko minister,
pristojen za zdravstvo, odredi naslednje začasne ukrepe:
1. dolžnost zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
da opravljajo zdravstveno dejavnost v posebnih delovnih
pogojih in omejitev njihove pravice do stavke;
2. prepustitev v uporabo poslovnih in drugih prostorov,
opreme, zdravil in prevoznih sredstev za zdravstvene potrebe
(materialna dolžnost);
12

1. določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja mo*
nost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod izter
držav;

Minister, pristojen za zdravstvo, odredi na predlog Zdravs^
nega sveta obvezno preiskavo nosečnic tudi v drugih pri1"
rih, ko to terjajo epidemiološke razmere.
V postopku priprave odredbe iz prejšnjega odstavka f
potrebno pridobiti mnenje Zavoda za zdravstveno zavari
nje Slovenije glede njenih finančnih posledic.
42. člen
Pokop, izkop, prekop ali prevoz trupla umrlega za nalezli'^
boleznijo se opravi na način in pod pogoji, ki onemogoči
širjenje okužbe in jih podrobneje določi minister, pristoje'1 c
zdravstvo.
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;

PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH
OKUŽB

2. prepovedati gibanje osebam, za katere se ugotovi ali sumi,
da so zbolele za določeno nalezljivo boleznijo;

43. člen

3. odrediti dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo ter druge
sanitarne ukrepe;

bolnišnične
okužbe so okužbe, ki so v neposredni vzročni
<v«i z izpostavljenostjo pri postopkih diagnostike, zdravljena, zdravstvene nege, rehabilitacije ali pri drugih postopkih
zdravstveni dejavnosti.
44. člen
Vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja zdravstveno dejav"?st izvaja program preprečevanja in obvladovanja bolnišnič. " okužb.

6. prepovedati delo osebam, pri katerih je bil pri zdravstveno
higienskem pregledu odrejen zdravstveni pregled, pa pregled
ni bil opravljen;

j^ogram iz prejšnjega odstavka pripravi strokovni vodja orgat'2®cii0. ki opravlja zdravstveno dejavnost, izvajajo pa ga za
0 nejavnost usposobljeni zdravstveni delavci oziroma zdraveni
sodelavci, po njihovih navodilih pa vsi drugi zaposleni.

7. odrediti zdravstveni pregled oseb in materiala, če je podan
sum na nalezljivo bolezen;

Pr

8. odrediti druge predpisane splošne ali posebne ukrepe.

°gram iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:

~ ePidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb,

Pri izvajanju zdravstvenega nadzorstva na državni meji ima
zdravstvena inšpekcija poleg ukrepov iz prejšnjega člena pravico in dolžnost tudi:

doktrino sterilizacije, dezinfekcije, čiščenja in rokovanja
Padki,

1. prepovedati gibanje osebam, za katere se ugotovi ali sumi,
da so okužene s kolero, kugo ali virusnimi hemoragičnimi
mrzlicami;

1 ođ

T Vci
doktrino ravnanja z bolniki, zdravstvenimi delavci in sodez okužbami,
|

48. člen

~a|i^ktnno izvajanja vseh diagnostičnih, terapevtskih, negonih in ostalih postopkov,

>ro ram
9
zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
delavcev na delovnih mestih,

Soi

program usposabljanja zdravstvenih delavcev in drugih

2. odrediti druge predpisane sanitarno-tehnične in sanitarno-higienske ukrepe v skladu z zakonom, mednarodnimi
konvencijami ter drugimi mednarodnimi pogodbami.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora zdravstvena inšpekcija
nemudoma obvestiti ministra, pristojnega za zdravstvo, in
ministra, pristojnega za notranje zadeve.

45. člen

49. člen

van'S,er
' Pris,°ien za zdravstvo, na predlog Inštituta za varozdrav a
i Republike Slovenije predpiše minimalne strone
! jkov
a y > organizacijske in tehnične pogoje za pripravo in izvaie programa iz prejšnjega člena.

Ukrepe iz 47. in 48. člena tega zakona odredi sanitarni inšpektor z odločbo, izdano v upravnem postopku. Pritožba zoper
odločbo ne zadrži njene izvršitve.
V. FINANCIRANJE
50. člen

SŽES!uanje in nadzorstvo nad |zvajanjem
46. člen

1
SD erT1,
i zau
ianje izvajanja splošnih in posebnih ukrepov iz tega
Onr°na ,er preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
,nSt ,ut za
obmV,'a'°2av
'
varovanje zdravja Republike Slovenije in
stv 0 a
odi za zdravstveno varstvo, zdravstveno nadzorP zdravstvena inšpekcija.

1

5. prepovedati delo osebam, ki delajo na delovnih mestih, za
katera je predpisan obvezen predhodni zdravstveni pregled,
pa pregled ni bil opravljen;

ni

i

>

4. odrediti osamitev oseb, ki so zbolele za določenimi nalezljivimi boleznimi, in njihovo zdravljenje;

?vraavs,vena inšpekcija preverja, ali fizične in pravne osebe, ki
Proi3'0 zdravstveno dejavnost, imajo in izvajajo program preganja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

za varovan
*av''tut 23
i® zdravja Republike Slovenije in območni
"lo?'aJo
■ medsebojno
zdravstveno
varstvo oterugotovitvah
zdravstvena
obveščati
in inšpekcija
ukrepih. se
•
47. člen
' Pri 'dajanju
i,
nadzorstva nad preprečevanjem in obvladovanj
a°l^a|ezljivih bolezni ima zdravstvena inšpekcija pravico in
j j
(
Povedat i osebam, ki so zbolele za določenimi nalezlji! bou bole
znimi ali so zdravi nosilci povzročiteljev nalezljivih
ni 0 r
P avljatidrugih
določena
dela in delovne naloge, kjer lahko
°*'io' zdravje
oseb;

Dejavnost Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije
in zavodov za zdravstveno varstvo na podlagi tega zakona se
financira iz državnega proračuna v skladu z letnimi programi
dela.
Stroške splošnih ukrepov iz 9. člena tega zakona plačajo
lastniki, upravljalci in najemniki stanovanjskih in drugih
objektov ter fizične in pravne osebe, ki izdelujejo oziroma
prodajajo živila oziroma predmete splošne uporabe.
Stroške posebnih ukrepov, ki se opravijo pri posamezniku
v obliki zdravstvenih storitev ali po posebnih programih
v skladu s tem zakonom, plačuje
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovane
osebe iz 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/92 in 13/93),
- državni proračun za osebe iz 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno,
- posameznik ali njegov delodajalec za storitve iz drugega
odstavka 24. člena tega zakona in storitve, določene s programom iz 25. člena tega zakona, ki niso predmet obveznega
zdravstvenega zavarovanja (neobvezna cepljenja, cepljenja
v mednarodnem prometu),

poročevalec, št. 3
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- fizična ali pravna oseba za storitve iz drugega odstavka 24.
člena tega zakona in storitve, določene s programom iz 25.
člena tega zakona, ki niso predmet obveznega zdravstvenega
zavarovanja (neobvezna cepljenja, cepljenja v mednarodnem
prometu),
- delodajalec za storitve iz 31. člena tega zakona, ki niso
predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja.
VI. POSEBNE DOLOČBE
51. člen
Organi za notranje zadeve morajo v okviru svojih pravic in
dolžnosti sodelovati pri izvajanju ukrepov, ki so določeni
v 37., 39., 47. in 48. členu tega zakona.
Pri izvajanju ukrepov iz 37. in 39. člena tega zakona sodelujejo tudi organi in enote za zaščito, reševanje in pomoč
v skladu s posebnim zakonom.
52. člen
Zdravnik oziroma zdravstveni zavod, ki je sprejel na obvezno
zdravljenje tujca ali mu odredil osamitev oziroma izvršil
odločbo o karanteni, mora o tem nemudoma obvestiti pristojni organ za notranje zadeve.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
53. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
fizična ali pravna oseba:
1. če ne omogoči opravljanja higienskih pregledov s svetovanjem, predhodnih zdravstvenih pregledov, kot tudi odvzema
potrebnega materiala in izvajanja drugih ukrepov za varstvo
pred nalezljivimi boleznimi, določenimi s tem zakonom (drugi
odstavek 4. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje odgovoru!
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka
54. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekrš®11
zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec:
1. če se v nasprotju s 1. točko prvega odstavka 37. člena tega
zakona izmika ali ne odzove na opravljanje delovne dolžnos"1
2. če ne izvaja programa preprečevanja in obvladovanja M'
nišničnih okužb (drugi odstavek 44. člena tega zakona);
55. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekri
zdravnik:
1. če odkrije ali posumi na nalezljivo bolezen naidern
p°d'^
anamnestičnih podatkov, kliničnega pregleda in ®P
!°i(f
ških razmer in ne izvede nemudoma ustreznih ukrepov, o°
čenih s tem zakonom (prvi odstavek 12. člena);
2. če osebe, ki jo je poškodovala stekla žival ali je bila v stijjj
s steklo živaljo ali živaljo, za katero se sumi, da je stekla,
napoti takoj v specializirano (antirabično) ambulanto PrlS
nega zavoda za zdravstveno varstvo (13. člen);
3. če takoj po postavljeni diagnozi oziroma sumu na,eZL
bolezni ne prijavi pristojnemu zavodu za zdravstveno vars<
. j||
- vsakega pojava nalezljive bolezni iz 8. člena tega zakona
smrti zaradi nje (1. točka 14. člena)
- vsakega suma na davico, gnojni meningitis, virusno h**
ragično mrzlico, kolero, kugo, ošpice, otroško paraliz® :
steklino (2. točka 14. člena)
- vsake epidemije ali suma na epidemijo nalezljive bolezn"
točka 14. člena)

2. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena tega
zakona;

- vsakega izločanja povzročitelja trebušnega tifusa, dr^
salmonel, šigel, kampilobaktra, jersinije in lamblije (4. to
14. člena)

3. če ne omogoči dezinfekcije iz 26. člena tega zakona;

- vsakega nosilstva virusov hepatitisov B in C, povzročit®''8
aidsa in povzročiteljev malarije (5. točka 14. člena)

4. če ne omogoči dezinsekcije ali razuševanja iz 27. člena tega
zakona;
5. če ne omogoči deratizacije iz 28. člena tega zakona;
6. če kot delodajalec ne omogoči obveznih zdravstvenih pregledov iz 31. člena tega zakona;
7. če zaposluje oziroma omogoča delo osebam v nasprotju
s 33. členom tega zakona;
8. če ne izvaja materialne dolžnosti iz 2. točke prvega
odstavka 37. člena tega zakona;
9. če ne izvaja posebnih nalog iz 3. točke prvega odstavka 37.
člena tega zakona;
10. če opravlja promet posameznih vrst blaga in izdelkov
v nasprotju s 4. točko prvega odstavka 39. člena tega zakona;
11. če opravi pokop, izkop, prekop ali prevoz trupla
v nasprotju z 42. členom tega zakona;
12. če ne pripravi ali ne izvaja programa preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb (44. člen);
13. če se ne ravna ali onemogoča ukrepe zdravstvene inšpekcije iz 47. člena tega zakona;
14. če se ne ravna ali onemogoča ukrepe zdravstvene inšpekcije na državni meji iz prvega odstavka 48. člena tega zakona.
14

- vsakega ugriza in stika s steklo živaljo ali na stekli"1
sumljivo živaljo (6. točka 14. člena);
4. če ne odredi osamitve zbolelega ali osebe, za kater®
.
sumi, da je zbolela za nalezljivo boleznijo, kadar bi nL|
K
svobodno gibanje lahko povzročilo direkten ali indir®
prenos bolezni na druge osebe (prvi odstavek 18. člena).
5. če predhodno ne ugotovi morebitnih utemeljenih razl®^
za opustitev cepljenja (kontraindikacij - drugi odstavek
člena);
6. če ravna v nasprotju z 22. in 23. členom tega zakona,
7. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena
zakona;

tal

8. če v nasprotju s 40. členom ne opravi preiskave krvod*!
cev in dajalcev drugih tkiv in organov;
*
■ (t
9. če v nasprotju z 41. členom ne opravi preiskave Krvi
sečnic;
10. če sprejme na obvezno zdravljenje tujca ali mu o<j^
osamitev, pa o tem ne obvesti nemudoma pristojnega ory
za notranje zadeve (52. člen);
56. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prek'* !
posameznik:
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če ne ravna v skladu z ukrepom osamitve iz drugega
odstavka 18. člena tega zakona;
2

če ne ravna v skladu z ukrepom karantene iz prvega
odstavka 19. člena tega zakona;
3- če se ne zdravi oziroma ne ravna v skladu z 20. členom tega
zakona;
če se izmika ali onemogoča obvezno cepljenje iz prvega
odstavka 22. člena tega zakona;
j>. če zavrača ali se izmika zaščiti s specifičnimi imunoglobu,ln
i v nasprotju s 23. členom tega zakona,
če zavrača ali se izmika zaščiti z zdravili v nasprotju s 24.
Členom tega zakona;
^ če zavrača ali onemogoča dezinfekcijo, dezinsekcijo in
deratizacijo iz 26., 27. in 28. člena tega zakona;

6. Pravilnik o zdravstvenih pregledih oseb pod zdravstvenim
nadzorstvom zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni (Ur.l.
SFRJ, št. 42/85)
7. Pravilnik o izvrševanju varnostnega ukrepa obveznega
zdravljenja spolne bolezni (Uradni list SRS, št. 23/75)
8. Odredba o obveznem zdravljenju tuberkuloznih bolnikov
(Uradni list LRS, št. 16/56),
9. Pravilnik o načinu prijavljanja nalezljivih bolezni (Ur.l.
SFRJ, št. 42/85)
10. Pravilnik o pogojih in načinu izkopavanja in prevoza trupel
(Ur.l. SFRJ, št. 42/85)
11. Odlok o ukrepih za varstvo prebivalstva pred sindromom
pridobljene zmanjšane odpornosti (AIDS) (Ur.l. SFRJ, št. 36/
86)

8- če zavrača ali se izmika obveznim higienskim pregledom
s
svetovanjem iz 31. člena tega zakona;

12. Odlok o ukrepih za varstvo prebivalstva pred sindromom
pridobljene zmanjšane odpornosti (Ur.l. SFRJ, št. 36/87 in 53/
87)

® .če opravlja delo ali dejavnost brez obveznega predhodnega
Nravstvenega pregleda iz 31. člena tega zakona;

13. Pravilnik o ukrepih za varstvo pred širjenjem okužbe
znotraj zdravstvenih organizacij (Ur.l. SFRJ, št. 49/86)

'l00rnče zavrača ali se izmika obveznim zdravstvenim pregleiz 32. člena tega zakona;

14. Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje stekline
pri živalih (Ur.l. SFRJ, št. 39/88)

jj:
če ne opravi zdravstvenega pregleda, ki mu je bil odrejen
pn zd
ravstveno higienskem pregledu;

15. Pravilnik o načinu odvzemanja vzorcev in metodah za
laboratorijsko analizo pitne vode (Ur.l. SFRJ, št. 33/87)

če opravlja delo v nasprotju s 33. členom tega zakona;
1

16. Pravilnik o higienski neoporečnosti pitne vode (Ur.l. SFRJ,
št. 33/87)

!*; če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena tega
'akona.

17. Pravilnik o opravljanju zdravstvenih pregledov oseb, ki so
pod zdravstvenim nadzorom zaradi preprečevanja nalezljivih
bolezni (Ur.l. SRS, št. 1/88)

dejanje iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka se kaznuje za
Šek z denarno
rt n
skh
najmanj
20.000,00
SITneposredna
roditelj ali
" j ik mladoletnika,kaznijo
ki je storil
prekršek,
če je to
MO
siedica opustitve dolžne vzgoje in skrbi za mladoletnika.

18. Pravilnik o minimalnih sanitarno-higienskih pogojih za
opravljanje dejavnosti frizerskih, kozmetičnih in podobnih
storitev (Ur.l. SRS, št. 1/88 in 33/93)

3. če ravna v nasprotju s 35. členom tega zakona;

19. Pravilnik o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah
oseb s hrano in o njihovem preprečevanju (Ur.l. SRS, št. 24/81
in 35/82)

Vln

- prehodne in končne določbe

Minister, pristojen za zdravstvo, izda pooblastila za izvajanje
nalog iz tega zakona najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi
zakona.

57. člen
Ster ris
K
Zak'
tojen
za zdravstvo,
izda izvršilne
predpise iz tega
°na v, Posmih
mesecih
po njegovi
uveljavitvi.
izvr ln h
rahi^j®
^' niso
' predpisov
iz prejšnjega
odstavkanaslednji
se upoi„rM°. kolikor
v nasprotju
s tem zakonom,
''ni predpisi:

cije rav
'lr,ik 0 P0g0j'h in načinu opravljanja obvezne imunizaJ®' lnseroprofilakse in kemoprofilakse proti nalezljivim bolezosebah, za katere velja ta obveznost (Ur.I. SFRJ, št. 68/
LPravilnik o ukrepih za varstvo pred vnosom in zatiranje
r>ia?arre' ^ge, virusnih hemoragičnih mrzlic, rumene mrzlice in
'je (Ur l. SFRJ, št. 42/85)
rij.^r?v''nik o pogojih in načinu vodenja podatkov o laboratorijn Preiskavah ter o dajanju obvestil o povzročiteljih posa'h nalezljivih bolezni (Ur.l. SFRJ, št. 42/85)
in ^rav
'ln'k o epogojih za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije
bni»era,izaci
i zaradi preprečevanja in zatiranja nalezljivih
*ni (Ur.l. SFRJ, št. 42/85)
0
treb|rri,nik
zdravstvenih pregledih oseb, ki so prebolele
< ,US bac larn0
^85) ' '
'
Qriio ali salmoneloze (Ur.l. SFRJ, št.

58. člen
Organizacije, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in zasebni
zdravstveni delavci morajo v šestih mesecih po uveljavitvi
predpisa iz 45. člena tega zakona sprejeti in začeti izvajati
programe preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
59. člen
Pravne osebe, ki so v skladu s predpisi opravljale dejavnost
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije do uveljavitve tega
zakona, lahko to dejavnost opravljajo do sprejema predpisa iz
30. člena tega zakona pod pogojem, da sklenejo pogodbo
o strokovnem sodelovanju s pristojnim zavodom za zdravstveno varstvo.
60. člen
Z uveljavitvijo tega zakona se preneha uporabljati zakon
o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo
vso državo (Ur.l. SFRJ, št. 51/84 in 63/90) in preneha veljati
zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (Ur. I.
SRS, št. 18/87).
61. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
1.
Državni zbor Republike Slovenije je na 23. seji zbora, dne 20.
7. 1994, obravnaval predlog zakona o nalezljivih boleznih,
objavljen v Poročevalcu št. 4/94. Predlagatelju je naročil, naj
pri pripravi predloga za drugo obravnavo upošteva predloge
in pripombe, ki jih je v svojem mnenju podal Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve ter stališča, ki so bila posredovana na seji zbora.
2.
Predlagatelj je preučil pripombe in predloge pa tudi nekatere
nove strokovne ugotovitve. V nadaljevanju najprej navajamo
pripombe in predloge Državnega zbora, ki jih je predlagatelj
upošteval v celoti in pri pripravi predloga zakona o nalezljivih
boleznih za drugo obravnavo z njimi ustrezno spremenil oziroma dopolnil naslednja poglavja zakona:
2.1.
V vseh členih, v katerih se uporabljata naziva »Ministrstvo za
zdravstvo« in »minister za zdravstvo« je naziva nadomestil
s splošnejšim terminom »ministrstvo, pristojno za zdravstvo«
in »minister, pristojen za zdravstvo« v izogib kasnejšim
popravkom zakona v primeru spremembe sedanjega naziva
ministrstva.
2.2.
Ustrezno pomenu in naravi členov je spremenil naziv VI.
poglavja, ki se glasi »Posebne določbe«.
2.3.1.
Definicije epidemije, ogroženega in okuženega območja ter
definicija zoonoz so identične definicijam, ki jih uporablja
Svetovna zdravstvena organizacija. Predlagatelj je ocenil, da
je možna njihova modifikacija, zato je spremenil in dopolnil
definicijo epidemije tako, da je opredeli značilnost epidemije
tudi z vidika pomembnosti takojšnjega ukrepanja ob epidemiji, da se prepreči nadaljnje širjenje bolezni tako v smislu
števila zbolelih kot v smislu razširitve na druga območja.
2.3.2.
Pri preoblikovanju definicije zoonoz je upošteval predlog
veterinarske dejavnosti, in sicer: zoonoze po tem zakonu so
nalezljive bolezni, ki se prenašajo med živalmi - vretenčarji in
človekom.
To definicijo, ki je bila prvotno v 6. členu, je vključil že v 3.
člen, ki je prvi med členi, v katerih so omenjene te bolezni.
Zato pa je v 6. členu opredelil, skladno s predlogom za
dopolnilo, obvezno usklajeno organiziranje in izvajanje varstva pred zoonozami obeh služb, zdravstvene in veterinarske.
Zaradi tega je dodal nov odstavek o medsebojnem sodelovanju pri sprejemanju kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov na
področju varstva pred zoonozami. Tako je jasneje določeno
medsebojno sodelovanje in usklajeno delovanje ter zadolžitve
obeh resorjev za naloge na stičnem področju ter da je za
preprečevanje in obvladovanje zoonoz poleg zdravstvene
odgovorna tudi veterinarska služba.
2.4.1.
V seznam nalezljivih bolezni je na predlog veterinarske dejavnosti vključil še naslednje zoonoze: psitakozo, smrkavost, šen
in lišaj, ki ga je poimenoval trihofitija, ker lišaj ni običajno
poimenovanje. Na predlog razširjenega strokovnega kolegija
za infektologijo je iz seznama izločil: gastroenterokolitis,
akutno flakcidno paralizo ter enako kot pri drugih boleznih, ki
jih povzroča več različnih povzročiteljev, preoblikoval poimenovanje virusnih hepatitisov ter v seznam dodal infekcijsko
mononukleozo, pasavec in toksokariozo.
2.4.2.
Preučil je tudi pripombe o smiselnosti zajetja akutnih infekcij
dihal zaradi možnosti, da bi to zahtevalo velike stroške. Meni,
da je to zelo pomebna skupina nalezljivih bolezni, ki do sedaj
niso bile ustrezno obravnavane. Ze sedaj so porabljena
ogromna finančna sredstva zaradi nepopolne diagnostike.
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nekontrolirane uporabe antibiotikov in dolgotrajne odsotni
sti z dela bodisi zaradi bolezni ali zaradi nege. Pri spremljani11
te skupine bolezni je z novim zakonom predviden zelo usmerjen in racionalen pristop, da bo možna ocena stanja in predli'1
ganje najustreznejših ukrepov za njihovo obvladovanje. P' '
vilnik, ki ga bo izdal minister, pristojen za zdravstvo, W
opredelil način in obseg zajetja te skupine nalezljivih bote^
glede na njihovo lokalizacijo in povzročitelje. Predlagal
meni, da je uvrstitev te skupine bolezni utemeljena tudi ZStOi
ker je program obvladovanja akutnih infekcij dihal edtf
izmed globalnih programov SZO.
Predlagatelj je v 9. člen vgradil princip interdisciplinarnos"
pri zagotavljanju dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacij
Smiselno temu je določil, da ministri, pristojni za zdravstvo
kmetijstvo in okolje med seboj uskladijo obvezni prog
navedenih ukrepov ter s temi določili razširil zadnji odsta&
tega člena.
2.6.
Predlagatelj je preučil ustreznost spremembe določbe v
členu. Meni, da je interdisciplinarni pristop nujni sestavni o1'
priprave programa usmerjene zdravstvene vzgoje in svetog
nja, ki ga bo Inštitut za varovanje zdravja moral upošteva
Zato napotila o interdisciplinarnosti ni vključil v besedi«
člena.
2.7.
Predlog o nadomestitvi naziva »zdravstveni delavci« ;
s terminom »zdravnik", je predlagatelj v 12. členu upoštew
Določil je, da je le zdravnik usposobljen za postavitev ditf
nože ali suma na nalezljivo bolezen na podlagi anamnestffl
podatkov, kliničnega pregleda in epidemioloških razmer.
2.8.
Predlagatelj je v 18. členu opredelil dve stopnji osamitve' ■
navedel indikacije za obvezno popolno osamitev pri doltf
nih najnevarnejših nalezljivih boleznih.
Zaradi tega je smiselno prilagodil tudi besedilo 19. člena,
ureja karanteno.
2.9.
Predlagatelj je v 21. členu dodal nov odstavek, ki določa, J
naroča ministru, pristojnem za zdravstvo določitev izvajala
načina in pogoja prevoza zbolelih za nalezljivo boleznijo2.1°.
J
Glede na novosti v strokovni doktrini in zaradi epidemiolo&!..
razmer je predlagatelj v 24. člen med indikacije za
z zdravili uvrstil tudi osebe, ki so bile izpostavljene oM1
z davico, kolero, pljučno kugo in oslovskim kašljem.
2.11.
j
Glede na spremembe v organiziranosti zdravstvene služil
predlagatelj na predlog pristojnih strokovnih organov v ?
členu dopolnil prvi odstavek. Določil je, da mora letni p"
gram cepljenj vključevati tudi določitev izvajalcev ceplle {.,
ter načina nabave in razdeljevanja cepiv. Ti preparati
namreč zelo občutljivi in način dela z njimi zahteva posedi
nadzorstvo in obvezno državno kontrolo, prav tako pa
izvajanje programa cepljenja.
2.12.
*jin
Predlagatelj je v 33. členu dodal nov drugi odstavek, s kare ^
je določil ustrezen ukrep tudi za zdrave klicenosce, *
zaradi svojega dela lahko bili vzrok za širjenje na/^%
bolezni, kar v dosedanjem besedilu zakona ni bilo pose
določeno.
2.13.
Ji
Predlagatelj je dopolnil 41. člen zakona in uvrstil "j\
obvezne preiskave krvi nosečnic tudi preiskavo navzocn .
povzročitelja toksoplazmoze ter tako upošteval predloZ
dopolnitev.
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2-14.
v
drugem odstavku 44. člena je jasneje definiral, da program
P'aprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb pripravi
tokovni vodja zdravstvene organizacije, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Tako ne bo mogoče razumeti, da program
Pripravi le strokovni vodja zdravstvenega zavoda, saj zdravstveno dejavnost poleg zdravstvenih zavodov opravljajo tudi
druge pravne in fizične osebe.
2)5.
^57. členu je predlagatelj skladno s predlogom spremenil rok
izdelavo izvršilnih predpisov, ki jih je potrebno izdelati
" osmih mesecih od začetka veljavnosti tega zakona.
3.
Pr
edlagatelj ni mogel v celoti upoštevati pripomb, ki so se
nanašale
na poklicne bolezni, na posebne ukrepe in na finanClr
anje in podaja naslednjo obrazložitev.
2a

3.1.
popolnoma se strinja, da so možnosti za okužbo zdravnikov
"> zdravstvenega osebja pri njihovem delu z bolniki, tako pri
Pogledih, pri zdravljenju in negi, kot tudi pri delu s kužnim
"materialom. V predlogu zakona o nalezljivih boleznih so predpone obveznosti za varovanje pred okužbami in boleznimi
2
Ovajanjem splošnih ukrepov (npr. ravnanje z odpadki na
način, ki ne ogroža zdravje ljudi) in posebnih ukrepov (npr.
Ce
Pljenje) kot tudi v I. poglavju (Usmerjena zdravstvena
v
*9oja in svetovanje) in v III. poglavju (Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb npr. obvezen program zaščite
Zdravstvenih delavcev in sodelavcev na delovnih mestih).
Zakon o nalezljivih boleznih pa ne more določati poklicnih
°olezni. Bolezni, ki se štejejo za poklicne so v povezavi z deli,
K opravljanju katerih nastajajo in zadoščajo pogojem, pod
aterimi se štejejo za poklicne bolezni. V delovno pravni in
Pokojninsko invalidski zakonodaji že obstaja enoten seznam
bolezni in druge določbe. V teh dokumentih so navedena
d*la,
pri katerih pride delavec med delovnim procesom v stik
s
škodljivimi snovmi in pogoji, da se bolezen prizna kot
Poklicna bolezen. Posebej so glede nalezljivih bolezni navadna dela, ki jih opravljajo zdravniki in drugo medicinsko
osebje zaposleno v zdravstvenih organizacijah ter zahtevani
P°9oji, pod katerimi se šteje bolezen za poklicno in sicer:
Pozitivna delovna anamneza, ki dokazuje prostorsko in
°asovno povezanost z določenim delom oziroma dejavnostjo,
Klinična slika z organsko funkcijsko okvaro organov in organskih sistemov, pomembnih za življenje in poklic.

obveznem zdravljenju, cepljenju, zaščiti z zdravili, dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije in obveznih zdravstveno higienskih pregledov.
Glede na predloge v zvezi z 31. členom in pomisleke o smiselnosti zdravstvenih pregledov navedenih v zakonu je predlagatelj spremenil naslov 8. točke v II. poglavju in smiseleno temu
spremenil naziv tudi v 31. členu ter v ostalih členih, ki se na to
vsebinsko nanašajo. Uporabil je izraz »zdravstveno higienski
pregledi s svetovanjem«.
Tako se je izognil možnosti, da bi izraz »obvezni zdravstveni
pregledi« iz »stare« zakonodaje istovetili z vsebinsko povsem
novim konceptom, ki ga pri pregledih, obveznih za osebe, ki
lahko s svojim delom prenesejo nalezljive bolezni, predvideva
ta zakon.
Zdravstveno higienski pregledi bodo potekali v času delovnega procesa, pri opredelitvi potrebnih preiskav pa bo upoštevana sodobna doktrina SZO in CDC (Center za kontrolo
bolezni vAtlanti ZDA), na kar je opozoril tudi strokovni kolegij
za infektologijo. Pregledi»živilcev« bodo usmerjeni na možne
prenose nalezljivih bolezni v povezavi z režimom dela, ki bo
sestavni del poslovnikov o kakovosti pri delu, ki ga moral
imeti in zagotoviti njegovo izvajanje vsak delodajalec in njegovi zaposleni. Pri zdravstveno higienskem pregledu bodo
opravljene samo ciljane laboratorijske preiskave, ki bodo
potrebne po ugotovitvah higienskega stanja in režima. Največji poudarek bo na svetovanju s ciljem zmanjšanja prenosa
nalezljivih bolezni in zagotavljanja higienske ravni. Vsekakor
pa sedanjega načina z dvakratletnimi preiskavami blata predlagatelj ni predvidel. Za preprečevanje širjenja nalezljvih
bolezni bodo odgovorni zaposleni in delodajalci.
3.3.
Zakon v V. poglavju določa nosilce stroškov za posamezna
določila v zakonu, zato predlagatelj meni, da navedb o plačnikih ni potrebno dodajati k posameznim členom.
4.
Predlagatelj je za drugo obravnavo opravil tudi manjše redakcijske popravke, ki ne vplivajo na vsebino in celostno konstrukcijo zakona, vsekakor pa izboljšujejo zakon.
4.1.
V seznamu nalezljivih bolezni iz 8. člena zakona je predlagatelj popravil slovenska strokovna imena in upošteval enoten
pristop pri končnicah.

®°kument, ki je še v veljavi, zahteva ponovno preučitev in
^odifikacijo in takrat bodo priložnosti za vgraditev novih
Pr'amentov in doktrin v sodobno zakonodajo na področju
avic povezanih z delom.

4.2.
V drugem odstavku 12. člena je popravil termin »identifikacijo« v »diagnostiko«.

3.2.
posebni ukrepi, kot so zgodnje odkrivanje okužbe in bolnikov
nalezljivimi boleznimi, prijavljanje nalezljivih bolezni in epiI*j"/.
epidemiološka preiskava, ki obsega epidemiološko
n
kotiranje, poizvedovanje pri bolnikih in v njihovi okolici ter
B
Jr[ *no mikrobiološko diagnostiko povzročiteljev nalezljive
J®'«ini z namenom, da se odkrijejo viri okužbe in poti prena°*nja povzročiteljev bolezni, osamitev (izolacija), karantena,
J'^ino zdravljenje, cepljenje, zaščita z zdravili, dezinfekcija,
,e*insekcija, deratizacija in obvezni zdravstveni pregledi se,
otjo bilo že v obrazložitvi zakona navedeno, ne nanašajo na
®e nalezljive bolezni iz 8. člena po enakem pristopu. Zato so
edene bolezni, pri katerih so ti ukrepi obvezni, način in
oseg teh ukrepov pa bo posebej določen s pravilniki, ki jih
° 'idal minister pristojen za zdravstvo. V teh pravilnikih bodo
jPoštevani
sodobni pristopi k obvladovanju nalezljivih
Jye*ni, ki bodo glede na način in vrsto najustreznejših ukreter z vidika njihove pomembnosti pri nas in v mednaroden merilu razvrščene v več skupin. Pri pripravi teh podza°nskih aktov bodo sodelovali strokovnjaki različnih strok.

4.3.
Začetek tretjega odstavka 12. člena je popravil in se glasi:
»Mikrobiološko diagnostiko in identifikacijo...«

^PoStevani bodo sodobna načela preprečevanja nalezljivih
t°'°ini in bolnišničnih okužb in dobre laboratorijske prakse
r
najnovejša doktrina glede pristopov k izolaciji, karanteni,

4.4.
V 14. členu je redakcijsko izpuščeno navajanje oblik povzročiteljev malarije, dodana pa je določba, kako bo urejen način
prijavljanja nalezljivih bolezni.
4.5.
V 33. členu je črtal besedo »pridelavi«, ker ravnanje z živili
v času pridelave ni predmet tega zakona.
4.6.
Strokovnjaki za medicinsko terminologijo na področju nalezljivih bolezni so bili različnih mnenj glede najustreznejšega
poimenovanja nozokomialnih okužb. Usklajeno mnenje, ki ga
je povzel Razširjeni strokovni kolegij za infektologijo je, da se
v predlogu zakona za drugo branje naziv »hišne okužbe«
spremeni v »bolnišnične okužbe«, ki je že sedaj med najbolj
uveljavljenimi in uporabljanimi pojmi za nozokomialne
okužbe.
4.7.
Za zadnjo alineo 44. člena je dodal »- program usposabljanja

poročevalec, št. 3

17

zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih«, kar je bilo po
pomoti izpuščeno.
4.8.
Predlagatelj je redakcijsko spremenil določbe 54. in 55. člena
predloga zakona zaradi uskladitve z novim besedilom 12.

Amandma Vlade Republike Slovenije
Za 52. členom predloga zakona o nalezljivih boleznih se doda
nov 52.a člen, ki se glasi:
»52.a člen
Minister, pristojen za zdravstvo in minister, pristojen za
veterinarstvo, ustanovita kot stalno strokovno in svetovalno
telo skupno komisijo za zoonoze, določita število članov,
sestavo in imenujeta člane komisije.
Skupna komisija se ustanovi pri ministrstvu, pristojnem za
zdravstvo.«
OBRAZLOŽITEV:
Glede na nujnost usklajenega organiziranja zdravstvene in
veterinarske službe pri izvajanju varstva pred zoonazami za
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člena, (pristojnosti zdravnika).
S tem je predlagatelj upošteval in vgradil večino dopolnil in
predlogov za izboljšanje zakona o nalezljivih bolezni kol
temeljnega zakona na področju preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v državi.

zdravstveno varstvo prebivalstva je s tem zakonom določen®
ustanovitev skupne komisije ministrstev, pristojnih za zdravstvo in veterinarstvo, s sedežem pri Ministrstvu za zdravstvo
Te določbe pomenijo izpeljavo določb 6. člena, ki nalaga]"
zdravstvenim zavodom izvajanje ukrepov za preprečevanje
obvladovanje zoonoz v sodelovanju s pristojnimi veterina'skimi organi in organizacijami in ministru za zdravstvo spf®"0jem kratkoročnih in dolgoročnih preventivnih ukrepov in p'
gramov, prav tako v soglasju z ministrom pristojnim za vete"'
narstvo. Predlagana določba je usklajena z določbami pr«"'
loga zakona o veterinarstvu.
Ustanovitev drugih komisij za posamezne bolezni, skupi"8
bolezni ali okužbe, ki so bile ustanovljene na podlagi veljaj
zakonodaje, je v pristojnosti ministra za zdravstvo, na podlaS1
pooblastil, ki jih ima po zakonu o organiziciji in delovne "
področju ministrstev, zato ni razlogov, da se ta vsebina po&
bej uredi tudi v tem zakonu.
Državni zbor ni posebej predlagal te dopolnitve, vendar je P"
mnenju Vlade Republike Slovenije, glede na pomen varst"
prebivalstva pred zoonozami, utemeljena.
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Predlog zakona o JAVNIH CESTAH - EPA 665 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 3. januarja 1995
določila besedilo:
~ PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH CESTAH,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
Podlagi stališč in sklepov 23. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 15/9-1994 in 187. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje

Vade Republike Slovenije k predlogu zakona o javnih
cestah - druga obravnava.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze.

^edlog zakona o javnih cestah
'• splošne določbe

(5) Glede na potek v prostoru so javne ceste:
- ceste v naselju;
- ceste zunaj naselja.

1. člen
(namen zakona)
I1es
) Ta zakon določa delitev javnih cest na državne in občinske
te ter obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje
s
Posobljenosti teh cest za varen in neoviran promet.
'2) Ta zakon ureja upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo
javnih cest in prometa na njih. Z namenom, da se vsem
Porabnikom cest zagotovijo čim bolj enaki pogoji za kakovo'8n in varen prevoz na celotnem cestnem omrežju v državi,
»kon določa tudi enotna pravila in strokovne podlage za
a a
ditev in vzdrževanje vseh javnih cest.
2. člen
(pojem in status javnih cest)
ceJavne ceste so prometne površine splošnega pomena za
K promet <v nadaljnjem besedilu: promet), ki jih lahko
vsak
S° prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi
Predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.
a ne
Snnl'h
l niceste
so javno
dobro
in so izven
pravnega
prometa.
mogoče
pridobiti
služnosti,
razen
za napeljevanje
Vođ
fi*oda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafnape| av
iavn
i ' plinovodov
terdoločenimi
podobnih sobjektov
naprav
I nega pomena,
pod pogoji,
predpisi, inki urejajo
ces,e
Na
cest n na '3)ovr prometnih površinah zunaj vozišča javne
spre ' a P ®'nah ob njej, ki so določene za opravljanje
2a o rav
'' i°čih
dejavnosti za udeležence v prometu, je mogoče
im«
'ianie takih dejavnosti pridobiti posebno pravico do
POr
abe teh površin.

3. člen
(delitev in kategorizacija javnih cest)
ceste se delijo na državne ceste, ki so v lasti
lih amo
ke Slovenije,
in na občinske ceste, ki so v lasti lokal<n .Wnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne
(^.
r avne ceste se
W
*ralne ces
kategorizirajo na avtoceste, hitre ceste,
r
eda'
te na
I. inlokalne
II. redaceste
ter pokrajinske
ceste II. in III.
a
' občinske pa
in javne poti.
a ne ces,e se v
9Prii°t
lahko razvrščajo
več podkate'• ki 'se določijo v naseljih
aktu iz četrtega
odstavkavtega
člena.

Slovenj'8 Za kate9or'zac'i° iavnih cest določi Vlada Republike

(6) Javne ceste so lahko namenjene uporabi vsem ali samo
določenim vrstam prometa (ceste, rezervirane za promet
motornih vozil ali za druge vrste prometa).
(7) Kategorizacija načrtovanih novih državnih cest, načrtovanih rekonstrukcij obstoječih državnih cest ter posledične
spremembe kategorizacije državnih cest se na podlagi predpisov o urejanju prostora določijo v prostorskem planu Republike Slovenije. Kategorizacija načrtovanih novih občinskih
cest, načrtovanih rekonstrukcij obstoječih občinskih cest ter
posledične spremembe kategorizacije občinskih cest se na
podlagi predpisov o urejanju prostora določijo v prostorskem
planu lokalne skupnosti.
(8) Minister, pristojen za promet, predpiše način označevanja
javnih cest in evidence o javnih cestah in objektih na njih, ki
obsega način zbiranja in vodenja evidence, njeno vsebino in
uporabo podatkov iz evidence.
4. člen
(stanje javnih cest)
(1) Javne ceste morajo biti grajene in vzdrževane tako, da jih
ob upoštevanju prometnih pravil in posebnih pogojev za
odvijanje prometa, na primer slabih vremenskih razmer, lahko
varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene.
(2) Kadar zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali
ekonomskih razlogov javne ceste ali njenega dela ni mogoče
zgraditi z elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu prometnemu
pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko
zgradi s slabšimi elementi, ki so za isto kategorijo javne ceste
še dopustni po predpisu iz prve alinee drugega odstavka 5.
člena tega zakona. Tako zgrajena javna cesta ali njen del
mora biti opremljena s prometno signalizacijo, ki udeležence
v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za
varno odvijanje prometa.
(3) Zaradi zagotovitve večje varnosti udeležencev v prometu
in nemotenega odvijanja prometa lahko minister, pristojen za
promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve,
odredi, da se v določenih vremenskih razmerah ali v določenem času na določenih cestah prepove ali omeji promet za
posamezne vrste vozil.
5. člen
(predpisi o graditvi In vzdrževanju javnih cest)
(1) Javne ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji,
kot jih določajo ta zakon, predpisi, izdani na njegovi podlagi,
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predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, ter predpisi o varnosti cestnega prometa.
(2) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, izda:
- predpis o projektiranju javnih cest in njihovih elementov
s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti
njihove graditve;
- predpis o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah;
- predpis o načinu označevanja in zavarovanja del na javni
cesti.
6. člen
(tehnični predpisi in tehnične specifikacije za Javne ceste)
(1) Minister, pristojen za promet, izdaja tehnične predpise za
javne ceste, s katerimi podrobneje uredi posamezna vprašanja v zvezi s planiranjem, projektiranjem, graditvijo in vzdrževanjem javnih cest. Z njimi lahko določi obvezno uporabo
standardov in tehničnih specifikacij za javne ceste.
(2) Tehnična specifikacija za javne ceste je od standarda
neodvisen dokument, ki določa tehnične zahteve (kakovost,
dimenzije, varnost, označevanje, preskušanje idr.), ki jih
morajo izpolnjevati postopek, izdelek ali storitev v zvezi s planiranjem, projektiranjem, graditvijo in vzdrževanjem javnih
cest.

- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na javn"
cestah;
,
- prevoznost cest v zimskem času najmanj v obsegu,
omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme:
- zagotavljati tekoče podatke o stanju in prevoznosti cest(2) Opravljanje del iz prejšnjega odstavka zagotovi izvajal®
rednega vzdrževanja cest z nadzorom nad stanjem javnih^:
in z organiziranjem stalne pripravljenosti ustrezno oprem'l
nih vzdrževalnih skupin za izvedbo najnujnejših ukrepj
zavarovanj cest in prometa na njih, opustitev katerih bi P"
zročilo poškodbe cest ali ogrozilo promet na njih.
(3) Delavcu izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest, :
odkloni opravljanje s sklepom izvajalca rednega vzdrževaj
javnih cest naložena dela iz prvega odstavka tega cl«
preneha delovno razmerje.
9. člen
(financiranje vzdrževanja javnih cest)
Sredstva za vzdrževanje državnih cest in za redno vzdrževajjjj
lokalnih cest se zagotavljajo iz proračuna Republike Slove"
in iz drugih virov, če je s tem ali posebnim zakonom 18'
določeno.
10. člen
(takse in povračila za uporabo javnih cest)

(3) Tehnične specifikacije za javne ceste so javna listina.
Pripravljajo jih tehnični odbori, ki jih imenuje minister, pristojen za promet. Pripravljajo se v skladu z njegovim navodilom
in izdajajo z njegovim soglasjem; kadar se nanašajo na graditev javnih cest, pa tudi s soglasjem ministra, pristojnega za
graditev. Izdaja tehničnih specifikacij za javne ceste se objavi
v uradnem glasilu Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.

(1) Za uporabo javnih cest se plačujejo naslednje taks®'
povračila: letno povračilo za uporabo javnih cest za moto;
in priklopna vozila; cestna taksa za prevoze z motorni"' (
priklopnimi vozili; cestnina za uporabo določenih ces
objektov na njih; povračilo za izredne cestne prevoze;U P%
čilo za čezmerno uporabo javnih cest; povračilo za P0?J|
prometnih površin zunaj vozišča javne ceste in za površin®.
njej, ki so določene za opravljanje spremljajočih dejavno®

7. člen
(javna služba za Javne ceste)

(2) Višino, način vplačevanja in evidentiranje vplačil, oPr®jj|
tve plačevanja, nadzor nad vplačevanjem in sankcioni^
neplačevanja taks in povračil iz prejšnjega odstavka prt""
Vlada Republike Slovenije.

(1) Vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna
služba, ki obsega:
- vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju,
za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest,
nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega pasu
ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje javnih cest) in
- organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih
zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti ( v nadaljnjem besedilu: obnavljanje javnih
cest).
(2) Minister, pristojen za promet, predpiše vrsto vzdrževalnih
del na javnih cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest.
(3) Način opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja
obnavljanja državnih cest določi Vlada Republike Slovenije,
rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih
cest pa lokalna skupnost.
(4) Obnovitvena dela na javnih cestah se oddajajo v izvedbo
na podlagi javnega razpisa.
8. člen
(nujna vzdrževalna dela ob stavki)
(1) Izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest mora ob stavki
svojih delavcev zagotoviti najmanj
- nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za varen
promet z vsakodnevnimi pregledi cest;
- zavarovanje nevarnih delov na cesti, če ugotovljenih
pomanjkljivosti, ki ogrožajo promet na njej, Izvajalec pregleda
ne more takoj odpraviti;
- izvedbo ukrepov za zavarovanje ceste, katerih opustitev bi
lahko povzročila poškodbe ceste;
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(3) Vlada Republike Slovenije lahko sama ali na PreJ>j
lokalne skupnosti predpiše posebno povračilo za °P ,J
javne ceste in objektov na njej, ki poteka po območjih oS0
s s'
som zavarovanega naravnega bogastva, in določi P flfi
režim njene uporabe in vzdrževanja. Če je za vzdržev <
ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila *nl
stroški za njeno vzdrževanje.
11. člen
(koncesija za graditev javne ceste)
(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko Pr'^
koncesijo za graditev javne ceste in objektov na njej.
(2) Pogoji za dodelitev koncesije za graditev državne c«9'i
objektov na njej se določijo z zakonom. Pogodbo o konc
sklene Vlada Republike Slovenije.
(3) Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
tov na njej sklene organ lokalne skupnosti v skladu s P09
ki jih za podelitev koncesije predpiše lokalna skupnost.
(4) Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ces'®(
objektov na njej določeno, da jo domača in tuja Pra:^s
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in ..f
rišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ces>
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

(5) Pravice in obveznosti, ki jih določajo ta zakon In na nj®^
podlagi izdani predpisi ter predpisi lokalnih skupnosti 0'<
vzdrževanja javnih cest in izvajanja ukrepov za varstvo j*n J
cest in prometa na njih, veljajo tudi za osebo iz prej'
l|i|
odstavka pri vodenju in izkoriščanju javne ceste in ot"0n5i
na njej, če to ni s tem zakonom, predpisom lokalne skup"
ali s pogodbo iz prejšnjega odstavka drugače določenO'
■
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njen sestavni del so tudi posebni priključki nanjo, če so
zgrajeni;

12. člen
(sestavni deli javne ceste)
0) -lavno cesto sestavljajo:
~ cestno telo;
~ cestni objekti;
~ naprave za odvodnjavanje ceste;
~ brežine ceste;
~ cestni svet;
~ zračni prostor riad voziščem v višini 7 m;
~ Prometne površine zunaj vozišča, kot so: počivališča, parki"šča, avtobusna postajališča in obračališča, prostori in
ot)
jekti za tehtanje in nadzor prometa;
"" Površine za pešce in kolesarje na cestišču ceste;
~ Priključki na cesto v širini cestnega sveta;
~ prometna signalizacija in prometna oprema;
~ cestne naprave in druge ureditve, namenjene varnosti prosta, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred
v
Plivi prometa na njej;
~ naprave za evidentiranje prometa;
"" Zemljišča, objekti in naprave, namenjene rednemu vzdrževanju ceste.
13. člen
(uporaba pojmov)
(n1) Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo nasledl' Pomen:
^ cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da jo kot
Pametno
površino lahko uporabljajo vsi ali določeni udele*enci v prometu pod pogoji, določenih z zakonom in drugimi
predpisi;
p .
javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni
rgan v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil
a
lavno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto
Porablja
na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in
ru
9imi predpisi;
, • nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni
ategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet
"ae način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti
striega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni
Pravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne
6s
'e in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste
zasebni lasti in podobne);
Prr?r*aVna ces,a
ie kategorizirana
cesta, namenjena
petnemu
povezovanju
regij terjavna
pomembnejših
naselij
v in 2
2o vanju' pokrajin
enakimi
v
sosednjih
državah,
prometnemu
poveznotraj države ter prometnemu povezovanju
p "lembnejših
naselij znotraj pokrajine. Će na taki cestni
0 | ®Zavi ni zgrajena obvozna cesta mimo naselja, je sestavni
državne ceste tudi njen del, ki poteka skozi naselje;
pr av'ocesta je državna cesta, ki je namenjena daljinskemu
6,LJ rno,orn
iav
vozil in kinjen
je sestavni
poveći8 sosednjimi ih
državami;
sestavni del
del avtocestnih
so tudi priključne
ki te avtocestne povezave dopolnjujejo (priključna
"'ocesta) ter posebej zgrajeni priključki nanjo;
hitra cesta je državna cesta, rezervirana za promet motorno^0*''. ki s svojimi prometno-tehničnimi elementi omonfi1isimj
«3 hitro
odvijanje daljinskega
prometa med
regionalnimi
središči; navezuje
se nanajpomembavtoceste
a
^ |* vi in na cestni sistem sosednjih držav; njen sestavni del
'udi posebej zgrajeni priključki nanjo;
p'r ^Đistralna cesta I. reda je državna cesta, namenjena
petnemu povezovanju med pomembnejšimi regionalnimi
Vrt!* j: navezuje se na ceste enake ali višje kategorije
^ pavi
in na cestni sistem sosednjih držav; njen sestavni del
,u
di posebni priključki nanjo, če so zgrajeni;
PrJ^gistralna cesta II. reda je državna cesta, namenjena
a
Z0vrTle,nemu
povezovanju
med
regionalnimi
in navenju prometa
na državne
ceste
enake ali središči
višje kategorije;

8. pokrajinska cesta I. reda je državna cesta, namenjena
prometnemu povezovanju središč širših lokalnih skupnosti in
navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje kategorije; njen sestavni del so tudi posebni priključki nanjo, če so
zgrajeni;
9. pokrajinska cesta II. reda je državna cesta, namenjena
prometnemu povezovanju središč lokalnih skupnosti in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje kategorije;
10. pokrajinska cesta III. reda je državna cesta, namenjena
prometnemu povezovanju za državo pomembnih turističnih
(turistične ceste) in obmejnih območij ter mejnih prehodov
z državnimi cestami enake ali višje kategorije, kadar po predpisanih merilih za kategorizacijo ne dosežejo višje kategorije;
11. občinska cesta je kategorizirana javna cesta, namenjena
povezovanju naselij v lokalni skupnosti z naselji v sosednjih
lokalnih skupnostih ali povezuje naselja, dele naselja,
naravne ter kulturne znamenitosti, posamezne objekte in
podobno v lokalni skupnosti;
12. lokalna cesta je občinska cesta, ki povezuje naselja
v lokalni skupnosti z naselji v sosednjih lokalnih skupnostih
ali naselja in dele naselij v lokalni skupnosti med seboj in je
pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali
višje kategorije;
13. javna pot je občinska cesta, ki ne izpolnjuje v predpisu iz
prve alinee drugega odstavka 5. člena tega zakona določenih
minimalnih elementov za lokalno cesto ali pa je namenjena
samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne in
vaške ceste ali poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače
in podobne);
14. mednarodna cesta je državna cesta, ki je z mednarodnim
aktom uvrščena v omrežje evropskih cest;
15. cesta, določena za vse vrste prometa, je javna cesta, ki jo
smejo uporabljati vsi udeleženci v prometu;
16. cesta, rezervirana za motorna vozila, je javna cesta, po
kateri smejo voziti samo tista motorna vozila, ki v skladu
s predpisi o varnosti cestnega prometa lahko razvijejo določeno hitrost, in je označena s predpisano prometno signalizacijo;
17. cesta, določena za posamezne vrste prometa, je javna
cesta, ki jo smejo uporabljati samo tisti udeleženci v prometu,
za katere prepoved uporabe ni označena s predpisano prometno signalizacijo;
17.a turistična cesta je javna cesta, namenjena predvsem
izletniškemu turizmu v gorska in hribovita območja in
območja s statusom zavarovanega naravnega bogastva;
18. cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavljata spodnji in
zgornji ustroj;
19. cestni objekti so mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, prepusti, predori, galerije, podporne in oporne konstrukcije ter
podhodi in nadhodi;
20. cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, ločilni
in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter bankine in
naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu
(segmentni jarki ali mulde, koritnice);
21. vozišče je del cestišča, ki ga sestavljajo en ali več voznih
pasov in posebni pasovi;
22. brežina je naravno nastala ali zgrajena nagnjena površina
zemljišča ob cestnem telesu;
23. cestni svet je 2 m širok zemljiški pas, merjen od črte, ki jo
sestavljajo končne točke prečnega profila cestnega telesa
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z napravami za odvodnjavanje in brežinami ceste oziroma pri
avtocestah od varovalne ograje, ter zračni prostor nad voziščem v višini 7 m od najvišje točke vozišča;

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

24. naprave za odvodnjavanje javne ceste so naprave za
zbiranje, odvajanje in/ali preusmerjanje površinske in talne
vode (odvodni jarki, koritnice, plitve in globoke drenaže,
vtočni in revizijski jaški, prepusti, kanalizacija, vodnjaki, ponikalnice in podobno);

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

25. polje preglednosti so zemljišča ob cestišču, določena
s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, katerih raba je
omejena;
26. pregledni trikotnik so zemljišča ob cestišču, katerih raba
je omejena zaradi zagotavljanja predpisane preglednosti
v nivojskih križanjih cest ali ceste z železniško progo;
27. pregledna berma je razširjeni del cestnega telesa na
notranji strani krivin za zagotovitev predpisane preglednosti,
ki je potrebna zaradi stop pregledne razdalje;
28. križanje je mesto, kjer se v istem ali različnem nivoju križa
cesta z drugo cesto ali drugim infrastrukturnim objektom, kot
so železnica, vodotok, žičnica in podobno;
29. križišče je prometna površina, na kateri se križata dve ali
več cest ali na kateri se združujeta dve ali več cest v širšo
prometno površino (trg in podobno);
30. priključek je del javne ceste, s katerim se javna cesta iste
ali nižje kategorije, nekategorizirana cesta ali pristop do
objekta ali zemljišča navezuje na to cesto;
31. kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot
vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena
prometu koles in koles s pomožnim motorjem;
32. pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je
od njega ločen kako drugače in je namenjen pešcem ali
pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim motorjem, če
je na njem označen pas za kolesarje;

41. naselje skozi katero poteka javna cesta, je prostor, na11
katerem so z ene ali obeh strani ceste vrste ali skupine sta"
in so njegove meje določene s prometnimi znaki za označe«'
nje naselij;
42. varovalni pas je pas zemljišča ob javni cesti, v katerem I®
raba prostora omejena zaradi preprečitve škodljivih vpliv"
okolice na cesto in promet na njej in obratno;
43. čezmerna uporaba javne ceste ali njenega dela je začasno
ali trajno več kot 50-odstotni delež v vseh opravljenih pre^
zih blaga po njej, ki je posledica izvajanja investicijskih dela
narave proizvodne ali storitvene dejavnosti, v zvezi s katero s«
opravljajo prevozi (izkoriščanje kamnin, rudnin in podobni
Delež prevozov se ugotavlja v povprečnem dnevnem letnejj
prometu tovornih vozil z nosilnostjo več kot 101, ugotovljen^
z najmanj štirikratnim štetjem prometa na izvorno-ciljni 10»»
ciji čezmernega uporabnika ceste. Čezmerni uporabnik ce#
je pravna ali fizična oseba, ki izvaja investicijska dela a
dejavnost iz predhodnega stavka.
(2) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, katerih pomen ni doljj"
čen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga doloc«
predpisi o varnosti cestnega prometa.
14. člen
(uporaba nekategoriziranih cest)
(1) Na prometnih površinah, ki niso kategorizirane kot jaV,1J
ceste po tem zakonu (nekategorizirane ceste), je Prornsl
dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih v skladu s
o varnosti cestnega prometa določijo lastniki ali od njih P°^
blaščeni upravljavci teh prometnih površin.
(2) Graditev, vzdrževanje in uporabo gozdnih cest ureja zaK"11
o gozdovih.

33. avtobusna postajališča in obračališča so posebej zgrajene
in označene prometne površine ob vozišču ceste, namenjene
izključno javnemu prevozu potnikov;
34. prostori in objekti za tehtanje in za nadzor prometa so
objekti in naprave na mejnih prehodih in na ali ob javnih
cestah v notranjosti države, ki so namenjeni nadzoru izrednih
prevozov in zagotavljanju varnosti prometa (tehtnice, naprave
za merjenje hitrosti vozil idr.)
35. prometna signalizacija so sredstva in naprave, s katerimi
se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa
ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in
zavarovanje prometa na cesti;
36. prometna oprema so sredstva in naprave za označevanje
roba vozišča in za vodenje prometa (smerniki, snežni koli,
ogledala, zapornice, markerji, stožci, varovalne in varnostne
ograje in podobno);
37. cestne naprave in ureditve sestavljajo telekomunikacijske
in električne naprave, vgrajene v cestno telo, ki so namenjene
prometu, stacionarne naprave za nadzor in urejanje prometa
ter naprave za nadzor nad stanjem vozišča, naprave za daljinsko obveščanje in opozarjanje, naprave in objekti za pobiranje cestnine, prezračevalne in varnostne naprave v predorih,
naprave in ureditve za zaščito pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi za promet na javni cesti;
38. nivo rednega vzdrževanja so predpisane enote mere za
posamezna dela rednega vzdrževanja javne ceste in objektov
na njej;
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II. UPRAVLJANJE DRŽAVNIH CEST
15. člen
(upravljavec državnih cest)
Državne ceste upravlja Republika Slovenija.
16. člen
(kategorizacija državnih cest)
(1) Državne ceste določi in kategorizira Vlada Republike
venije na predlog ministra, pristojnega za promet. HK1r'
s kategorizacijo državnih cest Vlada Republike Slove ™
določi, kateri vrsti prometa so namenjene.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del državne ceste, s K81r
rim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot drža'
cesta.

(3) O spremembah kategorizacije državnih cest in nadorn^, j
čenih delov državnih cest, ki se ohranjajo kot prometne P° I
šine, odloča Vlada Republike Slovenije.
(4) Vlada Republike Slovenije lahko javne ceste, ki se opus'^
kot državne ceste, in nadomeščene dele državnih cest P
nese med občinske ali nekategorizirane ceste.

(5) Spremembe kategorizacije državnih cest ali nadome^
'
nih delov teh cest in prenose občinskih cest med državjp
ceste lahko predlagajo minister, pristojen za promet-j (<
lokalne skupnosti. Spremembe in prenosi se opravijo eni* 1
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''tno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja državnih
°®st za naslednje leto.

cest, ki jih upravlja, enake pravice in obveznosti kot jih ima
Državna direkcija za ceste, če to ni z zakonom drugače
določeno.

17. člen
(opustitev državne ceste)
In1)

Državna cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi
°va cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena državna cesta ali njen del se lahko usposobi za
Parkirišča, počivališča in za druge potrebe udeležencev v pro"MKu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) 0 opustitvi in ureditvi opuščene državne ceste ali njenega
Oela odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra,
Pnstojnega za promet.
18. člen
(Državna direkciia za ceste)
(1) Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo državnih cest
opravlja
Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem
°esedilu: Državna direkcija za ceste). Te obsegajo zlasti:
~ izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja
ar
žavnih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
~ naloge rednega vzdrževanja državnih cest;
~ naloge nadzora nad stanjem državnih cest;
"Izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na državen cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi
lavnega razpisa;
~ izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire konce®!°narja za redno vzdrževanje državnih cest, če je tak način
"legovega
izvajanja določen s predpisom iz tretjega odstavka
■ filena tega zakona;
~ naloge v zvezi z investicijami v državne ceste;
r vodenje evidenc o državnih cestah, določenih s predpisom
< osmega odstavka 3. člena tega zakona;
~ s,etje prometa na državnih cestah;
~ naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju
Javnih cest in prometa na njih;
"naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in
, .oriščanje državnih cest in objektov na njih ter v zvezi
jzbiro najugodnejšega ponudnika;
~ izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo
Javnih cest in za zavarovanje prometa na njih;
naloge v zvezi s pripravo strokovnih podlag za tehnične
^'edpise o projektiranju, graditvi in vzdrževanju javnih cest;
f Priprava
programov in organizacija izdelave raziskovalnih
„ razvojnih nalog za javne ceste;
sklepanje pogodb po pooblastilu ministra, pristojnega za
^omet;
dr
"* uge naloge, določene z zakonom ali drugim predpisom.
^a redno vzdrževanje državnih cest lahko Državna direkla za ceste organizira cestne baze kot režijske obrate.

20. člen
(raziskovalna dejavnost)
(1) Raziskovalno dejavnost za javne ceste opravljajo raziskovalne organizacije ter druge pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po predpisih o raziskovalni dejavnosti.
(2) Raziskovalne in razvojne naloge za javne ceste obsegajo
zlasti ukrepe ter razvoj tehnik in tehnologij za zagotavljanje
skladnosti cest z okoljem in varovanje okolja pri graditvi in
vzdrževanju cest ter za racionalizacijo graditve in vzdrževanja
cest in zagotavljanja varnosti prometa na njih. Sredstva za te
namene se zagotavljajo v okviru in v strukturnem deležu do
2% proračunskih sredstev za vzdrževanje državnih cest.
(3) Temeljno, uporabno in razvojno-raziskovalno dejavnost za
javne ceste, ki se opravlja v okviru nacionalnega raziskovalnega programa, v skladu s tem programom sofinancirata
ministrstvo, pristojno za promet, in ministrstvo, pristojno za
znanost in tehnologijo.
21. člen
(strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest)
(1) Strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest določa cilje,
strategijo in temeljne naloge pri razvoju in vzdrževanju državnih cest za najmanj deset let.
(2) Strategijo iz prejšnjega odstavka sprejme Državni zbor
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.
(3) Strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest mora biti
usklajena s strategijo razvoja prometnega sistema. Strategija
se lahko spremeni ali dopolni, če spremenjene razmere ali
pogoji v Republiki Sloveniji ali sosednjih državah zahtevajo
drugačen razvoj državnih cest.
22. člen
(nacionalni program)
(1) Cilji in naloge strategije razvoja in vzdrževanja državnih
cest se natančneje določijo v nacionalnem programu, ki se
sprejema za najmanj štiri leta.
(2) Z nacionalnim programom se določijo vrstni red prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja državnih cest, finančna sredstva po proračunskem memorandumu za njihovo uresničitev
ter dinamiko in obseg uresničitve posameznih razvojnih
nalog v planskem obdobju. Določitev prednostnih nalog mora
temeljiti na objektivnih prometnih, tehničnih, ekonomskih in
okoljskih merilih.
(3) Nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih cest
sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade
Republike Slovenije.

18. a člen
(Državna direkcija za državne kolesarske poti)

23. člen
(letni plan)

Ija s!6de na do'oCt,° prvsfla odstavka prejšnjega člena opravd strokovnotehnične, razvojne, organizacijske, upravne In
gr.»® naloge,
določene s tem zakonom, ki se nanašajo na
Drjfiav v' vzdrževanje in varstvo državnih kolesarskih poti,
na direkcija za državne kolesarske poti.

(1) Na podlagi nacionalnega programa minister, pristojen za
promet, predlaga Izvedbeni program razvoja In vzdrževanja,
državnih cest za posamezno leto.
(2) Letni plan se usklajuje in sprejema po postopku, določenem za republiški proračun, In je njegov sestavni del.

19. člen
(Posebna gospodarska družba za državne ceste)
gi^Publika Slovenija lahko za organiziranje in vodenje
teh c'®®tter
vzdrževanja
določenih
državnih
cest in upravljanje
ustanovi
posebno
gospodarsko
družbo.
odars
^zi?aan0^
ka družba
iz prejšnjega
odstavka
ima pri
orgalu in vodenju
gradnje,
vzdrževanja
in varstva
državnih

III. GRADITEV DRŽAVNIH CEST
24. člen
(splošna načela)
(1) Državne ceste se morajo načrtovati, projektirati in graditi
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- da so rešitve usklajene z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za
presojo upravičenosti njihove gradnjein
- da bosta z njimi zagotovljena varno odvijanje prometa ter
skladnost cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi
katero potekajo.
(2) Za gradnjo in rekonstrukcijo državnih cest veljajo določbe
predpisov o urejanju prostora in graditvi objektov, če s tem
zakonom ni drugače določeno.(3) Graditev državnih cest je
v javnem interesu.
25. člen
(varstvo okolja vzdolž državne ceste)
(1) Državne ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu
s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na
okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
(2) Če z ekonomsko upravičenimi stroški gradbenih ukrepov
na državni cesti ni moč zagotoviti ustreznega varovanja zemljišč in objektov ob cesti pred škodljivimi vplivi ceste in prometa na njej, lahko investitor ceste s soglasjem lastnika ali
upravljavca zemljišča ali objekta ob cesti te ukrepe izvede na
zemljišču ali objektu (vgraditev oken z izolacijo proti hrupu in
podobno). Navedeni gradbeni ukrepi se izvedejo samo pod
pogojem, da lastnik ali upravljavec zemljišča ali objekta prevzame obveznost za njihovo vzdrževanje.
(3) Če z ekonomsko upravičenimi stroški gradbenih ukrepov
na državni ce§ti ali na zemljiščih in objektih ob cesti ni moč
zagotoviti njihovega ustreznega varovanja pred škodljivimi
vplivi ceste in prometa na njej, mora investitor ceste na
zahtevo prizadetega lastnika proti odškodnini, določeni
v skladu z zakonom, odkupiti zemljišče, del zemljišča ali
objekt.
26. člen
(projektiranje državnih cest)
(1) Elementi za projektiranje državne ceste se določijo
v skladu s predpisom o projektiranju cest iz drugega odstavka
5. člena tega zakona.
(2) V tehnični dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
državne ceste se predvidijo tudi površine zunaj vozišča ceste
za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za
gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega
prometa ter določi ureditev navezav na obstoječe ceste in
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti.
27. člen
(priglasitev rekonstrukcije državne ceste)
(1) Za rekonstrukcijo državne ceste zaradi izboljšanja njenih
prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega
v prostor zunaj varovalnega pasu ob državni cesti, za katero
so pridobljena potrebna zemljišča v trasi rekonstruirane ceste
in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki in
upravljavci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav
v tem prostoru, ni potrebno dovoljenje za poseg v prostor. Ta
dela se morajo pred svojim pričetkom priglasiti pristojnemu
organu po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za rekonstrukcijo
državne ceste, ki je določena v prostorskem izvedbenem aktu,
v postopku priprave katerega je bilo pridobljeno soglasje
Državne direkcije za ceste.
28. člen
(začasno uporabno dovoljenje za državno cesto)
Za novozgrajeno ali rekonstruirano državno cesto lahko pristojni upravni organ izda začasno uporabno dovoljenje še
pred dokončanjem vseh preostalih del po projektni dokumentaciji zunaj vozišča ceste, če je s tehničnim pregledom njenega vozišča ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa in predpise o varstvu okolja.
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29. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo državne ceste)
(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo državne ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko na predlog ministra, Pri"
stojnega za
promet, odloči, da se za zemljišča, potrebna za gradnjo ali1
rekonstrukcijo določene državne ceste, odškodnina zarad
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda
v delu, ki je po predpisih o kmetijskih zemljiščih prihode*
republike, ne plačuje oziroma se zniža.
30. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz p^'
njega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namen®
razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščeni"
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitvi
lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva
od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in
drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se #
določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki50
bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
31. člen
(sofinanciranje dodatnih del pri graditvi državne ceste)
(1) Graditev prometnih površin, objektov in naprav iz drugef3
in tretjega odstavka 43. člena tega zakona, ki so potrebne na
ob ali nad voziščem državne ceste skozi naselje zaradi var3"
nega odvijanja prometa in urejanja prometnega režim
v naselju, financira lokalna skupnost.
(2) Če je graditev prometnih površin, objektov in naptev !2
prejšnjega odstavka nujna zaradi povečanja pretočnosti
varnosti prometa po državni cesti skozi naselje, zagotovi za'°
namen potrebna sredstva Republika Slovenija. Sofinancirani®
teh prometnih površin, objektov in naprav, ki jih po izgradil
upravlja lokalna skupnost, se uredi s posebno pogodbo, ki J°
skleneta minister, pristojen za promet, in lokalna skupnost
(3) Če je zaradi narave proizvodne ali storitvene dejavnos'J
gospodarske družbe ali podjetnika posameznika ob državj!
cesti treba to cesto zgraditi, rekonstruirati ali obnavljati z bO'f
šimi elementi in v večjem obsegu, kot to zahtevata povprece
obseg in struktura cestnega prometa, lahko gospodars*
družba ali podjetnik posameznik sofinancira ta dela v obse9
stroškov dodatno potrebnih del na državni cesti. V tem rn
P
meru nista zavezana za plačevanje povračila za čezme 1
uporabo ceste. Sofinanciranje se uredi s posebno pogodb'11 '
ki jo skleneta minister, pristojen za promet, in zainteresira
gospodarska družba ali podjetnik posameznik.
32. člen
(financiranje graditve obvozne ceste)
Sredstva za graditev obvozne ceste naselja, s katero se nadjjj
mesti del državne ceste skozi naselje, zagotavljata RepubjJ*
Slovenija in lokalna skupnost. Sofinanciranje graditv
obvozne ceste se uredi s posebno pogodbo, ki jo sklene
minister, pristojen za promet, in lokalna skupnost.
33. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje potnik"1'
na avtocesti in hitri cesti niso dovoljena.
(2) Avtobusna postajališča na magistralnih in pokrajinski'1
cestah I. reda morajo biti zunaj vozišča.
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h] ^e.9'ede na določbo prejšnjega odstavka lahko Državna
'rekcija za ceste na predlog lokalne skupnosti ali javnega
in v so as u s
blikKeV°Znika
'
Prometnim
RepuSlovenije ter9'območno
enoto zainšpektoratom
notranje zadeve
po
izd'' ol<0'iščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma
v tovljenje za ureditev avtobusnega postajališča na
Dot h ceste če ugotovi, da za tako postajališče ni več
ljenje 3''
'e Posta'° Prometno nevarno, prekliče dovoPri

p' . predvideni gradnji ali rekonstrukciji magistralne ali
ces,e
ialiv nske
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postaav
nualnih
. Pr^skupnosti.
na direkcija za ceste ob upoštevanju predlogov
0K
8 gradn

ver*
i° avtobusnih
vozišča,pridobiti
ki niso
Programu razvoja
državnihpostajališč
cest, morazunaj
predlagatelj
F,e
u
l
busSnega postajališča
P t> 'ške direkcije
ceste. Stroške gradnje avtokrije njenzapredlagatelj.
{'Minister, pristojen za promet, predpiše tehnične normative
Postajarsč'ne

pogo e

' '

mora

i° izpolnjevati avtobusna

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov,
naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena, krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
38. člen
(obveznost obveščanja o posegih v državno cesto)
(1) Državna direkcija za ceste mora o gradnji ali rekonstrukciji
državne ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni
pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo
oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Državna direkcija za ceste mora dati investitorju oziroma
upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na
razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje
objekte in naprave v državni cesti.

IV. VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH CEST

34. člen
(križanja državnih cest in železniških prog)

39. člen
(načela vzdrževanja državnih cest)

na rfnnu
'a dr
*avn'h cest in železniških prog morajo biti omejena
cest Usmeri
inejSi obseg, in sicer tako da se dvoje ali več državnih
kri) a dr na skupno križanje z železniško progo. Način
$ko'
*avnih cest in železniških prog ter razmejitev stroje|.zv njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali
n,ško
progo, se uredita skladno s predpisi o varnosti
v) ez
niškem prometu.
35. člen
(razmejitev obveznosti za cestne objekte,
ki prečkajo vodotok)
gr'a?a cestni objekt, ki prečka vodotok, zagotavlja sredstva za
a
dfua9ače
* dogovorjeno
" konstrukcijo
investitorvodotoka.
državne ceste, če ni
z upravljavcem
,r

njg® °ške vzdrževanja in obratovanja naprav, ki so nameta? v°dotoku, naprav, ki so namenjene plovbi, kakor tudi
obm J"1 zavarovanj in zavarovanja struge vodotoka na
9letj°6 na način
cestnega
objektasredstev
krije upravljavec
vodotoka
zagotovitve
iz prejšnjega
odstavka.ne
36- č,en
(Ohvveznost investitorja zaradi
prestavitve državne ceste)
(!) *.
9radit 616 ,reba »"stoječo državno cesto prestaviti zaradi
del p s,edrugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni
druQ. 1 zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drjg'" zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
vne ceste krije investitor objekta ali naprave.

^'ošk6S*i'or 'z Prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev
žarad Zatltev
Postavitve državne ceste v obsegu, ki so nastali
ia<j0'
e Državne direkcije za ceste za boljše elemente
Po nMre^.^čenega dela državne ceste od elementov, določenih
isnjem odstavku.

(1) Vzdrževanje državnih cest, razen prometnih površin,
objektov in naprav iz 43. člena tega zakona, je republiška
javna gospodarska služba.
(2) Državne ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati
tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja in določb 4.,
5. in 7. člena tega zakona omogočajo varno odvijanje prometa.
40. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč državnih cest z občinskimi cestami
v območju cestnega sveta državne ceste skrbi Državna direkcija za ceste.
(2) Vzdrževanje križanj državnih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
41. člen
(vzdrževanje cestnih objektov nad državnimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov nad državnimi cestami skrbi
Državna direkcija za ceste.
42. člen
(vzdrževanje državne ceste na mejnem prehodu)
Državna cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v enakem
obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim prehodom.
Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem prehodu
zagotavljajo upravljavci teh površin.

37. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

43. člen
(obveznosti lokalne skupnosti)

(1)r £ se
P 6d
hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo državne ceste
hapr-^va tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
tehnj* aln napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
Ohra^[)
1,1 dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
na območju ceste.
ii) 2a Us
ObjaJ: *'ajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
v r
naprav in
° na h0|"žavna
napeljav
iz prejšnjega odstavka je odgodirekcija
za ceste.

(1) Obvezna lokalna javna gospodarska služba obsega
a) vzdrževanje občinskih cest;
b) vzdrževanje naslednjih prometnih površin, objektov in
naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene
urejanju prometnega režima in varnemu odvijanju prometa
skozi naselje:
- odstavnih pasov, parkirišč in podobnih prometnih površin
na ali ob cestišču državne ceste v naselju, ki so namenjene
odvijanju prometa v naselju;
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- podhodov in nadhodov za pešce ali kolesarje pod ali nad
državno cesto v naselju;
- javne razsvetljave, semaforjev in druge prometne signalizacije na, ob ali nad voziščem državne ceste skozi naselje;
c) vzdrževanje kolesarskih stez in pločnikov;
d) vzdrževanje markiranih planinskih poti.
(2) Lokalna skupnost krije sorazmeren del stroškov za vzdrževanje državne ceste skozi naselje, če je ta zgrajena s širšim
voziščem kot zunaj naselja zaradi potreb odvijanja prometa
v naselju.
(3) Lokalna skupnost mora vzdrževati prometne površine,
objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena ter kriti
sorazmeren del stroškov vzdrževanja državne ceste skozi
naselje iz drugega odstavka tega člena ne glede na način
financiranja njihove zgraditve.
(4) Če obvezna lokalna javna gospodarska služba ni zagotovljena skladno s prejšnjim odstavkom, jo zagotovi Republika
Slovenija na račun lokalne skupnosti. Način zagotovitve
določi Vlada Republike Slovenije z aktom, ki ga izvrši ministrstvo, pristojno za promet.
44. člen
(vzdrževani« občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem
pasu državne ceste so dovoljeni le s soglasjem Državne direk- 2
cije za ceste.
(3) Državna direkcija za ceste izda soglasje iz prejšnjega
odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso
prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na nj®J.
njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja
njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni PaS
državne ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 25členom tega zakona.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in
je na vsako stran državne ceste širok
- pri avtocestah 4o m
- pri hitrih cestah 35 m
- pri magistralnih cestah 25 m
- pri pokrajinskih cestah 15 m
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena
s prostorskimi izvedbenimi akti, v postopku priprave katerih j«
bilo pridobljeno soglasje Državne direkcije za ceste.

(1) Državna direkcija za ceste lahko zaradi zapore državne
ceste začasno preusmeri promet na občinske ceste.
(2) Če je med preusmeritvijo prometa z državne ceste na
občinsko cesto treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali
pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, ima lokalna skupnost pravico do povrnitve teh stroškov v skladu z določbo šestega odstavka 64. člena tega
zakona.

V. VARSTVO DRŽAVNIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo državnih cest
45. člen
(omejitve uporabe državne ceste)
(1) Če je državna cesta v takem stanju,
- da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,
- da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
- če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
burje, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in
podobno), lahko Državna direkcija za ceste prepove ali omeji
promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem
delu ali zmanjša dovoljeno osno obremenitev, dokler so
razlogi za takšen ukrep.
(2) Državna direkcija za ceste ukrepe iz prejšnjega odstavka
označi s prometno signalizacijo in o njih obvesti območno
enoto za notranje zadeve, Prometni inšpektorat Republike
Slovenije ter javnost po sredstvih javnega obveščanja.
(3) Ukrepe iz tretje alinee prvega odstavka tega člena lahko
pod enakimi pogoji izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.
O izvedenem ukrepu morata nemudoma obvestiti tudi
Državno direkcijo za ceste.
46. člen
(varovalni pas ob državni cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
državni cesti na državno cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
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47. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonap®"
tostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi , toplovodi ter druge podobne naprave se smejo napel)®"
vati oziroma postavljati v območju državne ceste in njenega
varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določeni""
s soglasjem Državne direkcije za ceste.
(2) Državna direkcija za ceste lahko zahteva od upravljavca
vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije državne cest®
ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na nj®l
Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije nji'
hov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasla
za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Državna direkcija za ceste lahko odkloni izdajo soglasja i*
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožal
državno cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njen®
vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo 18
ceste.
48. člen
(dela na državni cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na držav^8
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem Državne direkcije *
ceste.
'
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka s®
določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, &
so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v državn®
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarsK8
škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstrani'
neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca redne9°
vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora
hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti ces'_
v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca reO'
nega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omeji''
promet po državni cesti, mora upravljavec naprav in napelja*j
vgrajenih v državno cesto, o omejitvi prometa in o njen«^
prenehanju obvestiti območno enoto za notranje zadeve.
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49. člen
(opravljanje del ob državni cesti)
nie'rin'^u'0 dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljaesste bi,cle
' na z©nnljiS<iih ali na objektih vzdolž državne
lest-' ,!1 lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala
ionu e Povečala
stroške njenega vzdrževanja, je potrebno
ržav
kma,
ne direkcije
9°)' za opravljanje
teh del.za ceste. V soglasju se določijo

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

50. člen
(izredni prevoz)
ne

smejo presegati predpisanih največjih dovoljenih
bremenitev, skupne mase ali dimenzij.
Precto02 Z vozili
' ki sama ali skupaj s tovorom presegajo
ene osne
'°liino S' dovo
'j
obremenitve, skupno maso, širino,
višin0, ve a 23
"•isturi"l prevoz
izredni prevoz. Za izredni prevoz se
ri'i
Orn v n?
' P katerem je vozilo samo ali skupaj s tovos red
ev, venH,ah
P P'som dovoljenih mer, mase ali obremeniar a
ov, |(j jp dr0
P Presega omejitev katerega koli od teh elemenlirrii2^° iena na državni cesti ali njenem delu s prometprevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
»ev0> "ać'n in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni
*cs,ah ar HV0,avnih
'en'e za izredni Pr8voz, ki poteka po državnih
* estfi * dn in občinskih cestah, izda Državna direkcija
'bvestj y
eh PO vložitvi zahteve. O izdanih dovoljenjih
0'at Območno
enoto za notranje zadeve, Prometni inšpeku
atorit®P0 blike Slovenije in izvajalca vzdrževanja cest, po
čredni prevoz opravljen.
^o°ze0liunje
'2 Prei*>nj®ga odstavka ni potrebno za izredne
Se mora
vr»ih n' dru |h i° opraviti takoj zaradi intervencije ob
dajalec pr
' voza9 nesrečah in zaradi obrambnih potreb.
' ^avn d®re
mora pred začetkom izrednega prevoza
0
in mtem' obvestiti
kcijo za območno
ceste uskladiti
izrednega
preenoto potek
za notranje
zadeve.

(1) Minister, pristojen za promet, predpiše minimalne elemente, ki jih morajo izpolnjevati priključki na državno cesto.
(2) Priključki občinskih cest in nekategoriziranih cest na
magistralne in pokrajinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem Državne direkcije za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(3) Državna direkcija za ceste izda soglasje iz prejšnjega
odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za
zmogljivost ceste in varnost prometa na njej ter če objektov in
zemljišč ni mogoče z ekonomsko upravičeno rešitvijo navezati na občinsko cesto.
(4) Dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč morajo
biti praviloma navezani na občinsko cesto in z njo na magistralno ali pokrajinsko cesto.
(5) Pri gradnji ali rekonstrukciji magistralne ali pokrajinske
ceste ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v projektih teh gradenj.

ara

dni prevoz ki
Pa?akrf3,
' poteka po cestah iz 11. in 19. člena
Ntiti t u mora izdaia,eli dovoljenja o izdanem dovoljenju
kofijj '° ali domačo pravno ali fizično osebo, ki vodi in
ceste
' oziroma gospodarsko družbo, ki jih upravtrr ^ sn
edni pre^Pravičeni do sorazmernega deleža povračila za

pSlJS*'
P^stojen za promet, v soglasju z ministrom,
r" oprJj!Za notranje zadeve, izda predpis o načinu in pogor
,an
F 6dnf»8 J ia izrednih prevozov ter o tranzitnih smereh za
P^voze.

(6) Gradnja priključkov na avtocesto, npr. za novonastale
industrijske cone, je dovoljena le izjemoma in o njej odloči
minister, pristojen za promet.
(7) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na magistralno ali pokrajinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne
prometne signalizacije, krije njegov investitor.
(8) Priključek v območju cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del državne ceste.
(9) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati Državna direkcija za ceste zaradi ugotovitve
njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi
v soglasju iz drugega odstavka tega člena.
(10) Uporabno dovoljenje, izdano v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka, je nično.

51. člen
(nadzor izrednih prevozov)
_.it(
dovoljene osne obremenitve, skupno maso in
®9a vjri V02'' na državnih cestah nadzorujejo izvajalci redvan a držav
'
nih cest v sodelovanju z uradnimi
s<>
Policijskimi
pooblastili.
I
.
v p) r lz prejšnjega odstavka se mora za vozila, ki vstoPubliko Slovenijo, opravljati na mejnem prehodu.
>) V,
Ođs?' opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz četr"^blastir ^ka Pre)šnjega člena, uradna oseba s policijskimi
lvr
aci|0 vključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati
Vil *a izredni prevoz in povrniti škodo na cesti, če jo je
.
52. člen
Opremljajoče dejavnosti ob državni cesti)
)P,0Vr§.
^ladu 'I1®.23 opravljanje
spremljajočih dejavnosti, določene
Povr§j_ °'?ćbo drugega odstavka 26. člena tega zakona,
o4i e.ki jih za te namene Državna direkcija za ceste
""u n° ,0ieC'h državnih cestah, direkcija odda najugodPonudniku za opravljanje teh dejavnosti.

54. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na državno cesto zaradi povečanega prometa
ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji
soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko Državna
direkcija za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
55. člen
(ukinitev priključka)
(1) Inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na državno cesto, odredi prepoved uporabe priključka
ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz
soglasja iz 53. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če ta ni
preurejen v skladu z odločbo iz 54. člena tega zakona.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
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56. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob državni cesti)
(1) Državna direkcija za ceste lahko pristojnemu upravnemu
organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž državne
ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob državni cesti pogozdujejo ali
urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati
z Državno direkcijo za ceste in prilagoditi vrsto in obseg del
tako, da se zavaruje cesta.
(3) Državna direkcija za ceste krije del stroškov za pogozditev
goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo državne ceste.
57. člen
(graditev žlčniških naprav čez državne ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad državnimi cestami ali ob
njih mora investitor dobiti soglasje Državne direkcije za ceste.
(2) Državna cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti
zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in
vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec žičniške naprave.

9. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali dntf
visoke nasade ali poljščine, nameščati ies, opeko ali o™
material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemog^
preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet ali £eSI
s tem poškoduje cesta;
10. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v Si""
1 m od ceste vzporedno z njo;
11. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo km*
sko orodje in stroje;
12. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali drw
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet:
13. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s cokla'"1
14. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmet® *?
tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge ^
tovora;
15. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug mate'''
ali predmete;
16. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka n&ni°
17. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predm®'
ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na kako drug*
onesnaževati cesto.

58. člen
(izkoriščanje kamnin ob državni cesti)

61. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v takšni oddaljenosti od državne ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost
prometa.
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje Državne direkcije za ceste.
59. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega
pasu državne ceste)

62. člen
(obveznosti sosedov ob državni cesti)
(1) Sosedi ob državni cesti morajo dopustiti prost odtok
in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem
povzroča škoda.

Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu državne ceste, ki bi
lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa,
na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora
investitor pridobiti soglasje Državne direkcije za ceste. Taka
dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
60. člen
(prepovedi ogrožanja državne ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti državno cesto ali
njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in
zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati
cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob
cesti napajališča za živali;
5. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane,
da lahko poškodujejo cesto;
6. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;
7. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
8. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in
pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo
z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;
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(1) Vozila, ki vozijo po državnih cestah, morajo imeti zlko'8®1
s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo v°r a t
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po d ?0u»
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi "
gami, ki ne poškodujejo vozišča.

(2) Sosedi ob državni cesti morajo v skladu z zakonom in i
odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradir N
hovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih ja *
in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter P°*jf
vitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito cest°
prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom,
nimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni moQ°
postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
2. UKREPI ZA VARSTVO PROMETA
63. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na državni ce*vt
(1) Dela na državni cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet 0n'jj
cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapf ' m
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 64. člena >
zakona.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljeni
delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzd ,
vanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na ces 1 y
katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o odda)
del.
i
,J !
1
(3) Dovoljenje za zaporo magistralne ali pokrajinske ce®
treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na ™,
Dovoljenje zanje se lahko izda, če je promet mogoče P' f
smeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi žapo'aej
magistralni cesti ne ustavi za dalj kot 30 minut oziroma z
I
zapore na pokrajinski cesti za dalj kot 60 minut.

poročevalec, št. 3

za ^?ortne in druge prireditve na avtocestah in hitrih cestah,
dovof ka<erih >ih &"0 treba popolno zapreti za promet, niso

zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje Državna direkcija za
ceste, če s tem zakonom ni drugače določeno.
(2) Za postavitev, odstranitev ali dopolnitev prometnih znakov, ki označujejo prometno ureditev na državnih cestah
v naselju z več kot 20.000 prebivalci, mora Državna direkcija
za ceste pridobiti predhodno mnenje lokalne skupnosti.

64. člen
(Izdaja dovoljenj za zaporo državne ceste)
jj) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo državne ceste izda
zavna direkcija za ceste. O izdanih dovoljenjih obvesti
p."10'"0 enoto za notranje zadeve, Prometni inšpektorat
^Publike Slovenije in izvajalca rednega vzdrževanja ceste,
a
Katero se dovoljenje nanaša.
8) Z dovoljenjem za zaporo državne ceste se določijo pogoji
'^dbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore
s,
e in čas njenega trajanja.
o'i \)°9.a. za zaporo državne ceste mora vsebovati podatke
vrs
2an ces,e
" 'n °t|Se9u del, zaradi katerih se predlaga
Izd 6
' ,er načinu in času trajanja njihove izvedbe,
trai
' ''zapore
dovoljenja
zaporo
spremeni
čas in
janie
ceste,zazlasti
če ceste
se ta lahko
predlaga
med prireditiBH» Predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev,
a turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
i^cločba
prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
5 «vne ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za
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(5) Držiavna direkcija za ceste mora za zaporo cest iz 11. člena
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65. člen
(polje preglednosti)
*
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(3) Na državni cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in
druge obvestilne signalizacije odloča Državna direkcija za
ceste. Državna direkcija za ceste ima pravico do povrnitve
stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
(4) Pravna ali fizična oseba, ki ji je bila dodeljena koncesija za
redno vzdrževanje državnih cest, lahko spreminja prometno
signalizacijo le s predhodnim soglasjem Državne direkcije za
ceste, razen v primerih iz tretjega odstavka 45. člena tega
zakona.
67. člen
(obveščanje in oglaševanje ob državni cesti)
(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za
slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob državnih
cestah zunaj naselja prepovedano v razdalji 100 m od ceste.
Državna direkcija za ceste lahko izda soglasje za njihovo
postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila
pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana
prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob državnih cestah v naselju lahko postavljajo le
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisu iz drugega odstavka 5.
člena tega zakona. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojna lokalna skupnost. V soglasju določi pogoje postavitve,
ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.
68. člen
(opravljanje dejavnosti ob državnih cestah zunaj naselja)
(1) Kdor namerava ob državni cesti zunaj naselja opravljati
dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo
53. in 54. člena tega zakona zagotoviti ustrezen priključek
oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve uporabnega dovoljenja za poslovni
prostor za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je
treba predložiti mnenje Državne direkcije za ceste o ustrezni
ureditvi zahtev iz prejšnjega odstavka.
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Državne

direkcije za ceste iz 46. člena tega

pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
za notranje zadeve, predpiše način določitve pre9a trikotnika in pregledne berme.
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66. člen
(prometna signalizacija na državnih cestah)
(1) p

°fnetno signalizacijo na državnih cestah postavlja,

69. člen
(javna pooblastila)
Dovoljenja in soglasja iz 46., 49., 50.. 64. in 67. člena tega
zakona lahko izdaja pravna ali fizična oseba, ki ji je bila
dodeljena koncesija za redno vzdrževanje državnih cest, če je
tako določeno s koncesijskim aktom.
70. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega
zakona izdajajo Državna direkcija za ceste, gospodarska
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družba iz prvega odstavka 19. člena in pravna ali fizična
oseba, ki ji je dodeljena koncesija za redno vzdrževanje državnih cest, je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za
promet.

VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
71. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Uresničevanje določb tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov nadzira Prometni inšpektorat Republike
Slovenije. Posege v državno cesto in njen varovalni pas nadzirajo tudi gradbeni in urbanistični inšpektorji, vsak v okviru
svojih pooblastil.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor za
ceste pravico:
- pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter
poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih
družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
- zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
- pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb;
- vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
- pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah,
podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne
za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih predpisov.

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

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

72. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

74. člen
(prenos pristojnosti inšpekcijskega nadzorstva)

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

(1) Inšpektor za ceste ima poleg pravic in obveznosti iz prejšnjega člena tudi pravico in dolžnost nadzorovati vzdrževanja
občinskih cest kot obvezne lokalne javne službe v obsegu, 0k'
je zanjo predpisan z enotnimi strokovnimi podlagami za gr '
ditev in vzdrževanje občinskih cest iz 5. in 7. člena tega
zakona.

73. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva državnih cest
ima inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po
drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati dela pri rednem vzdrževanju in obnavljanju
cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ukrepe
za odpravo nepravilnosti, ki bi lahko povzročile poslabšanje
stanja ceste ali ogrožale varnost prometa na njej;
2. nadzorovati izpolnjevanje pogojev za opravljanje rednih
vzdrževalnih del na cestah, ki so bila oddana koncesionarju;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na
njih;
4. ustaviti vsa dela na cesti, ki se ne opravljajo v skladu
z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na
cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti, da se v polju preglednosti odpravijo pomanjkljivosti in nepravilnosti, povzročene s kršenjem predpisanih ukrepov za zagotavljanje preglednosti ceste;

(2) Če ena ali več lokalnih skupnosti ustanovi službo r0za
nadzor občinskih cest, jo lahko ministrstvo, pristojno za P "
met, pooblasti za opravljanje tistih nalog inšpekcijskega nadzorstva, ki se nanašajo na izvajanje enotnih strokovnih podlag
za graditev in vzdrževanje občinskih cest, določenih s 5. in 7
členom tega zakona, ter za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad posameznimi kategorijami pokrajinskih cest.
(3) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se lahko da samo osabam nadzorne službe, ki izpolnjujejo pogoje iz 72. člena tega
zakona.
f
VII. KAZENSKE DOLOČBE
75. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za1
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki sto'
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, te
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekt0
v varovalnem pasu državne ceste ali v njem postavlja kakršnakoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 46. člena);

7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev za posege
v varovalni pas ceste;

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonska'
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne elek"
^
trične oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, top10'
vod in druge podobne naprave (prvi odstavek 47. člena);

8. odrediti začasno prepoved prometa na novi ali rekonstruirani cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena prometu.

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja drug03
dela na državni cest ali opravlja ta dela v nasprotju z dovolj *
njem (prvi odstavek 48. člena);

(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi četrte, pete,
šeste in osme točke prejšnjega odstavka, ne zadrži njene
izvršitve.

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlj®1 (r<
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektij
vzdolž državne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala prom®1, o.(
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanj® bi)
(49. člen);

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko je
zaradi neposredne ogroženosti državne ceste ali varnosti
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem
postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko
inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba
izvrši takoj.
30

5. postavi na površinah ob državni cesti, določenih za j®
namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajoč'"
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe z Državn0
direkcijo za ceste ali če spremeni objekte in naprave ali sam"
dejavnost brez soglasja te direkcije (52. člen);
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78. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
državne ceste, če o nameravanih delih ne obvesti Državne
direkcije za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih
podatkov in načrtov (tretji odstavek 38. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba Državne direkcije za ceste, če pred
začetkom gradnje ali rekonstrukcije državne ceste ne obvesti
investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav
v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 38. člena).

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
79. člen
(izročitev dokumentacije o državnih cestah)

0zi

latil^

vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
Poškodovala vozišče (prvi odstavek 61. člena);
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76. člen
(prekrški posameznikov)
0

N^uje^ kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek
Ustavi,
avka Posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
Prejšnjega člena.
77. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Organizacije za redno vzdrževanje cest in Podjetje za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, ki so bile z Zakonom o cestah
(Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) določene kot izvajalci
te dejavnosti posebnega družbenega pomena, morajo v dveh
mesecih od uveljavitve tega zakona Državni direkciji za ceste
izročiti
- vso dokumentacijo v zvezi z evidenco o magistralnih in
regionalnih cestah in objektih na njih ter o tistih lokalnih
cestah in objektih na njih, ki bodo prekategorizirane
v državne ceste,
in
- arhiv o izdanih dovoljenjih in soglasjih v zvezi z varstvom
cest iz prejšnje alinee in prometa na njih, ki so jih izdala na
podlagi javnih pooblastil iz zakona o cestah, razen dovoljenj
za izredne prevoze, ki jim je rok za izredni prevoz že potekel,
ter nedokončane zadeve.
80. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priključek nekategorizirane ceste na državno cesto brez predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti
vlogo za pridobitev tega soglasja pri Državni direkciji za ceste
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Po preteku
tega roka se uveljavijo ukrepi iz 55. člena tega zakona.
81. člen
(upravljanje občinskih cest)
(1) Lokalna skupnost sprejme odlok o občinskih cestah,
v katerem uredi upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo
občinskih cest ter nadzorstvo nad občinskimi cestami, in
kategorizira občinske ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

ti) 2 d
pkr§^|?arno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
'zvajalec rednega vzdrževanja državnih cest:
1

(2) Do sprejetja odloka iz prejšnjega odstavka se za urejanje
razmerij v zvezi z lokalnimi cestami, s cestami, s katerimi so
po določbi 10. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/
81, 7/86 in 37/87) gospodarile komunalne organizacije, ter
z javnimi potmi smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki
se nanašajo na državne ceste.

N&P'ovi
opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morev
ki (prvi odstavek 8. člena)'
te
v teh cest ne
'ianio
redno tako
da omogočajo varno
16
Prometa vzdržuje
(drugi odstavek
39. člena).

(3) Lokalna skupnost določi način opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest v enem
mesecu po sprejetju odloka iz prvega odstavka tega člena.

Kkrwnarn° kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
a
lz re
ren nega
P vzdrževanja
jšnjega odstavka
tudicest.
odgovorna oseba izvadržavnih

(4) Lokalna skupnost prevzame vso dokumentacijo, določeno
v prvi in drugi alinei 79. člena tega zakona, v zvezi z evidenco
in varstvom javnih cest iz drugega odstavka tega člena najkasneje v treh mesecih po začetku svojega delovanja. Organi-
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zacije za redno vzdrževanje cest in komunalne organizacije,
ki so izvajale vzdrževanje teh javnih cest kot dejavnost posebnega družbenega pomena, morajo lokalni skupnosti na njeno
zahtevo izročiti to dokumentacijo v roku enega meseca od
prejetja take zahteve.
82. člen
(nadzorstvo nad občinskimi cestami)
Do sprejetja odloka iz prvega odstavka prejšnjega člena oziroma do organiziranja službe za nadzor občinskih cest opravlja nadzorstvo nad občinskimi cestami Prometni inšpektorat
Republike Slovenije.
83. člen
(nacionalni program)
Ministrstvo, pristojno za promet, najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega zakona pripravi predlog nacionalnega programa razvoja in vzdrževanja državnih cest.
84. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega zakona uporabljeno
za gradnjo ali rekonstrukcijo državne ceste, pa ni bilo vpisano
v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v zemljiško
knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za tiste
obstoječe javne ceste, ki bodo po uveljavitvi tega zakona
prekategorizirane v državne ceste.
(3) Prejšnji lastniki zemljišč iz prvega in drugega odstavka
tega člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
85. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni na podlagi dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena Zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), se morajo prilagoditi določbam
64. in 65. člena tega zakona ter določbam predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, ki bo
izdan na podlagi drugega odstavka 5. člena tega zakona,
najkasneje v petih letih po uveljavitvi predpisa o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz
drugega odstavka 106. člena Zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju
s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
86. člen
(predpisi vlade)
(1) Vlada Republike Slovenije najkasneje v enem mesecu po
uveljavitvi tega zakona:
- določi merila za kategorizacijo javnih cest (četrti odstavek
3. člena);
- predpiše način opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest (tretji odstavek 7. člena);
- določi kategorizacijo državnih cest (prvi odstavek 16.
člena).
(2) Vlada Republike Slovenije najkasneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona uskladi obstoječe predpise ali predpiše in določi višino, način vplačevanja in evidentiranja vplačil, oprostitve plačevanja, nadzor nad vplačevanjem in sankcioniranje neplačevanja taks in povračil za uporabo javnih cest
(drugi odstavek 10. člena).
87. člen
(predpisi ministra)
(1) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, najkasneje v enem mesecu po
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uveljavitvi tega zakona izda predpis o prometni signalizaciji1"
prometni opremi na javnih cestah (drugi odstavek 5. člena), i

(2) Minister, pristojen za promet, najkasneje v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona uskladi obstoječe predpise ali P'el>'
piše in določi:
J
- način označevanja javnih cest in evidence o javnih cesta"
in objektih na njih (osmi odstavek 3. člena);
- v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve,,
predpis o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s sta*
lišča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti "Ij"
hove graditve in predpis o označevanju in zavarovanju del n»
javnih cestah (drugi odstavek 5. člena);
- vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah ter nivo redneg8
vzdrževanja javnih cest (drugi odstavek 7. člena);
- tehnične normative in minimalne pogoje, ki jih moral0
izpolnjevati avtobusna postajališča (šesti odstavek 33. člena)'
- v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zađe**
predpis o načinu in pogojih opravljanja izrednih prevozov W o tranzitnih smereh za izredne prevoze (šesti odstavek 5"
člena);
'
- minimalne elemente, ki jih morajo izpolnjevati priključki
državno cesto (prvi odstavek 53. člena);
- v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zade^
predpis o določitvi preglednega trikotnika in pregled11
berme (peti odstavek 65. člena).
88. člen
(uporaba veljavnih predpisov)
(1) Do izdaje predpisov iz 86. in 87. člena tega zakona OSP
nejo veljavni naslednji predpisi:
1. izdani na podlagi Zakona o cestah (Uradni list SRS, št-^ I
81, 7/86 in 37/87):
J
- Uredba o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest J-1
jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila
priklopna vozila (Uradni list RS, št. 8/93, 16/93 in 4/94); . 1 j
- Odlok o določitvi višine in načina plačevanja cestn"
(Uradni list RS, št. 28/90, 20/91, 6/92 in 52/92);
J
- Uredba o določitvi višine in načina plačevanja cestnine?
uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS, &
94):
ji«
- Sklep o oprostitvi obveznosti plačevanja cestnine za vo*"!
ki prevažajo humanitarno pomoč in vozila UNPROFor
(Uradni list RS, št. 11/93);
J
- Odlok o določitvi regionalnih cest (Uradni list RS, št. 41™
in 33/91-1);
,
- Pravilnik o obnavljanu, rednem vzdrževanju in varstvu ca5
(Uradni list SRS, št.11/88);
|fli
- Pravilnik o neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82in
22/84);
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, gradite*"
uporabo avtobusnih postajališč (Uradni list SRS, št. 17/82).,^
- Pravilnik o izrednih prevozih po cestah v SR Slove11" j
(Uradni list SRS, št. 17/82);
- Sklep o določitvi kriterijev in meril za povračila za 4®
merno uporabo cest (Uradni list SRS, št. 25/83);
J
- Sklep o kriterijih in merilih za povračila za izredne prevo*
(Uradni list SRS, št. 25/83);
.
- Sklep o določitvi kriterijev in meril za višino povračil org3nn
zacij, ki poslujejo na avtomobilski cesti ter o določitvi viš'
teh povračil (Uradni list SRS, št. 1/84 in 44/84);
- Sklep o postopku in pogojih za oddajo prostora na avtol,*j
bilskih cestah za zgraditev pomožnih objektov ter o osnova
za določitev višine povračil, ki jih plačujejo organizacija' j
poslujejo na teh cestah (Uradni list SRS, št. 13/89);
.J
- Osnove in merila za razvrstitev cest in drugih prometi]'
površin med lokalne ceste (Uradni list SRS, št. 22/83 in 32/8®£ j
- Sklep o določitvi plačevanja posebnega povračila za up® i
rabo avtomobilskih cest ter o osnovah in merilih za določa™ ,
njegove višine (Uradni list SRS, št. 14/89).

2. izdani na podlagi Zakona o temeljih varnosti cestne!)'
prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in H/91^
- Odlok o določitvi magistralnih cest (Uradni list RS. št- ™ ;
91-1);
A
- Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjen
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jjVne ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prodne varnosti (Uradni list SFRJ, št.35/81);
pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje
^ Pr
gradnjo cestnih predorov (Uradni list SFRJ, št. 59/73);
~ avilnik o evidenci o javnih cestah in objektih na njih ter
tehničnih podatkih za te ceste (Uradni list SFRJ, št. 52/83);
~ Pravilnik o prometnih znakih (Uradni list SFRJ, št. 48/81).

- Odlok o načinu vračila preveč plačanih cestnih pristojbin za
tuja vozila, ki vozijo po cestah v Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 31/81);
- Pravilnik o dokumentaciji, ki se priloži zahtevi za dovoljenje
za izredni prevoz v mednarodnem cestnem prometu (Uradni
list SFRJ, št. 29/85).

3 i dani na
nem
podlagi Zakona o prevozu v mednarodnem čestoj" Prometu (Uradni list SFRJ, št. 41/80, 33/87, 80/89 in 29/

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

v(JJredba o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah
- Oni iki ^'oveniji (Uradni list RS, št. 29/93);
svstr u 0 ces,ni pristojbini za motorna in priklopna vozila
v C| , registracije, s katerim se opravlja prevoz blaga
rccj , ®''Etični federativni republiki Jugoslaviji (Uradni list
' Odi 25/81
"ožila 1 višini ces,ne pristojbine za motorna in priklopna
bij ® 'talijansko registracijo, s katerim se opravlja prevoz
vii«10 /i .na ozemlju Socialistične federativne republike Jugosla(Uradni list SFRJ. št. 73/871:

89. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87).
90. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
"votf
I PfŽ 1 >or
tika"a' **
Republike Slovenije je prvo obravnavo predloga
'W n 0 iavnlh cestah opravil na svoji 23. seji, dne 15. 9.
' 9a sprejel kot primerno podlago za nadaljnjo pripravo
tikona
log. - Hkrati je zadolžil predlagatelja, da pri pripravi predprt «*°na za drugo obravnavo upošteva njegova stališča in
fcprv 0bravnav
°Predeljene v stališčih in sklepih Državnega zbora
iihJa
' predloga zakona, ter stališča in pripombe, ki
mnen a
P 'sin6 '*adev
i njegovega Sekretariata za zakonodajo in
Preml09u* zakona.
e (v nadaljnjem besedilu: Sekretariat) k temu
C$a'e/
n "® stališča in pripombe Državnega zbora, ki so se
ter
a posamezne zakonske rešitve, v celoti upošteval
obrav adu 2 njimi dopolnil zakonsko besedilo za drugo
itnihnav0,
Nekaterih od teh stališč in pripomb pa iz obrazlorejjfvi ra?a '°gov ni mogel podpreti ali vsaj ne v predlagani
sli 0 ■ * >o v amandmajski obliki predlaga njihovo opustitev
t l
no
" Pornh^nana
razreševanje materije, na katero se stališče ali
'a9an
ša. Z amandmaji predlagatelja so nadalje predne
°6raif 0 katere spremembe posameznih rešitev iz prve
is/o
Predloga zakona, z namenom, da se ie-te izboljj Pfg-J. fe
Se
'/ /® za drugo obravnavo predloga zakona opravil
vega pfijske izboljšave besedila zakona, ki izhajajo iz njego%bi*09 or'rania in ki v nobenem primeru ne spreminjajo
prvotnih rešitev.
pripombe Državnega zbora
h

Opr

mt)0

e<fe/°.
Državnega zbora, da naj se v predlogu zakona
'o^a/nt Pohodno obdobje in drugi pogoji za vzpostavitev
in d0 javne gospodarske službe, je predlagatelj spremenil
- p,w 'Men tako, da je v njegovi rešitvi
* e®'or Upo^teval da bodo do uveljavitve tega zakona že
"°'oćb0 ustanovljene nove lokalne skupnosti. Zato je črtal
ij9 , Prvega odstavka, po kateri naj bi do začetka detova*»kono 1, skupnosti opravljale naloge, določene s tem
- druJJ dosedanje občine;
: s
^°nsk
h Premembo drugega odstavka določil, da se poleg
*Dr*jetia določb, ki se nanašajo na vse javne ceste, do
*ob(jl .pd'okov o občinskih cestah za gospodarjenje
Pr
C0
*4lao
stami smiselno uporabljajo tudi tiste določbe
°8sfam-a/!?9a zakona, ki urejajo razmerja v zvezi z državnimi
a
oati
določba je potrebna zlasti zaradi zagotovitve
i " z l2va!a"ja ukrepov za varstvo vseh javnih cest, dokler
Vitlih Očinske ceste ne bodo posebej urejeni z odloki
skupnosti;

- tretjič, določil rok za izpolnitev obveznosti določitve načina
izvajanja lokalne javne gospodarske službe;
- in četrtič, uredil prenos dokumentacije v zvezi z evidenco
o občinskih cestah ter ukrepi za varstvo teh cest, na enak
način, kot je to v 79. členu urejeno za državne ceste.
Na podlagi dejstva, da bodo do uveljavitve tega zakona že
v celoti ustanovljene nove lokalne skupnosti, je nadalje spremenil določbo 82. člena. Z njo je za izvajanje nadzorstva nad
občinskimi cestami v prehodnem obdobju, to je do sprejetja
odlokov o občinskih cestah in organiziranja službe za nadzor
nad temi cestami na njihovi podlagi, pooblastil Prometni
inšpektorat Republike Slovenije.
Stališču Državnega zbora, da naj predlog zakona obravnava
obveznosti lokalne skupnosti v posebnem poglavju ali podpoglavju, predlagatelj ni mogel slediti iz razloga, ker bi taka
rešitev porušila konceptualno zgradbo zakona. Poleg rešitev
v poglavju splošnih in prehodnih določb, ki se nanašajo na
vse javne ceste, se obveznosti (in pravice) lokalne skupnosti
prepletajo z obveznostmi države samo v določbah o sofinanciranju dodatnih del pri graditvi državne ceste (31. člen),
financiranju graditve obvozne ceste (32. člen), gradnji avtobusnih postajališč (33. člen), obveznostih lokalnih skupnosti
(43. člen), vzdrževanju občinskih cest ob preusmeritvah prometa (44. člen) ter prometni signalizaciji na državnih cestah
(66. člen). Združitev teh členov v eno podpoglavje konceptualno ni ustrezno iz razloga, ker se v njih v vseh primerih
urejajo razmerja med obema subjektoma, tj. državo in lokalno
skupnostjo.
Predlagatelj je na pripombo Državnega zbora, da je treba pri
določitvi zagotavljanja sredstev za vzdrževanje javnih cest iz
republiškega proračuna upoštevati tudi dejstvo, da se del teh
sredstev (tj. za vzdrževanje avtocest) zagotavlja na drugačen
način, dopolnil besedilo 9. člena. Z dopolnitvijo je predvidena
možnost, da se sredstva za vzdrževanje cest lahko zagotovijo
tudi iz drugih zakonsko določenih virov. Že uveljavljen primer
je Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, po
katerem se sredstva za vzdrževanje avtocest zagotavljajo iz
pobrane cestnine kot prihodka te družbe. Enak primer bi
nastopil ob koncesijski izgradnji določene ceste in njenega
vzdrževanja s strani koncesionarja (11. člen predloga zakona)
ter v primerih, ki so navedeni v četrti alinei 2. točke stališč in
sklepov Državnega zbora (sredstva za spodbujanje regionalnega razvoja, sredstva za spodbujanje demografsko ogroženih območij).
Stališču Državnega zbora, da naj se z zakonom predvidijo
solidarnostni ukrepi v primeru elementarnih nesreč na javnih
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cestah, je predlagatelj sledil tako, da je dopolnil besedilo prve
alinee prvega odstavka 7. člena predloga zakona ter, vezano
na to dopolnitev, dodal še novo alineo v prvem odstavku 8.
člena. Po dopolnjenih rešitvah je posebej določeno, da redno
vzdrževanje javnih cest obsega tudi vzpostavitev njihove prevoznosti v primeru naravnih in drugih nesreč ter da mora
izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest izvedbo teh del
zagotoviti tudi v primeru stavke svojih delavcev. K temu predlagatelj dodaja pojasnilo, da so popolne sanacije poškodovanih javnih cest, ki so finančno praviloma mnogo bolj zahtevne
od vzpostavitve njihove prevoznosti, predmet posebnega
zakona, ki ureja ukrepe za odpravljanje posledic naravnih in
drugih nesreč.
Predlagatelj je upošteval stališče, po katerem naj se izraz
»republiška direkcija za ceste« nadomesti z izrazom »državna
direkcija za ceste«. Ta izraz je nadomeščen v vseh členih, kjer
se pojavlja, to je v skupno 34 členih (18., 18. a, 19., 27., 33., 36.,
37., 38., 40., 41., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 52., 53., 54., 56.,
57., 58., 59., 64., 65., 66., 67., 68., 70., 75., 78., 79. in 80. člen).
Predlagatelj ni mogel upoštevati stališča Državnega zbora
o zakonski opredelitvi možnosti prenosa upravljanja pokrajinskih cest z državne ravni na širšo lokalno skupnost, iz razloga,
ker je taka možnost že določena in urejena v Zakonu o lokalni
samoupravi, ali točneje, v njegovem poglavju Pokrajina. 77.
člen iz tega poglavja izrecno določa, da lahko država z zakonom prenese v izvirno pristojnost pokrajine določene zadeve,
med drugim tudi zadeve s področja cest (šesta alinea tega
člena).
V 16. členu je predlagatelj v skladu s pripombo Državnega
zbora, da naj se lokalni skupnosti zagotovi možnost neposrednega predlaganja sprememb kategorizacije državne
ceste, dopolnil njegov peti odstavek. Po novi določbi lahko
lokalna skupnost predlaga spremembe obstoječe kategorizacije državnih cest ter prenos občinskih cest med državne
ceste. Stališče Državnega zbora, da je seznam predlaganih
objektivnih kriterijev za določitev prednostnih nalog razvoja
in vzdrževanja državnih cest v predlaganem besedilu 22.
člena predloga zakona zadosten, ni zahtevalo korekcije te
določbe.
Predlagatelj je na pripombo Državnega zbora, da naj pri
gospodarjenju z javnimi potmi v okviru lokalne samouprave
predvidi tudi varovanje in vzdrževanje markiranih planinskih
poti, v prvem odstavku 43. člena dodal novo točko d). Ta
določa, da obvezna lokalna javna gospodarska služba obsega
tudi »vzdrževanje markiranih planinskih poti". Ureditev varstva teh poti je zaobsežena z opredelitvijo vsebine odlokov
o občinskih cestah v prvem odstavku 81. člena.
K predlagani ureditvi kolesarskih stez je Državni zbor sprejel
tri stališča oziroma pripombe (11., 12. in 13. alinea druge
točke stališč in sklepov): da naj se v predlogu zakona podrobneje uredi kolesarske steze, da se v njem predvidi ustanovitev
Republiške direkcije za kolesarske steze ter da se zakonsko
določi obveznost, da je ob graditvi državnih cest, razen avtocest, treba obvezno zgraditi tudi kolesarske steze.
K navedenim stališčem in pripombam želi predlagatelj najprej
ponovno pojasniti predlagano ureditev površin za kolesarje
v predlogu zakona za prvo obravnavo. Te so bile v 13. členu
opredeljene kot naslednje tri zvrsti površin za kolesarje:
- pas za kolesarje (v isti ravnini kot vozišče ceste), ki je
sestavni del javne ceste:
- kolesarska steza (ki je fizično ločena od vozišča ceste)
v cestišču ceste, ki je sestavni del javne ceste;
- kolesarska pot, ki je ena od vrst javnih poti in ki poteka
samostojno oziroma ločeno od državne ali lokalne ceste.
Graditev in vzdrževanje vsake od navedenih treh zvrsti površin za kolesarje, ki so torej
- ali javna cesta, namenjena izključno prometu kolesarjem
(kolesarska pot kot javna pot)
- ali pa so sestavni del javne ceste (kolesarska steza in pas za
kolesarje), je bila v predlogu zakona za prvo obravnavo že
opredeljena. Določitev tehničnih elementov je bila predvidena
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v podzakonskem predpisu - pravilniku o projektiranju ja
cest; možnosti graditve pa določene z namenom uporaWe
javne ceste (npr. pas za kolesarje ali kolesarska steza "
moreta biti grajena v cestišču ceste, ki je namenjena samo
prometu motornih vozil); obveznosti financiranja so bile razmejene med državo in lokalnimi skupnostmi (pasovi za kolesarje na državnih cestah izven naselja so obveznost držan*
graditev kolesarskih stez na državnih cestah v naselju fin&
cira ali država ali lokalna skupnost, vzdržuje pa jih lokali
skupnost; kolesarske poti so obveznost lokalne skupnosW
Omenjena rešitev je sledila že večkrat poudarjenim cilM
hitrejše gradnje površin za kolesarje, ki naj bi po eni straj*
vzpodbudile množičnejše turistično-rekreacijsko kolesari*
nje zaradi izboljšanja splošnega zdravstvenega stanja pra
valstva, po drugi strani pa razbremenile promet motori'
vozil na krajših razdaljah (v lokalnem prometu), ob M«**!
zagotovitvi varne vožnje s kolesom. Tem zahtevam
ustreza gradnja kolesarskih poti, deloma pa tudi kolesars
stez, če odmislimo vpliv emisije motornih vozil, katerim 1*
kolesarji pri vožnji po njih izpostavljeni. Skladno s temi pol ''
niti predlagatelj poudarja
,
- da je obveznost gradnje in vzdrževanja kolesarskih Po,'fh0.
optimalne rešitve za kolesarski promet) tako z vidika nji
vega turistično-rekreacijskega pomena kot z vidika svol
funkcije v odvijanju lokalnega prometa izhajala iz naW
občine, določenih v deseti alinei drugega odstavka 21.
Zakona o lokalni samoupravi,
- da je obveznost gradnje in vzdrževanja kolesarskih stez>
pasov za kolesarje v predlogu zakona za prvo obravnavo ?
bila razmejena (prvi in drugi odstavek 31. člena ter prvi ods"
vek 43. člena) ter
- da iz prometnovarnostnih (pas za kolesarje) ter zdravsn®
nih razlogov (kolesarska steza) ne bi bilo primerno predp'5'
vati tovrstnih površin za kolesarje kot obveznega sestavni
dela graditve vseh državnih cest, razen avtocest. V Prlfn^L
državnih cest, rezerviranih za motorni promet, pa bi
predpisovanje predlagane obveznost celo v koliziji z ostal^
zakonskimi rešitvami ter s predpisi s področja varnosti ca>
nega prometa.
Iz obrazložitve stališč in pripomb k 13. členu izhaja, da njiMt[
predlagatelji dejansko niso imeli v mislih samo kolesariK
stez na državnih cestah, temveč vse državne kolesarske P^v
zave, kot so opredeljene v Predlogu odloka o spremembah0
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjer
nega družbenega plana Republike Slovenije - prva ob'"
nava (Poročevalec Državnega zbora RS, št. 28/94). Upošw
joč zahtevo Državnega zbora da se z zakonom predvidi 01
bliška direkcija za kolesarske steze ter predhodno pojas
glede predlagane ureditve površin za kolesarje v predjo9
zakona za prvo obravnavo predlagatelj ugotavlja, da bi "
z zakonom potrebno
- najprej opredeliti kolesarske poti kot javne ceste, naV
njene izključno prometu kolesarjev, tako, da bi bile te
kategorizirane tudi kot državne kolesarske poti in ne samo *
občinske javne poti ter
- nato določiti naloge Republiške oziroma (glede na stal»
Državnega zbora o nadomestitvi izraza »republiške« z lZ'tl
zom -državne«) Državne direkcije za državne kolesarske P°.
ki naj bi skrbela za gospodarjenje s temi potmi. Vezano "
prvo alineo predlagatelj v predlogu zakona za drugo obr"}
navo na koncu obrazložitve predlaga amandma, kateri
namen je opredeliti kolesarske poti kot posebno katego'1
javnih cest glede na namen njihove uporabe ter njihovo n
gorizacijo na državni in občinski ravni. V zvezi z drugo ah .
pa je v zakonu dodan nov 18. a člen, ki določa naloge Drža*
direkcije za državne kolesarske poti.
J
K omenjenim rešitvam predlagatelj poudarja, da sta dve .
treh zvrsti površin za kolesarje (kolesarske steze in pasovi
kolesarje) sestavni del javne ceste in zato njihovega urejal
strokovno in operativno ni moč izzvzeti iz nalog, ki so vett.
na javno cesto kot enovit objekt. Zanje je s predlogom zaM ^
v delu, ki se nanaša na državne ceste, predvideno, da nalr
vse strokovno-tehnične in druge naloge v zvezi z njimi op \
Ijala Državna direkcija za ceste. Sledi, da naj bi bila ,
upoštevanju stališč in pripomb Državnega zbora oblikov#
posebna direkcija samo za opravljanje strokovno - tehnik
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nalog v zvezi z državnimi kolesarskimi potmi. Predlagatelj
'da bi bilo izvajanje teh nalog moč racionalneje zagotov okviru Državne direkcije za ceste (npr. z oblikovanjem
Posebnega
oddelka za kolesarske poti), in hkrati ugotavlja, da
!
*hteva za organiziranje posebne direkcije za državne kolesarske poti ni bila dana in uveljavljena v postopku obravnave
ln
sprejemanja Zakona o organizaciji in delovnem področju
^nistrstev
(Uradni list RS, št. 71/94), ki je bil obravnavan in
s r
P Qjerran v času, kot je že bila opravljena prva obravnava
pr
^^ganega zakona. Zato že na tem mestu pojasnjuje, da iz
razlogov v svojem 2. amandmaju k besedilu predloga
a
*°na predlaga črtanje dodatnega 18. a člena, iz česar sledi,
a na
_ i bi se vse naloge v zvezi s kolesarskimi povezavami
Povijale v okviru Državne direkcije za ceste.
^ Pologu zakona je po stališču Državnega zbora treba
Podeliti kriterije za sofinanciranje vzdrževanja občinskih
občinam, v katerih gostota teh cest na prebivalca močno
"stopa od državnega povprečja. Sredstva za redno vzdrževali '°kalnih cest se po predlaganem zakonu (9. člen) zagotav£° občinam po enotnih merilih na dolžinsko enoto lokalnih
tak r6 ,ore
i za ta d01 vzdrževanja lokalnih cest ni razlik. Cilj
tve e
lokta/ne^'cestne
i mreže,
zagotoviti
rednegaizpada
vzdrževanja
ki bi kontinuiteto
lahko bila v primeru
z zakoom predvidenih sredstev prekinjena. Gospodarjenje z jav"n' potmi je bilo in po predlaganih rešitvah ostaja tudi
o Prihodnje v celoti v pristojnosti občin. Do večjih razlik med
med
sh/
potrebnimi in razpoložljivimi finančnimi sred' torej lahko pride predvsem v delu, ki se nanaša na ohraWye lokalnih cest. Te razlike so lahko pogojene tudi z druiJ!" vzroki in ne samo z gostoto občinskih cest (npr. obstoce i s,anie lokalnih cest, število in velikost objektov na teh
Ort!*!19ate
' klimatske
razmere ipd.), zato naj bi se po mnenju
sisT
'ia Pr°blem njihovega zmanjšanja reševal v okviru
lin
financiranja lokalnih skupnosti oziroma podsistema
nihfnih 'zravnav Možna podlaga za izračunavanje potrebc"s ''lančnih izravnav je odstotek od vrednosti občinske
'ie mreže, od lokalnih cest ali, enako kot v primeru red„ n 0 vzdrževanja, absolutni znesek sredstev na dolžinsko
P °' teh cest.
Državnega zbora, da naj se v predlogu zakona
Ste al i opredeli pojem turistične ceste, je predlagatelj upol0/, na način, da je v 13. členu predloga zakona dodal novo
a
tur ■ 17' cesto
•
tako cesto.
Zahteva,tehnični
da se za
J**no
zopredeljuje
zakonom dopustijo
prilagojeni
in
postni kriteriji, je implicitno upoštevana v drugem
lan «una4' vse
člena
predloga zakona, katerega rešitev se
ele
iavne ceste. Kriteriji za dopustitev slabših
Poy°v javne ceste od optimalnih glede na njen prometni
en so
uVg]lavl
prostorski, okoljevarstveni, tehnični in ekonomski,
njif! v ieni pa bodo v pravilniku o projektiranju javnih cest in
in °K 'h elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti
°nomičnosti njihove graditve.
i
s,

*lliča In pripombe Sekretariata

Stfyt?logu zakona za drugo obravnavo je predlagatelj upogib' P^pombo Sekretariata k 3. členu predloga zakona
<u° dvojnosti opredeljevanja tehnične kategorizacije in
r\ajD '0nalne9a razvrščanja javnih cest. Zato je v tem členu
jfvo el opredelil delitev javnih cest glede na njihovo lastnio g p'Stavljeno po določbah 76. in 78. člena Zakona
Oafo Pa°darskih javnih službah) na državne in občinske ceste,
Se enotno kategorizacijo omrežja javnih cest.
*8j**i°č omenjeno ureditev lastništva in enotne kategorijo tn lavn'h cest v enem členu je predlagatelj vanj vključil še
a°/otf® merila za kategorizacijo obstoječih javnih cest ter
cesf
da se kategorizacija novih ali rekonstruiranih javnih
v rostorsk h
'°ka/n
P
' P/onih države (za državne ceste) ali
a
s>(u
° "i et s Pnosti
(za občinske ceste). Z drugimi besedami,
v prost rs P°rne9a funkcionalnega razvrščanja javnih cest
da se °atokih planih je v sedmem odstavku 3. člena določeno,
nih Cg gorizacija načrtovanih gradenj in rekonstrukcij jav0
se
predvidevajo v določenem planskem obdobju,
nPredr ^
iene ■ ustreznem prostorskem planu. S tem je v spreme'n dopolnjenem 3. členu zaobsežena in enotno ure-

jena celotna materija delitve (po lastništvu in namenu uporabe) oziroma kategorizacije javnih cest.
Omenjene spremembe in dopolnitve 3. člena predloga zakona
so zahtevale:
- črtanje besedila »(v nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost)" na koncu tretjega odstavka 7. člena, ker je to sedaj
dodano na koncu prvega odstavka 3. člena;
- črtanje drugega stavka 12. točke 13. člena zakona, ker je
možnost razvrščanja lokalnih cest v naselju v več podkategorij sedaj določena v tretjem odstavku 3. člena;
- spremembo in dopolnitev opredelitve pojmov v četrti do
deseti točki 13. člena (vključno z dodano 5. a točko, v kateri je
opredeljen pojem hitre ceste), ki so posledica poenotenja
kategorizacije cest po prometno-tehničnih in prostorsko-funkcionalnih kriterijih.
- črtanje šestega odstavka 16. člena, ker je izdaja meril za
kategorizacijo javnih cest sedaj urejena v četrtem odstavku 3.
člena;
- dopolnitev 33. člena, 46. člena in 63. člena v tistem delu
njihovih rešitev, ki se nanašajo na avtoceste in katerim so
dodane še hitre ceste. Na pripombo Sekretariata, da se
ponovno preveri ustreznost rešitve iz drugega odstavka 4.
člena z vidika njenega pomena za varnost prometa, je predlagatelj dopolnil to rešitev tako, da je v njej
- natančneje opredelil minimalne prometnotehnične elemente, ki jih mora izpolnjevati določena kategorija javne
ceste ali njen del v primeru, kadar se le-ta iz razlogov,
določenih z zakonom, ne more zgraditi z optimalnimi elementi;
- natančneje določil obveznost označevanja spremenjenih
voznoprometnih razmer zaradi pravočasne prilagoditve vožnje vozil in s tem zagotavljanja varnosti cestnega prevoza.
Na predlog Sekretariata, po katerem bi kazalo ponovno oceniti ali urejanje tehnične regulative za javne ceste (6. člen
predloga zakona) ne sodi predvsem v zakon o standardizaciji,
predlagatelj pojasnjuje:
vsebino in pomen tehničnih specifikacij za javne ceste je
predlagatelj podrobneje pojasnil že v obrazložitvi predloga
zakona za prvo obravnavo. K njej dodaja, da je bila predlagana rešitev posebej usklajevana in usklajena s pripravljalcem novega zakona o standardizaciji. Tehnične specifikacije
ne gre enačiti s standardom, saj bodo te vsebinsko obsegale
predvsem bolj ali manj podrobna navodila ali metodološke
rešitve glede opravljanja posamezhih del v zvezi s planiranjem, projektiranjem, graditvijo in vzdrževanjem javnih cest.
Kot primer navajamo predvidene tehnične specifikacije za
področje načrtovanja prometa, štetja prometa, spremljanje
stanja cest, postopkov obnov in ojačitev cest, postopkov
popravil cest ipd.. Je pa na podlagi zahtevane ponovne preveritve določbe 6. člena dodal obveznost, po kateri je treba
k tehničnim specifikacijam, ki se nanašajo na graditev cest,
pridobiti tudi soglasje ministra, pristojnega za graditev.
Besedilo drugega odstavka 11. člena je predlagatelj na pripombo Sekretariata dopolnil tako, da je v njem ločeno opredelil pristojnost za določitev pogojev koncesije (Državni zbor)
in pristojnost za sklenitev koncesijske pogodbe (Vlada Republike Slovenije).
Pripombe Sekretariata k opredelitvi pojma »cestno telo« je
predlagatelj upošteval tako, da je v 18. točki 13. člena pojma
»nasip« in »voziščna konstrukcija« kot njegova sestavna dela
nadomestil s predlaganima pojmoma »spodnji in zgornji
ustroj«.
Predlagatelj je sledil pripombi Sekretariata, da je treba v 13.
členu ohraniti le pomen tistih pojmov, ki so dejansko potrebni
za razumevanje tega zakona oziroma ki so uporabljeni v njegovih določbah. Po tem kriteriju je opustil 18 pojmov, ki so se
nanašali predvsem na podrobnejšo opredelitev sestavnih
delov ceste.
Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata k 19. členu in
v skladu z njo v prvem odstavku povzel predmet poslovanja
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posebnega podjetja v obsegu, kot ga za primer avtocest
določa Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji ter
nato v drugem odstavku nanj vezal pravice in obveznosti pri
upravljanju z državnimi cestami. Ob usklajevanju te rešitve
z omenjeno pripombo je predlagatelj nadalje ugotovil pravno
neustreznost rešitve prvega odstavka tega člena, kot je bila
navedena v predlogu zakona za prvo obravnavo. Po njej je
bila dana možnost, da lahko poleg Republike Slovenije tudi
Vlada Republike Slovenije ustanovi posebno podjetje oziroma družbo kot je DARS, d. d. Zato je ta možnost v novem
besedilu člena opuščena oziroma črtana. Prav tako je opuščena možnost, da Vlada Republike Slovenije ustanovi
posebno podjetje za opravljanje določenih strokovnotehničnih in razvojnih nalog, iz razloga, ker je možnost oddaje
tovrstnih nalog usposobljeni organizaciji ali podjetju že določena v zadnjem odstavku 12. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah.
Tretji odstavek 22. člena je predlagatelj uskladil s pripombo
Sekretariata in določil, da nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih cest sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.
K pripombi Sekretariata na 27. člen, ki se nanaša na rekonstrukcijo državnih cest, predlagatelj pojasnjuje, da je bila
rešitev iz tega člena posebej usklajena s pristojnim resorjem,
ki pripravlja predlog novega zakona za področje urejanja
prostora. V predlogu omenjenega zakona, ki jp v fazi medresorskega usklajevanja, so izrecno predvideni primeri rekonstrukcij, ki se bodo lahko izvajale na podlagi priglasitve del in
s katerimi so predlagane rekonstrukcije za ceste po svojem
obsegu v celoti usklajene.
Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata k 34. členu

tako, da je glede podrobnejše ureditve vseh pogojev
križanj državnih cest in železniških prog, vključno z ra* L
tvijo stroškov teh graditev, prenakazal na uporabo predpi*
o varnosti železniškega prometa.
Sekretariat je opozoril, da pojem »območje državne cesle"j't
naj bi bil uporabljen v 47. členu zakona, z zakonom ni op'®
Ijen. Predlagatelj pojasnjuje, da je pojem -območje« de/Mn
uporabljen v besedni zvezi »v območju državne ceSr0s,njenega varovalnega pasu« in v tem smislu združuje P *
državne ceste in prostor varovalnega pasu, ki sta v
natančno opredeljena.
Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata glede dol&
tve pristojnosti za odločanje o postavitvi turistične in on
signalizacije. Z dopolnjeno rešitvijo iz tretjega odstavM
člena predloga zakona je ta pristojnost dodeljena 0 1
direkciji za ceste, izvajala pa se bo po predpisu o p' "
signalizaciji.
III. Dodatna sklepa Državnega zbora
Državni zbor je v drugi točki svojih sklepov in stališč
predlagatelju, da do pričetka druge obravnave Pre %
zakona o javnih cestah pripravi teze podzakonskih tr
k temu zakonu ter izdela primerjalno analizo potrebnih Sj
stev za vzdrževanje državnih in lokalnih cest v vzorčni loj",
skupnosti glede na veljavne in predlagane rešitve gospodi
nja s temi cestami. Obe gradivi bosta pripravljeni in pfiZ
ženi v obravnavo Odboru za infrastrukturo in okolje 0^
nega zbora za sejo, na kateri bo ta odbor obravnaval bes6"
predloga zakona o javnih cestah za drugo branje.

»3. a člen
(kolesarske poti)

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
1. amandma:
Besedilo drugega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Javne ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa.
Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni cesti
mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek tega člena.

Obrazložitev:

(2) Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega %
se državne kolesarske poti kategorizirajo na daljinske, 9''j
in regionalne kolesarske poti, občinske kolesarske poti"
javne poti za kolesarje.«
Za 17. a točko 13. člena se doda 17. b točka, ki se
»Državna kolesarska pot je državna cesta, ki je namenlt
samo prometu kolesarjev in je označena s predpisan"
metno signalizacijo. Državna kolesarska pot se navezul (
omrežje evropskih kolesarskih poti (daljinska kolesarska!^
povezuje središča regionalnega pomena (glavna
i.
pot) ali povezuje središča lokalnega pomena ter vo« J
pomembnih turističnih območij (regionalna kolesarska P
18. a člen se črta.

S predlaganim amandmajam so določneje opredeljene omejitve razpolaganja z javno cesto kot javnim dobrom, in sicer
tako, da na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem kot tudi ne stvarnih pravic. V tretjem
odstavku pa je ohranjena rešitev, po kateri je možna pridobitev služnosti na javni cesti za vgrajevanje določenih vodov in
napeljav, ki so javnega pomena.
2. amandma:
V šestem odstavku 3. člena se besedilo v oklepaju spremeni
tako, da se glasi:
»(ceste, rezervirane za promet motornih vozil, ceste, rezervirane za promet kolesarjev ali za druge vrste prometa)«
Za 3. členom se doda nov 3. a člen, ki se glasi:

A
(1) Kolesarska pot je s predpisano prometno signa'L*
označena javna cesta, ki je namenjena izključno vozni
sarjev.

Obrazložitev:

.j
S predlaganim amandmajem so urejene tiste dop° j
zakonskega besedila, ki so nujno potrebne za ureditev 9 Ji
darjenja s kolesarskimi potmi na način, v obsegu in U'.J
gov, kot so podrobneje pojasnjeni v obrazložitvi k Pr®
zakona.
M
V določbi 3. člena so v okviru splošne delitve javnih
njihovem namenu uporabe poleg cest, rezerviranih za P ^
motornih vozil, navedene tudi ceste, rezervirane za P
kolesarjev.
J
S 3. a členom je predlagana posebna kategorizacija k°U
skih poti, ki smiselno sledi predlagani kategorizaciji y
cest, namenjenih prometu motornih in drugih vozil.
|
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w (tri Pr?dla
9ate|la J® manjše število kategorij kolesarskih poti
90ri e na državni ravni in ena na
«■ hkrat a '
občinski) zadostno,
' . merr,
P so
le-te v skladu z njihovim številom v predlaganih
„I
bah in dopolnitvah republiškega prostorskega
se
DrJa3' na uka,ere
obrazložitev poslancev, ki so predlagali
zboru
i• stm
■
obveznosti
« oziroma poti v sprejem
tem zakonu,
sklicuje.ureditve kolesarskih
(
It
J
l
j
i'
t
I
,
lj

drž/ f? točki 13. člena so opredeljene glavne značilnosti
katen- ko'esarskih poti, ki naj bi bile podlaga za njihovo
jj J*|0rizac
''°- Enaka opredelitev pa ni potrebna za javne poti
sar e na
l
favni lokalne skupnosti, ker so te že vključene
v n„
Pojmu javnih poti iz 13. točke tega člena.
g
an
g0^0e^'ar9en
im črtanjem 18. a člena se celotna ureditev
\i nri vn i ia s prometnimi površinami za kolesarje združuje
u !r? ' direkciji za ceste, kar bi bilo po mnenju predlagatevjvb s S,ališ^a racionalnosti organiziranja izvajanja nalog
s ,em
površinami kot tudi strokovnosti izvajanja teh
°9 'najbolj ' smotrno.

S. amandma:
Črta se 17. a točka 13. člena.
Obrazložitev:
Predlagatelj je v tej točki 13. člena v skladu s stališčem
Državnega zbora posebej opredelil pojem turistične ceste kot
ene od javnih cest. Hkrati pa ugotavlja, da je isti pojem že
uporabljen in opredeljen v 10. točki istega člena pod pojmom
pokrajinska cesta III. reda, ki združuje turistične ceste ter
ceste za povezovanje obmejnih območij in mejnih prehodov.
Gre za cestne povezave, ki so posebnega pomena za državo
in naj bi bile zato kategorizirane najmanj v najnižjo kategorijo
državnih cest, če po predpisanih merilih za kategorizacijo ne
dosežejo višje kategorije državne ceste. Bistvo te rešitve je
torej v tem, da se zgoraj naštete ceste, vključno s pomembnimi za turizem, neposredno kategorizirajo kot državne ceste.
6. amandma:

J

• amandma:

f. iriesii^,0? ods,av^u 3. člena se beseda »magistralne« nado* c-renin' iSedooimenovan
"9lavne" in beseda »pokrajinske« z besedo
1 8ste S S rernen v av'e ,,ma9istralne« i" »pokrajinske«
^ zakona,
' "9'
ne« inse »regionalne«
ceste v vseh
^ °stalihn *i
členih
v katerih
tak izraz pojavlja.
br

J ° ailožltev:
p
rva oh predla a
"davnih C6St
9 nih sprememb poimenovanja kategorij
*9lavB
'e P°90jena z uporabo slovenskega pridevnika
neqaT. namesto »magistralen«, druga pa z uporabo sploši ker u \°'ma "regionalen« namesto »pokrajinski«, iz razloga,
U pri rave
"»etrih us,avne
P
predlaganega zakona ni prišlo do spre°bvo>n
ureditve, po
kateri
najdržavi.
bi bila pokrajina
*na upravnoteritorialna
enota
v naši

V 18. točki 13. člena se besedilo na koncu stavka »spodnji in
zgornji ustroj« nadomesti z besedami »nasip in voziščna
konstrukcija«.
Obrazložitev:
2 amandmajem se predlaga ohranitev opredelitve pojma
cestno telo iz predloga zakona za prvo obravnavo, ker sta
izraza nasip in voziščna konstrukcija že povsem uveljavljena
v cestni stroki. To potrjuje tudi novi Terminološki slovar za
cestogradnjo s prevodi izrazov v angleščini in nemščini
(Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije,
Ljubljana 1994) avtorjev prof. dr. Janeza Žmavca idr., ki pri
pojmu spodnji ustroj prenakazuje na uporabo pojma nasip ter
pri pojmu zgornji ustroj na uporabo pojma voziščna konstrukcija.
7. amandma:

®mandma:
' ^ 12 (M nu se črta zac,
oflsta..
alinea ter dodata nov drugi in tretji
avek, v naslednjemnja
besedilu:
*(2) 7
Objektiinsestavni del iavne ces,e se štejejo tudi zemljišča,
ZgfaJS;! naprave, ki jih je investitor v javno cesto pridobil ali
2a
'ianifl
opravljanjedejavnosti
rednega vzdrževanja
i® spremljajočih
ob cesti. ceste ali za opravna ces,a kot

llt
'
i° določata prvi in drugi odstavek tega
v |a®'. fhora biti vpisana v zemljiško knjigo kcrt javno dobro
dr ave za
lokal
*
državno cesto in kot javno dobro v lasti
Vpjj , skupnosti za občinsko cesto. V zemljiško knjigo se
tU( s,uinost iz
"PoraK
*'
tretjega
odstavka
in posebna
pravica
aoe površin
iz četrtega
odstavka
2. člena
tega zakona.«
°bra*ložltev:
ćrt n e za
koijj J dnje alinee, ki se nadomesti z novim drugim odstavCest '^9a ć|driave
ena, je pogojeno z opravljenim prenosom javnih
in nan '
oziroma občin, vključno z zemljišči, objekti
Pravami, namenjenimi rednemu vzdrževanju teh cest.
Ob u
v prj|L tevaniu vzpostavljenih lastninskih razmerij bodo
°bjekN dnna
'e sestavni del javne ceste samo tista zemljišča,
Pridohn1 ali Prave. ki i'h bo za potrebe vzdrževanja javnih cest
Pa s za zgradil investitor javne ceste. Za sestavni del ceste
razliko od veljavne ureditve, ne bodo štela tista
r
6dr»e vz objekti in naprave, v katere bi vlagal izvajalec
te {jejg® drževanja cest zaradi lastnih potreb pri opravljanju
St
ods,avk
iavST
om se predlaga obvezen vpis javnih cest kot
njih u"za dobra ter z zakonom dopuščenih stvarnih pravic na
emljiško knjigo.

Določba 15. člena se črta.
Obrazložitev:
Glede na to, da je v 3. členu določeno, da so državne ceste
v lasti Republike Slovenije in da je upravljalska funkcija
vezana na lastnino, je postala ta določba zakona odvečna.
8. amandma:
V prvem odstavku 18. člena se Izraz »Državna direkcija za
ceste« nadomesti z izrazom »Republiška direkcija za ceste«.
Ta izraz se nadomesti tudi v vseh ostalih členih, v katerih se
pojavlja (skupaj 34 členov) in ki so našteti v delu obrazložitve
o upoštevanju pripomb in stališč Državnega zbora.
Obrazložitev:
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo sledil sklepu Državnega zbora in izraz »republiška direkcija« nadomestil z izrazom »državna direkcija«. Ker pa taka
rešitev vodi v neenotnost uveljavljenega poimenovanja republiških organizacij in organov (npr. republiški inšpektorat,
republiška direkcija za blagovne rezerve ipd.), predlagatelj
predlaga, da se ohrani rešitev iz predloga zakona za prvo
obravnavo.
9. amandma:
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali
objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču državne ceste,
se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sose-
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dom in investitorjem državne ceste, ustanovi stvarna služnost
za takšno izvedbo«
Tretji odstavek tega člena se črta.
Obrazložitev:
S tem amandmajem se rešitev iz predloga zakona za prvo
obravnavo vsebinsko ne spreminja, se pa dopolnjuje
z natančnejšo opredelitvijo pogojev njenega izvajanja. Gre za
dva pogoja, to sta (1) cenejša izvedba ukrepa in (2) privolitev
soseda k izvedbi ukrepa na svojem zemljišču ali objektu.
Medsebojna razmerja se uredijo s pravnim poslom.
Predlagatelj amandmaja hkrati ugotavlja, da določba tretjega
odstavka, ki ureja obveznosti investitorja v primeru, ko soseda
ob državni cesti z ekonomsko opravičljivimi ukrepi ni moč
varovati pred vplivi ceste, ni potrebna, ker se v takih primerih
uporabijo rešitve iz predpisov o varstvu okolja in predpisov
o razlastitvi.
10. amandma:
V prvem odstavku 29. člena se besedi »z zakonom« nadomestita z besedami »s predpisi o razlastitvi«, v drugem odstavku
pa besede »določene državne ceste« z besedami »avtoceste,
magistralne ceste ali obvozne ceste naselja iz 32. člena tega
zakona«.
Obrazložitev:
Sprememba prvega odstavka je potrebna zaradi natančnejše
določitve predpisov, na katere se predlagana zakonska rešitev sklicuje.Sprememba drugega odstavka pa je predlagana
zaradi določne opredelitve gradenj in rekonstrukcij državnih
cest, za katere lahko minister, pristojen za promet, predlaga
Vladi Republike Slovenije opustitev plačila ali znižanje obveznosti plačila spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča
v delu, ki je prihodek republike.

Razmejitev obveznosti vzdrževanja objektov in naprav na
ob vodotoku je določen, v drugem in tretjem odstavku p<e°
gane rešitve tako, da je določeno kaj se šteje za vzdrževa f
državne ceste in kaj za vzdrževanje vodotoka. V obeh prifj™
gre za gospodarski javni službi, za izvajanje katerih zagota
sredstva država. Poleg natančnejše razmejitve obvezn
vzdrževanje navedenih objektov in naprav je torej s Pr®
gano rešitvijo odpravljena tudi možnost ali potreba po o '
čunavanju določenih vzdrževalnih storitev, ki jih fina"
država, med njenimi upravnimi organi.
12. amandma:
V prvem odstavku 43. člena zakona se črta točka d).
Obrazložitev:
Po stališču Državnega zbora je z zakonom določena
obveznost lokalne skupnosti pri gospodarjenju z iaV
potmi tudi vzdrževanje in varovanje markiranih plani"
poti.
Predlagatelj k tej rešitvi pojasnjuje.
ar!'
- prvič, da so markirane planinske poti po predlafl®L
0
zakonu lahko kategorizirane kot javne poti ( po opred "
13. točke 13. člena kot javna pot, namenjena pešcem). ,.
- in drugič, da so ob taki kategorizaciji sestavni del
cest, katerih redno vzdrževanje je obvezna lokalna i
služba.
To pomeni, da zakon že omogoča predlagano rešitev.
z njo pa predlagatelj opozarja, da je odločitev o katego'%
planinskih poti med javne poti po predlaganem zakon i
v skladu z zakonom o lokalnih samoupravnih skupn «,
v izvirni pristojnosti lokalne skupnosti. Zato ohranitev'
d) v prvem odstavku 43. člena, s katero se posega v Pris',L
sti lokalne skupnosti, po mnenju predlagatelja ni sprejel"!
13. amandma:

11. amandma:

V prvem odstavku 43. člena se v drugi alinei točke b) m
besede »in nadhodov« ter »ali nad«.

Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
35. člen
(razmejitev obveznosti med državno cesto in vodotokom)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki
posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investitor.

Obrazložitev:
Vsi cestni objekti nad državno cesto so že vključeni v d° f
41. člena predloga zakona. Zaradi popolne medsejj^
uskladitve rešitev v omenjenih dveh členih je potrebno Cn
v amandmaju navedenega besedila.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu
in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu
pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del
vzdrževanja državne ceste.

14. amandma:

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

Obrazložitev:

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se natančneje razmejujejo
obveznosti izgradnje in vzdrževanja objektov in naprav, ki so
potrebni v primerih, ko državna cesta poteka ob vodotoku ali
ga prečka. Pri razmejitvi teh obveznosti sta upoštevani
naslednji načeli:
- vsi stroški izgradnje objektov in naprav na ali ob vodotoku,
ki jih je potrebno zgraditi zaradi gradnje državne ceste, so
sestavni del investicije v to cesto;
- obveznosti vzdrževanja objektov in naprav iz prejšnjega
odstavka se razmejijo med pristojni ministrstvi za promet ter
za okolje in prostor (oziroma med organe ali organizacije
- ~;uni sestavi) v skladu z njunimi pristojnostmi in delovnim
področjem.
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Na koncu prvega stavka četrtega odstavka 50. člena0
besedo »nesrečah« doda besedilo »ali ob izrednih razrn
i-tm
S predlagano dopolnitvijo se možnost opravljanja a.°J)
prevozov brez predhodne pridobitve dovoljenja za j
prevoz razširja na vse tiste nujne intervencije, ki zan'
takojšnje ukrepanje.
15. amandma:
V drugem odstavku 51. člena se za besedo »opravljati"1
besedilo »v postopku carinskega nadzora«.
Obrazložitev:
Nadzor največjih dovoljenih dimenzij, skupnih mas in oi
obremenitev vozil, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, n®)
praviloma opravljal na mejnem prehodu. Za dosledno
nje tega nadzora naj bi se po predlaganem amandmaju
nosti delile med (1) cestno gospodarstvo, ki mora zag°
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Potrebno tehnično opremljenost mejnih prehodov za tak nadzor, (2) carinsko službo, ki bi s pomočjo te opreme preverjala
ustreznost vozil ob vstopu v državo in (3) policijo, ki bi po
opozorilu carinske službe ukrepala v skladu s pooblastili po
zakonu o varnosti cestnega prometa.
amandma:
črta se šesti odstavek 53. člena, ostali odstavki pa ustrezno
preštevilčijo.
Obrazložitev:
p

o določbi prvega odstavka 45. a člena Zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št 18/84,
W85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93)
prjprava lokacijskega načrta za avtocesto prične na uteme'en 'n dokumentiran predlog ministra, v čigar pristojnost
spada avtocesta. Taka zahteva mora biti dana tudi za izgradilo dodatnih priključkov na avtocesto, ki so po določbi 5.
'očke 13. člena tega zakona njen sestavni del. Zato v predla9anem zakonu tega vprašanja ni potrebno posebej urediti.

18. amandma:
Drugi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
Državne direkcije za ceste o ustrezni izpolnitvi zahtev iz prejšnjega odstavka.«
Obrazložitev:
S tem amandmajem se predlagana rešitev iz predloga zakona
za prvo obravnavo dopolnjuje z obveznostjo, po kateri je treba
ureditev ustreznega priključka oziroma pristopa do novograjenih poslovnih prostorov ob javni cesti izven naselja reševati
že v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor. Za
obstoječe objekte in prostore, v katerih naj bi se opravljale
dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, pa je to soglasje
zahtevano v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.
19. amandma:
V prvem odstavku 84. člena se beseda »državne« nadomesti
z besedo »javne«. Drugi odstavek 84. člena se črta.

17- amandma:
Prvem stavku prvega odstavka 67. člena se besedilo »razdaI' '00 m od ceste« nadomesti z besedami »varovalnem pasu
ceste«.

Tretji odstavek 84. člena postane drugi odstavek, v njem pa se
besede »iz prvega in drugega« nadomestijo z besedo »prejšnjega«.
Obrazložitev:

Obrazložitev:
® Predlagano rešitvijo se zmanjšuje prostor omejene rabe ob
Oržavni cesti za postavljanje določenih objektov in naprav za
slikovno
in zvočno obveščanje in oglaševanje. To iz razloga,
Ker
je v 60. členu predloga zakona že določena splošna
Prepoved kakršnihkoli dejanj ob cesti, ki bi ovirala ali ogroža
promet na cesti. Med njimi je po drugem odstavku tega
c
lena
izrecna prepoved uporabe luči in drugih svetlobnih
a
" Prav, ki bi lahko vplivale na varnost prometa. Omenjene
®itve so tudi sankcionirane.

Predlagatelj je po ponovni proučitvi določbe 84. člena predloga zakona za prvo obravnavo ugotovil, da je možnost vpisa
v zemljiško knjigo po skrajšanem postopku predvidena samo
za državne ceste. S ciljem, da se zagotovijo enaki (tj. ugodnejši) pogoji ureditve zemljiškoknjižnega stanja tudi za občinske ceste, je rešitev iz tega člena razširil na vse javne ceste.
Z drugimi besedami, s predlagano spremembo vsebinsko ne
spreminja te rešitve, razširja pa možnost njene uporabe na
vse javne ceste, kar bo bistveno prispevalo k ureditvi njihovega lastništva. S to spremembo postane določba drugega
odstavka nepotrebna.
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Predlog deklaracije o SODELOVANJU SLOVENIJE S SVETOM EVROPE
PRI EVROPSKEM LETU VARSTVA NARAVE 1995 - EPA 967
Vlada Republike Slovenije je na 121. seji dne 28. decembra
1994 sprejela:
- PREDLOG DEKLARACIJE O SODELOVANJU SLOVENIJE S SVETOM EVROPE PRI EVROPSKEM LETU VARSTVA NARAVE 1995,
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 166. in 169.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
— dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu
za okolje in prostor.

Predlog deklaracije o sodelovanju Slovenije s Svetom Evrope pri Evropskem letu
varstva narave 1995
Republika Slovenija,
ki se zaveda izrednega pomena varstva narave in s tem ohranitve biološke raznovrstnosti ter krajinske pestrosti Evrope,

je ustanovila Slovenski organizacijski komite za Evropsko ej
varstva narave 1995 in sprejela program aktivnosti za to I®'
ter se s tem

ki si prizadeva, da Evropsko leto varstva narave 1995 ne bo
samo enkratna akcija, temveč vzpodbuda za trajno in
uspešno varstvo narave, med vsemi državami Evrope,

z vso odgovornostjo vključuje v program Sveta Evrope Jj
Evropsko leto varstva narave 1995 in želi po svojih najboljs
močeh tvorno sodelovati pri doseganju skupnih ciljev n
področju varstva narave.

OBRAZLOŽITEV
Varstvo narave in ohranjanja njenih vrednot sta danes sprejeta kot poglavitna cilja na poti v tretje tisočletje. Številni
dogodki nam to vedno znova potrjujejo. Med zadnjimi je
naprimer sprejem svetovne konvencije o ohranitvi biološke
pestrosti v RIU 1992 leta.
Strokovna in etična spoznanja o nujnosti varstva narave so
danes sestavina političnega sodelovanja številnih držav in
predstavljajo nenadomestljiv povezovalni dejavnik na nivoju
regij, celin in Zemlje kot celote.
Na teh osnovah se je Svet Evrope že drugič odločil za izvedbo
vseevropskega projekta z imenom Evropsko leto varstva
narave (ELVN 95).
ELVN je bilo prvič organizirano 1970 leta in je bilo usmerjeno
v varstvo narave v zavarovanih območjih. Ta projekt je dal
številne pozitivne rezultate, porodil pa je tudi spoznanje, da
model varstva narave v zavarovanih območjih ne zadošča in
da je potrebno izoblikovati novo strategijo, ki bo na širših
ekoloških in političnih osnovah sposobna zagotoviti celovito
in dolgoročno varstvo narave. Temu cilju je namenjeno ELVN
95, ki pa predstavlja le prvi korak dolgoročnega koncepta, ki
s konkretnimi projekti sega že v prva desetletja naslednjega
tisočletja.
Slovenija se je 1993 leta ob sprejemu v Svet Evrope aktivno
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vključila v priprave za izvedbo ELVN 95. Ustanovila je Sl°Jjjj
ski organizacijski komite (SOK za ELVN 95) katerega nal0L
je organizirati in koordinirati vse aktivnosti v Sloveniji v
z ELVN 95 in sodelovati s Svetom Evrope.
SOK sestavljajo trije predstavniki Državnega zbora RS, Pre^
stavniki sedmih ministrstev vlade RS, predstavniki osem™
stih nevladnih organizacij in predstavnik Slovenske kaloll;*n
cerkve. Pokrovitelj SOK-a je predsednik RS g. Milan Kut*1
predsednik je g. RADOVAN TAVZES, državni sekretar
predsednik izvršilnega odbora pa g. Matjaž Jež, MK.
Ustanovni sestanek SOK-a je bil 26. 5. 1994 v Ljubljani- j*
njem so bila sprejeta programska izhodišča za sodeloVSW
Slovenije v ELVN 95. Drugi sestanek SOK-a, ki je bil 16. >'
1994 na gradu BETNAVA v MARIBORU, pa je bil usme'F
v sprejem programa aktivnosti Slovenije za EL VN 95 in obh*
vanju strategije njegovega izvajanja.
Tako ocenjujemo, da je SOK v letu 1994 uspešno delovsi J*
pripravil vse potrebno za leto 1995. Zato pričakujemo, ds j
Državni zbor s sprejemom priložene deklaracije zagotovil
najvišjo politično podporo sodelovanja Slovenije pri
pomembnem mednarodnem projektu kot je EL VN 95 in s '""j
prispeval k utrjevanju ugleda in položaja Slovenije v Sv*5
Evrope kakor tudi pri vključevanju Slovenije v ostale evrop "
integracijske tokove.

poročevalec, št. 3

Predlog zakona o RATIFIKACIJI TRGOVINSKEGA SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LITVE - EPA
969
Vlada Republike Slovenije je na 120. seji dne 22. decembra
'994 določila besedilo:
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9 9 odstavka 63. člena zakona o zunanjih

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora
in delovnih telesih sodelovali:
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije
livado Republike Litve
Vendar pa gornja določila ne veljajo za podeljevanje ali ohranjanje

1. član
S'icira se Trgovinski sporazum med Vlado Republike Slov

Ljubi'" V'ado Republike Litve, podpisan 29. marca 1994
2. člen
Um se

g^[?

v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku

TRGOVINSKI SPORAZUM
med vlado republike Slovenije in
VLADO REPUBLIKE LITVE
V|

ad; Republike Slovenije in Vlada Republike Litve (v nadaljev}eda
,^ Pogodbenici), sta se
van
bi še naprej krepili prijateljske odnose in pospešeavo
"iMrf Bn
i
blaga in storitev in gospodarsko sodelovanje
v prf. avama,
an u da e ,ako
P
i >
'
sodelovanje v skupnem interesu
re9| nCj j" ob upoštevanju
smernic, določenih na bonski konfea
8de
E"i o gospodarskem sodelovanju in
sv0k
'o, da je ta sporazum korak naprej pri vzpostavitvi
tr vine med
9°
državama v skladu z določili SplošdoQnSpora
*uma o carinah in trgovini (GATT),
0r
ili o naslednjem:

a) ugodnosti, ki se nanašajo na obstoječe ali bodoče sodelovanje v carinski uniji, skupnem trgu, svobodnem komercialnem področju, gospodarski zvezi ali drugi obliki regionalnega
gospodarskega sodelovanja;
b) ugodnosti, ki jih ena ali druga pogodbenica daje sosednjim
državam, zato da se pospešuje obmejna trgovina in obmejni
prevoz;
c) ugodnosti v okviru splošnega sistema preferencialov
(GSP).
3. člen
Pogodbenici bosta podpirali in pospeševali trgovino po običajnih komercialnih pogojih med subjekti v obeh državah in
bosta tudi vzpodbujali sklepanje pogodb in izmenjavo informacij med subjekti in organi, ki sodelujejo na trgovinskem in
gospodarskem področju, še zlasti kar zadeva zakone in predpise ter gospodarske in politične ukrepe.
4. člen
Plačila med obema državama se bodo izvrševala v konvertibilnih valutah, razen če se posamezni subjekti ne dogovorijo
drugače v določenih primerih, in v skladu z ustreznimi predpisi, veljavnimi v državah pogodbenicah, kot tudi z mednarodno bančno prakso.
5. člen

1. člen
>iru zakonov in predpisov, ki veljajo v njunih državah, si
J bljg Pogodbenici prizadevali za ukinitev ovir za trgovino
in storitvami med obema državama.
2. člen
bosta druga drugi podelili status države z najblag ni.nugodnostmi glede carin, ki veljajo za izvoz in uvoz
Post '' glede dajatev, ki imajo podobne učinke ter tudi za
P*e in formalnosti, ki vplivajo na trgovino.
sporazuma v
Sc?0pravne
litovskem
zacleve

*tnijg

Pogodbenici bosta v okviru zakonov in predpisov za uvoz in
izvoz oprostili carine in drugih dajatev:
a) vzorce brez komercialne vrednosti in reklamna sredstva;
b) pripomočke ali sredstva, ki so bila prinešena za namen
popravila ali montaže, pod pogojem da se ti pripomočki ali
sredstva ponovno izvozijo;
c) proizvode za sejme in razstave, pod pogojem da se
ponovno izvozijo;
d) posebne zabojnike in embalažo, ki se uporablja v mednarodni trgovini, in ki se vrnejo,

jeziku je na vpogled v Službi za
Ministrstva za zunanje zadeve Republike

e) blago, ki se prevaža kot tranzitno blago.
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6. člen
Mešana komisija, ki jo sestavljajo predstavniki pogodbenic,
pregleduje uresničevanje sporazuma, daje priporočila za
spodbujanje trgovinskega in gospodarskega sodelovanja
pogodbenic in rešuje kakršnekoli spore, ki bi nastali zaradi
tolmačenja in uresničevanja sporazuma. Na željo ene ali
druge pogdobenice se mešana komisija sestane izmenično
v Republiki Sloveniji in Republiki Litvi ob času, za katerega se
dogovorita pogodbenici.

o tem, da so bile opravljene zakonodajne formah
potrebne za veljavnost tega sporazuma. Ta sporazum vel
čas petih let in se avtomatično podaljšuje za PeW
obdobja, razen če ena pogodbenica šest mesecev Pre^n'^
vim iztekom ne pošlje drugi pogodbenici obvestila o odp°
sporazuma.
Ta sporazum je sklenjen v Ljubljani dne 29. marca 1994v*
izvirnikih v slovenskem, litovskem in angleškem jeziku,
besedila so enako verodostojna.
V primeru razhajanja v razlagi prevlada angleško

7. člen
Če ena ali druga pogodbenica ugotovita, da uvoz blaga, ki
izvira z ozemlja druge pogodbenice, povzroča hudo škodo ali
grozi, da jo bo povzročil, lahko ta pogodbenica zaprosi za
čimprejšnje posvetovanje v mešani komisiji, če rešitve ni
mogoče najti s posvetovanjem, lahko pogodbenica prosilka
sprejme zaščitne ukrepe.
Če okoliščine ne dopuščajo posvetovanj, potem lahko pogdobenica uvoznica sprejme zaščitne ukrepe. V tem primeru
mora biti posvetovanje takoj po uvedbi teh zaščitnih ukrepov,
če za to zaprosi druga pogodbenica.

Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l.r.

ZaVI»
RepubliWj ,
Adolfas Šleževiciu

OPOMBA: sledi trgovinski sporazum v angleškem j«1""1
3. člen
Za izvajanje Sporazuma skrbi Ministrstvo za ekon101^
odnose in razvoj
4. člen

8. člen
Ta sporazum začne veljati z datumom izmenjave obvestil

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnei"
- Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Trgovinski sporazum med Vlago Republike Slovenije in Vlado
Republike Litve sta dne 29. marca 1994 v Ljubljani podpisala
dr. Janez Drnovšek, predsednik Vlade Republike Slovenije in
Adolfas Šleževičius, predsednik Vlade Republike Litve.

jekti pogodbenic se bodo opravljala v ko n ve rt i bi I m "J
razen če se pogodbenici dogovorita drugače in je to
s predpisi v obeh državah pogodbenicah in z medn*'
bančno prakso.

S Trgovinskim sporazumom med Vlado Republike Slovenije
in Vlado republike Litve se zagotavlja podlaga za normalno
gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Litvo, hkrati pa se
ustvarjajo stabilne razmere za vzpostavitev trajnih, obojestransko koristnih gospodarskih stikov med subjekti obeh
držav. Sporazum bo tudi podlaga za poslovno sodelovanje
med subjekti obeh držav, ki bo potekalo po običajnih pogojh
mednarodne trgovine.

Sporazum predvideva tudi ustanovitev mešane
pregleduje uresničevanje sporazuma, daje pripor0v
spodbujanje trgovinskega in gospodarskega sodelo^i
rešuje morebitne spore, ki bi nastali zaradi tolmačevi"
roma uresničevanja tega sporazuma.
.njh
V skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah (^r sg/J
RS, št. 1/91) sporazum rafiticira Državni zbor Republike
nije.

Sam sporazum predvideva nadaljnji razvoj gospodarskih
odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo. Pogodbenici bosta druga drugo obravnavali kot državo z največjimi
ugodnostmi za izdelke, ki izvirajo z njunega območja, in sicer
glede carine in drugih dajatev, ki se plačujejo pri uvozu,
izvozu in tranzitu (Omenjena klavzula največjih ugodnosti je
v sporazum vnešena, ker Republika Litva še ni članica G ATT).
Vsa plačila med pogodbenicama in med gospodarskimi sub-
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Ratifikacija sporazuma ne narekuje izdaje novih
spremembe obstoječih veljavnih predpisov.
Proračunska sredstva, vezana na izvajanje sporazumA
potrebna za delo slovenskega dela mešane komisije, *'
srečevala po potrebi.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE O MEDNARODNEM CESTNEM
PREVOZU - EPA 970
Vlada Republike Slovenije je na 120. seji dne 22. decembra
'994 določila besedilo:
REDL0GA zai
k"*r£
<ONA O
RATIFIKACIJI
SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE
IN VLADO
ROMUNIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU.
93

Poši|)amo vDržavnega
obravnavozbora
in sprejem
na podalgi
'Jo. člena poslovnika
Republike
Slovezad

m dru9ega odstavka

63. člena zakona o zunanjih

Vlada Republike Slovenije je na podalgi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podalgi 176 člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora
in delovnih telesih sodelovali:
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marija GREGORIČ, podsekretarka v Ministrstvu za proK
met in zveze,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
j^ornunije o mednarodnem cestnem prevozu
2. člen
Definicije

1. člen
Ratificira se Sporazm med Vlado Republike Slovenije in Vlado
omunije o mednarodnem cestnem prevozu, podpisan 15.
arca
1994 v Sirriju na Kreti.
2. člen
®Porazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi: *

Po tem sporazumu:
- izraz »prevoznik« pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki
ima sedež v Republiki Sloveniji ali Romuniji, ki je pooblaščena v skladu z notranjimi zakoni, veljavnimi v pogodbenici,
kjer je vozilo registrirano, opravljati mednarodni prevoz potnikov ali blaga po cesti, za naročnike ali svoj lastni račun;
- izraz »vozilo« pomeni sredstvo v cestnem prometu na
motorni pogon, konstruirano in prilagojeno za prevoz več kot
devetih oseb poleg voznika, ali za prevoz blaga in je registrirano na ozemlju ene od pogodbenic;

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO ROMUNIJE
O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
Vlad 3
bes [^Publike Slovenije in Vlada Romunije, v nadaljnjem
boinriL P°9°dbenici, sta se v želji, da bi prispevali k medseSoi h °fistnemu
razvoju komercialnih in ekonomskih odnokov' inki 93
P°smed
Pe^'" in uredili mednarodni cestni prevoz potniPodb • ena <0 ravn0St
državama
in tranzitno čez njuni ozemlji na
s
'8dnje' P
' 'n medsebojne koristi, dogovorili na1. člen
Področje veljave
bla??'°iila tega sporazuma veljajo za prevoz potnikov in
vozili, registriranimi na ozemlju ene od obeh držav, pri
dnem
Ujo , anzitno
Prometu
med Republiko Slovenijo in Romučez
drJa,,„
njuni ozemlji kot tudi za prevoz v tretje
<ave
"n iz njih.
Ta

sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti ene ali
skihP°9odbenice, ki izhajajo iz določila drugih dvostranPrevo*2u vblaga
®čstraali
nskih
sporazumov
mednarodnem
cestnem
potnikov,
ki za toopogodbenico
veljajo.
dru

s razum
P°
z v romunskem jeziku je na vpogled v Službi za
"6nij'Jjn0pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike

Slo

Kot vozilo šteje tudi kombinacija, sestavljena iz vozila, vlačilca
in priklopnika ali polpriklopnika, ki sta oba registrirana na
ozemlju iste pogodbenice.
- izraz »dovolilnica« pomeni dokument, ki je izdan za uporabo z ali brez plačila davkov, v skladu s predpisi, veljavnimi
v eni pogodbenici, in ki za prevoz blaga daje prevozniku
pravico, da v času veljave dovolilnice opravi eno povratno
potovanje v bilateralnem prometu ali tranzitno čez ozemlje
druge pogodbenice; za prevoz potnikov, razen rednih prevozov, daje prevozniku pravico do opravljanja prevozov za določeno obdobje;
- izraz »odobritev« pomeni vsak dokument, izdan v skladu
s predpisi, veljavnimi v eni od obeh pogodbenic, in ki daje
prevozniku pravico do opravljanja rednega prevoza potnikov
v neposrednem prometu ali tranzitno čez ozemlje ene od
pogodbenic.

PREVOZ POTNIKOV
3. člen
Redni prevoz
1. Pri rednem prevozu se prevoz potnikov z vozili opravlja po
dogovorjeni trasi v skladu z vnaprej dogovorjenimi voznimi
redi in tarifami, pri čemer potniki vstopajo in izstopajo na
kraju odhoda in prihoda in na drugih dogovorjenih krajih.
2. Redni prevoz morata odobriti pristojna organa vsake
pogodbenice za proge na ozemlju ene ali druge pogodbenice,
v skladu z določili notranjih zakonov in v dogovoru z državo,
preko katere poteka tranzit. Odobritev se lahko izdaja prevoznikom obeh držav za dobo 1 do 5 let.
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3. Zahtevki za pridobitev odobritve iz 2. člena tega sporazuma, vključno s sporazumom držav, preko katerih poteka
tranzit, se v pisni obliki predložijo ustreznemu organu ene ali
druge pogodbenice.

3. Dovolilnica daje prevozniku dovoljenje, da ob povratku
naloži blago na ozemlju druge države, če je to blago nam®"
njeno v državo, v kateri je vozilo registrirano.

Zahtevki morajo v glavnem vsebovati naslednje podatke: ime
in naslov prevoznika in podjetja, ki prevoz organizira; itinerer,
vozni red in pogostnost prometa; tarife, kraje, kjer potniki
vstopajo in izstopajo; trajanje vožnje kot tudi predvideno
nosilnost vozila.

4. Pristojna organa pogodobenic se na podlagi vzajemnosti
dogovorita o vrsti in številu dovolilnic.

4. Pristojna organa pogodbenic na podlagi medsebojnega
dogovora po pošti ali preko mešane komisije iz 14. člena tega
sporazuma določita naslednje:

1. Prevozi blaga v bilateralnem prometu ali tranzitno, #
katere ni potrebna dovolilnica, so naslednji:

a) izročitev avtobusnih linij v obratovanje
,b) vozne rede
c) tarife
d) pogoje prevoza (itinererje)
e) zmanjšanje, povečanje ali prenehanje rednih avtobusnih
linij
f) druge zadeve, ki se nanašajo na redne prevoze.
4. člen
Občasni prevozi
1. Občasne prevoze potnikov razen prevozov, ki se opravljajo
z rednimi linijami, lahko opravijo prevozniki ene ali druge
pogodbenice, ki imajo samo dovolilnico za prevoz brez plačila cestnih davkov, ki jo je predhodno izdal pristojni organ
druge pogodbenice, razen v primerih, omenjenih v 5. členu
tega sporazuma.

7. člen
Prevozi, za katere ni potrebna dovolilnica

a) prevoz praznih vozil za zamenjavo, vleko ali popravil0
poškodovanih ali pokvarjenih vozil;
b) prevoz posmrtnih ostankov;
c) prevoz predmetov in umetniških del, namenjenih za seju®'
razstave in kulturne prireditve;
d) prevoz predmetov in opreme v reklamne namene;
e) prevoz gospodinjskih potrebščin;
f) prevoz mehanizacije, pripomočkov ali živali za gledali^166,
glasbene in filmske ali športne prireditve, za cirkus ali sej"
in razstave, kot tudi prevoz predmetov za snemanje filmov,
radijskih ali televizijskih oddaj;
g) prevoz medicinske opreme v nujnih primeri, zlasti o"
naravnih nesrečah in odprema blaga in paketov za človek
ljubno pomoč;
h) prevoz žive živine za medicinske ali biološke name"6;
z uporabo posebnih vozil, razen za živino, namenjeno zakol"'
i) prevoz blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena nalože"'
teža, vključno s priklopniki, ne presega 6 ton ali katerih te*8
tovora, vključno s priklopniki, ne presega 3,5 tone;
j) prevoz blaga za lasten račun v skladu z medsebojni
dogovorom, ki ga doseže mešana komisija iz 14. člena.

2. Vlogo za pridobitev dovolilnic iz prvega odstavka tega
člena je treba poslati v pisni obliki na pristojni organ druge
pogodbenice in mora vsebovati vse podatke, ki se nanašajo
na ime in naslov prevoznika, podjetja, ki prevoz organizira,
itinerer, čas trajanja potovanja kot tudi registrsko številko
vozila in nosilnost vozila.

2. Mešana komisija iz 14. člena tega sporazuma je poobl^'
čena, da vključi dodatke v seznam iz prvega odstavka
člena.

5. člen
Prevozi, za katere ni potrebna dovolilnica

3. Pogodbenici bosta vzpodbujali kombinirani prevoz, še z'a"
sti uporabo morskih pristanišč v obeh državah.

Prevozi potnikov, za katere ni potrebna dovolilnica, v bilateralnem prometu ali v tranzitu, se opravijo na podlagi seznama
potnikov in so naslednji:
1. Občasen prevoz istih oseb z istim vozilom ves čas potovanja, pri čemer sta kraj odhoda in kraj prihoda v državi registracije vozila, in noben potnik ne vstopi ali izstopi na ozemlju ali
postankih v tujini (potovanja z »zaprtimi vrati«).
2. Občasen prevoz skupine oseb od kraja registracije vozila
do kraja na ozemlju druge pogodbenice, pri čemer vozilo
prazno zapusti to ozemlje.
3. Občasen prevoz potnikov tranzitno čez ozemlje druge
pogodbenice, razen potovanj, ki se opravijo več kot enkrat
v obdobju 16 dni.
Pri teh prevozih potniki izjemoma lahko vstopajo ali izstopajo
na ozemlju druge pogodbenice samo na podlagi odobritve, ki
jo predhodno izda pristojni organ te pogodbenice.
PREVOZ BLAGA
6. člen
Dovolilnice
1. Prevozi s tovornimi vozili, natovorjenimi ali praznimi, med
ozemljema pogodbenic ali tranzitno, se opravijo na podlagi
dovolilnic, pri čemer so izvzeti prevozi iz 7. člena.
2. Dovolilnico izda pristojni organ pogodbenice v državi, kjer
je vozilo registrirano, za to vozilo, na ime prevoznika. Dovolilnica ni prenosljiva in se ne sme uporabljati za drugega prevoznika ali drugo vozilo.
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SPLOŠNA DOLOČILA
8. člen
Prevoz iz tretjih držav ali v tretje države
Pooblaščeni prevozniki ene pogodbenice smejo po dolo^
iz 2. člena tega sporazuma opravljati prevoz blaga med ozej"
Ijem druge pogodbnice in tretje države, kot tudi iz tr0D',j
države na ozemlje druge pogodbnice samo, če so prid° '
odobritev pristojnega organa te pogodbenice, razen tejI
vozilo v tranzitu med isto vožnjo, v okviru običajne trase, c®
ozemlje države, v kateri je vozilo registrirano.
9. člen
Teža In dimenzija vozil
1. Če teža, dimenzije ali osna obremenitev vozila presegaj
omejiteve, ki veljajo na ozemlju ene pogodbenice, je potreb^i.
za to vozilo pridobiti posebno dovolilnico, ki jo izda pristoJ
organ te pogodbenice. Če ta dovolilnica omejuje
vozila na določeno traso, je treba prevoz opraviti samo P°
trasi.
2. Posebna dovolilnica ne izključuje dovolilnice, ki jo dol"^
6. člen tega sporazuma.
10. člen
Prevoz na ozemlju druge države
Prevozniki ene od pogodbenic, omenjeni v 2. členu
sporazuma, niso pooblaščeni za opravljanje prevoza potfl|l<
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j*1' blaga med dvema točkama na ozemlju druge pogodbe11. člen
Kontrola dokumentov
or ana
e
tari8,t>ina
se določilih
dogovorita
o načinu
konPrevozov,9 ki sepogodbenic
opravljajo po
tega
sporazuma.

frnM°'<urnente, potrebne za mednarodne prevoze, je treba
'i v vozilu in jih je treba pokazati na zahtevo pooblaščenih
® nov Pogodbenic.
opra^'!*'0 vozil,
registriranih na ozemlju ene pogodbenice, ki
me
niče
dnarodne prevoze čez ozemlje druge pogodbe§k0 ''Morajo imeti mednarodno vozniško dovoljenje in vozni0 0l)enje svo
i® države, potrdilo svoje države za vozilo in
Vseo /a e
,jo|
Q0l. ' dokumente v skladu z mednarodnimi predpisi, ki jih
-i Mešana komisija iz 14. člena tega sporazuma.
12. člen
Carinska določila
a e str rana na
Pfikln''
' r 9' '
ozemlju ene pogodbenice, kot tudi.
Id Se°Pniki ali polpriklopniki, ki so registrirani v isti državi, in
Upora 5l a 0 za
'ahkn
' ) i
prevoze,
omenjene v tem sporazumu,
na
opr0Jačasno
ozemlje druge pogodbenice in so
a uv vstopajo
,0Vr
Don«
oznih carinskih dajatev pod pogojem, da se

16. člen
Izpolnjevanje notranjih zakonov
V primerih, ki jih ne zajemajo določila tega sporazuma ali
določila mednarodnih konvencij in dogovorov, ki sta jih podpisali pogodbenici, veljajo določila notranjih zakonov vsake
pogodbenice.
17. člen
Sankcije
1. Če prevoznik ali spremstvo v vozilu ene pogodbenice ni
upošteval ali niso upoštevali zakonov, ki veljajo na ozemlju
druge pogodbenice, določil tega sporazuma ali pogojev,
omenjenih v dovolnilnici, lahko pristojni organ države, kjer je
vozilo registrirano, na zahtevo pristojnega organa druge
pogodbenice sprejme naslednje ukrepe:
a) izda opozorilo prevozniku, ki je storil prekršek;
b) začasno odvzame ali razveljavi dovolilnico, ki daje prevozniku pravico opravljati prevoze na ozemlju pogodbenice, kjer
je prišlo do prekrška.
2. Pristojni organ, ki je ta ukrep sprejel, o tem obvesti pristojni
organ druge pogodbenice.
3. Določila tega člena ne izključujejo zakonitih sankcij, ki jih
eventuelno uveljavljajo sodišča ali upravni organi države, kjer
je prišlo do prekrška.

>o izvozijo.

I(j'jg09°ii veljajo za rezervne dele, pribor in običajno opremo,
tudi -Uvoz' skupaj z omenjenim vozilom in se skupaj z njim
Ponovno izvozi.
p-^vo in maziva v običajnih količinah, predvidenih od
delovan a'Ca vozi'a' 'n k' se uporabljajo za pogon oziroma za
ca
sistema, so oproščeni plačila uvoznih
prerjp®^h]® dhladilnega
ajatev jn zanje ne veljajo ukrepi omejevanja in
*e2ač6rVn' deli, ki se uvozijo zaradi popravila vozila, ki je bilo
Ne ne veijuvoženo,
smejo v drŽavo brez carinskih dajatev in
aj0 ukrepi omejevanja in prepovedi glede uvoza.
n|ani
iart^0rom carinskih
deli se bodisi
ponovno izvozijo ali pa uničijo pod
organov.
13. člen
Pristojni organi
uresničevanja določil tega sporazuma bosta
kot tut?
9 drugi sporočili imena pristojnih organov
01 ' '
vse spremembe s tem v zvezi.

18. člen
Spori
1. Vsi spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se
rešujejo z neposrednimi pogajanji med pristojnima organoma
obeh pogodbenic.
2. Če pristojna organa ne dosežeta sporazuma, se spori rešujejo po diplomatski poti.
19. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum se prične začasno uporabljati tretji dan po
datumu podpisa in začne veljati na dan, ko sta pogodbenici
druga drugo obvestili o izpolnjenih formalnostih, potrebnih
v skladu z notranjimi zakoni glede postopkov za začetek
veljave mednarodnih sporazumov.
20. člen
Spremembe sporazuma

en C dru a

Vse spremembe k temu sporazumu skleneta pogodbenici
s pogajanji, veljajo pa v skladu s postopkom iz 19. člena.

14. člen
Mešana komisija

1.2a D
in jpP^'edovanje
in reševanje zadev, ki izhajajo iz razlage
sija se » 6 ,e®a sP°ra2uma. b° ustanovljena mešana komiena iz
b«n'ic
v'i
predstavnikov pristojnih organov pogodPo

na komisi a se bo
9odh°enic
i enega od
izmenično
sestajalaorganov.
na ozemlju
na željo
obeh pristojnih

21. člen
Veljavnost sporazuma
Ta sporazum velja pet let in se po izteku tega obdobja molče
podaljšuje, če ga ena od pogodbenic pisno ne odpove najmanj 90 dni pred iztekom obdobja veljavnosti.
V Sizsi dne 15. 3. 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem in
romunskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako veljavni.
Za Vlado
Republike Slovenije
IgorUmekl.r.

15. člen
Plačila
Vsa
2Ve
ki izha a
'Spoi-gv
đeioP konvertibilni
i valuti.
)° iz Če
uporabe
tega sporazuma,velja
se
med pogodbenicama
Um
o plačilu, se uporabijo njegova določila.
ž,
,
^kov^0'' Prevoznik ene pogodbenice bo oproščen plačila
za
r°9odb'nnice
Pr's,0
)b'nlaću
prevozno dejavnost na ozemlju druge
đrjaavue, kjer
' ćejePregistriran.
jejo take davke in pristojbine na ozem-

Za Vlado
Romunije
Serba Mihailescu l.r.
3. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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Minister za promet in zveze Republike Slovenije, g. Igor Umek
in državni sekretar - namestnik ministra za promet Romunije,
g. Serba Mihailescu, sta podpisala Sporazum med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Romunije o mednarodnem cestnem prevozu 15. marca 1994, v Sirriju na Kreti.

vrste dovolilnic po določilih sporazuma določijo Pros,,.
organi obeh držav neposredno ali na podlagi sklepov
/nw»
komisije obeh držav, ustanovljene za reševanje Pr0^e^i
nastalih v zvezi oziroma ob izvedbi določb sporazuma,<">'
čene so tudi vrste prevozov stvari, za katere dovolilnice f
potrebne.

Sporazum med vladama Republike Slovenije in Romunije
temelji na načelih olajšav pri opravljanju meddržavnega in na
ozemlju obeh držav potekajočega tranzitnega potniškega in
tovornega prometa ter krepitve liberalizacijskih procesov pri
cestnih prevozih med državama ter pomembnosti upoštevanja varstva okolja in prometne varnosti.

Sporazum i/ skladu z drugim odstavkom 63. člena Z0
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slo
z zakonom.

■Prevoz potnikov med državama je v sporazumu usklajen
z našo zakonodajo, tako, da bo redni linijski avtobusni prevoz
potekal na podlagi dovoljenj obeh držav, izvenlinijski prevoz
potnikov pa se bo opravljal v skladu z mednarodno konvencijo o občasnem mednarodnem cestnem prevozu potnikov
z avtobusi (ASOR). O prevozu stvari sporazum določa, da se
vsa vrsta prevozov opravlja na podlagi dovolilnic. Število in

46

Zaradi uresničitev sporazuma ni treba sprejeti novih ali &
meniti veljavnih predpisov.
Za uresničevanje sporazuma bo treba zagotoviti fintfjf.
sredstva za delo slovenskega dela mešane komisije Prf.
doma enkrat ali dvakrat letno. Predlagamo, da se
zagotovijo iz proračunskih sredstev Vlade Republike S'"
nije.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O MEDNARODNEM
CESTNEM PREVOZU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE ESTONIJE - EPA 971
Vlada Republike Slovenije je na 120. seji dne 22. decembra
1994 določila besedilo:
- predloga zakona o ratifikaciji sporazuma
o mednarodnem cestnem prevozu med vlado
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ESTONIJE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podiagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora
in delovnih telesih sodelovali:
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marija GREGORIč, podsekretarka v Ministrstvu za promet in zveze,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med
Jado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije
1. člen
atificira se Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu
. Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije,
Podpisan 27. maja 1994 v Ljubljani.

motorno vozilo registrirano v eni od pogodbenic in ki se
uporablja in je opremljeno izključno za prevoz blaga ali prevoz potnikov z avtobusi, ki so konstruirani in se uporabljajo za
prevoz najmanj devetih oseb skupaj z voznikom;
3. pomeni izraz »kabotaža« prevozne storitve na ozemlju
pogodbenice, ki jih opravlja prevoznik, ki ni nastanjen v tej
državi;

2. člen
se v zv miku v
aia°razum
' 'razuma vslovenskem in angleškem jeziku
s
vsf'iBesed
estonskem jeziku je na vpogled
za "° P°
a
mednarodnopravne
eve Republike
Slovenije. zadeve Ministrstva za zunanje

4. pomeni izraz »prevoz« prevažanje naloženih ali nenaloženih vozil po cesti, tudi če vozilo, priklopnik ali polpriklopnik
na delu svoje poti uporablja železnico ali vodne poti.
3. člen

SPORAZUM
O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO REPUBLIKE ESTONIJE
nart ?• RePub,ike Slovenije in Vlada Republike Estonije (v
ki jfi'jevanju: pogodbenici),
zaradi
zaradi medsebojnih
ttaf •8Ces,ne
medsebojnih gospodarskih odnosov pospešiti
ter t anz ,ne 9aa prevoza blaga in potnikov v državi in iz njiju
stad se dogovorili,
' 9 prometa
preko njunih ozemelj,
kot sledi:
1. člen
rnort0znik' ki ima v svoji lastni državi pravico do opravljanja
; °nar°dnih cestnih prevozov, lahko na podlagi tega sporaa in v
skladu s pogoji, ki so v njem določeni, opravlja
Ce
revoze na
e
z ni«
P
ozemlje
pogodbenice oziroma
l 9a ali tranzitne preko
tegadruge
ozemlja.

Med opravljanjem cestnih prevozov na ozemlju druge pogodbenice je treba spoštovati njene zakone in predpise.
4. člen
Redne avtobusne prevoze in redne tranzitne avtobusne prevoze med obema pogodbenicama je mogoče opravljati na
podlagi posebne dovolilnice z veljavnostjo najmanj enega
leta, ki jo izdajo pristojne oblasti ene pogodbenice vozilom,
registriranim pri drugi pogodbenici za del poti, ki poteka po
ozemlju njene države.
Prevozi iz prvega odstavka tega člena veljajo za odobrene in
jih je mogoče začeti opravljati, ko si pristojne oblasti obeh
pogodbenic izmenjajo posebne dovolilnice z vsemi potrebnimi prilogami.
Med prevozom se mora original ali potrjen izvod te posebne
dovolilnice nahajati v vozilu.
5. člen
Za občasne avtobusne prevoze dovolilnica ni potrebna.
6. člen

2. člen
2a n
amene tega sporazuma:
v Q?rT1en
' izraz »prevoznik« osebo (tudi pravno), ki ima sedež
oi^ ' od pogodbenic in ji v državi, kjer ima sedež, zakon
ir
» d ♦ ■ dosto
P na mednarodni trg cestnega prevoza blaga
y
reko
ski Hikov
P
izposoje ali za plačilo ali na njen račun
2. D 0rnenz ustrezno državno zakonodajo;
v Jl 1
' izraz »vozilo« motorno vozilo, ki je registrirano
od pogodbenic, ali sklop vozil, med katerimi je vsaj

Prevozniki, ki se ukvarjajo s prevozom blaga, morajo imeti za
prevoze med obema pogodbenicama, tranzitne prevoze in
prevoze v tretje države ali iz njih dovolilnico.
Dovolilnice pa niso potrebne za naslednje prevoze blaga:
- prevoz pošte v okviru javnih storitev;
- prevoz poškodovanih vozil ali vozil v okvari;
- prevoz blaga v motornem vozilu, katerega dovoljena teža
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v naloženem stanju skupaj s prikolicami ne presega 6 ton ali
katerega dovoljena koristna nosilnost skupaj s prikolicami ne
presega 3,5 tone;
- prevoze medicinskih materialov in opreme ali drugega
blaga, ki je potrebno v nujnih primerih, še posebej ko gre za
naravne nesreče.

16. člen
Pogodbenici se morata dogovoriti o vsakršni morebit™
dopolnitvi tega sporazuma in taka dopolnitev začne
v skladu s postopkom iz 15. člena.

7. člen

17. člen

Pogodbenici morata vsaka v svoji državi zagotoviti potrebne
spodbude za uporabo kombiniranega prevoza in morskih
pristanišč.
8. člen

Ta sporazum velja dokler ena od pogodbenih strank drug®
pogodbeno stranko tri mesece pred koncem koledarske!)
leta pisno ne obvesti o svoji nameri, da sporazum prekineTa sporazum sta podpisala ustrezno pooblaščena podpisnik

Za kabotažo je potrebna posebna dovolilnica, ki jo izdajo
pristojne oblasti.
9. člen
Tež^ in dimenzije vozil morajo ustrezati uradnim registracijskim podatkom in ne smejo presegati mejnih vrednosti, ki so
v.velj&Vi v državi gostiteljici.
Posebna dovolilnica je potrebna, če teža in/ali dimenzije naloženega ali nenaloženega vozila, ki opravlja prevoz po določbah tega sporazuma, presega največjo vrednost, ki je dovoljena na ozemlju države gostiteljice.

Sklenjeno v Ljubljani dne 27. maja 1994 v dveh izvodih v slo*
venskem, estonskem in angleškem jeziku, pri čemer so 1
besedila enako verodostojna. V primeru razlik v razlag 1
odločilno besedilo v angleškem jeziku.
Za Vlad°
Republike Estoi#
Laar Mart1,

Za Vlado
Republike Slovenije
Dr. Janez Drnovšek I. r.

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem Jeziku

10. člen
Pri prevozu nevarnih tovorov je treba spoštovati določbe
Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu
nevarnih tovorov (ADR).

DODATNI PROTOKOL
k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu med
Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije

11. člen
Pristojne oblasti pogodbenic morajo druga drugo obveščati
o kršenju tega sporazuma in o sankcijah proti prevoznikom.
Prav tako morajo te oblasti druga drugo obveščati o sprejetih
ukrepih.
12. člen
Vozila skupaj s pripadajočimi rezervnimi deli, ki opravljajo
prevoze po tem sporazumu, so obojestransko oproščena plačila vseh davkov in dajatev na vožnjo z vozili ali posest vozil.
Oprostitev ne velja za davke in prispevke za viške motornega
goriva nad kapaciteto običajnih rezervoarjev, za plačilo davka
na dodatno vrednost za prevozne storitve in takse za avtoceste in ceste.
13. člen
Za reševanje problemov in zadev v zvezi z uporabo tega
sporazuma, ki jih ni mogoče rešiti z neposrednim dogovorom
med pogodbenicama, je treba ustanoviti mešano komisijo.
Mešana komisija se sestane na zahtevo katerekoli od pogodbenic in jo sestavljajo predstavniki pristojnih oblasti obeh
pogdobenic.
14. člen
Pogodbenici sta se dogovorili za določitev pravil o uporabi
določenih določb tega sporazuma v Dodatnem protokolu.
Dodatni protokol je sestavni del tega sporazuma.

1) Za namene tega sporazuma so pristojne oblasti
za slovensko stran:
a) skladno s 4., 8., 11. in 13. členom
Ministrstvo za promet in zveze
Prešernova 23
61000 Ljubljana
b) skladno z 9. členom:
Slovenska cestna podjetja
Linhartova 7
61000 Ljubljana
za estonsko stran
a) skladno s 4., 8., 11. in 13. členom:
Ministrstvo za promet in zveze
Tallinn EE 0100 Viru str. 9
Republike Estonija
b) skladno z 9. členom:
Estonska cestna uprava
Tallinn EE 0001, Parnu str. 24
Republike Estonija
Ljubljani, dne 27. maja 1994
Za V|a^
Republike Estofl f
Laar Maf '

Za Vlado
Republike Slovenije
Drnovšek l.r.
3. člen

15. člen
Ta spotazum se uporablja začasno od datuma njegovega
podpisa. Pogodbenici morata druga drugo v pisni obliki obvestiti o izpolnitvi pogojev glede postopka za uveljavitev mednarodnih sporazumov.

Za izvajanje Sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zve*9

Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi
datumu zadnjega obvestila.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem I'5'"
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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4. člen
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OBRAZLOŽITEV
Wsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Janez Drnovšek in
jSr&dnlk
Vlade Republike Estonije, Laar Mart sta 27. maja
84
v Ljubljani podpisala Sporazum o mednarodnem cestprevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Repu"'"o Estonije.
A s ora
.. P zum°m je ustvarjena podlaga za nadaljni nemoteni
Potniški in tovorni prevoz ter njegov razvoj na temelju
acela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega prevoza
M'nikov in stvari med državama in v tranzitu čez njuni
°*miji.

prevoz potnikov pa brez dovolilnic. O prevozu stvari sporazum določa, da se ta vrsta prevoza opravlja na podlagi dovolilnic, določene pa so tudi oblike prevozov, za katere dovolilnica
ni potrebna. Mešana komisija obeh držav je ustanovljena za
reševanje problemov in zadev v zvezi z uporabo Sporazuma,
ki jih ni mogoče razrešiti z neposrednim dogovorom med
pogodbenima strankama.

>r>*um med vladama Republike Slovenije in Republike
„'0m/e temelji na načelih olajšav pri opravljanju meddržavWJn na ozemlju obeh držav potekajočega tranzitnega
a in
Drn
tovornega
prometa
terdržavama
krepitve liberaiizacijskih
t. .°es°vQ pri cestnih
prevozih
med
v želji po čim
gospodarskem razvoju med državama.

Zaradi uresničevanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali
spremeniti veljavnih predpisov.

Potnikov med
sporazumu
usklajen
nas0 zakonodajo,
in todržavama
tako, da je
bo vredni
linijski avtobusni
"o* potekal na podlagi dovoljenj obeh držav, izvenlinijski

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije
z zakonom.

Za uresničevanje sporazuma bo treba zagotoviti finančna
sredstva za delo slovenskega dela mešane komisije predvidoma enkrat ali dvakrat letno.
Predlagamo, da se ta sredstva zagotovijo iz proračunskih
sredstev Vlade Republike Slovenije.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZNANSTVENEM IN
TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE KOREJE - EPA 972
Vlada Republike Slovenije je na 120. seji dne 22. decembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOREJE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena P0®'0,
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176.
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določi1*
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zW'
in delovnih telesih sodelovali:
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologij0'
- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu
znanost in tehnologijo,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopf'avn
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje
1. člen

2. izmenjavo dokumentacije in informacij znanstven«
nološke narave

Ratificira se Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Koreje, podpisan v Seulu 30. maja 1994.

3. skupno organizacijo znanstvenih in tehnoloških s®1"
jev, simpozijev, konferenc in drugih srečanj

2. člen

4. izvajanje skupnih raziskav in poskusov po terna^"
stranskega interesa, kakor tudi izmenjavo rezultatov.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:*

5. vse druge oblike znanstvenega in tehnološkega s'
nja, o katerih se dogovorita pogodbenici.
3. člen

SPORAZUM
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM
SODELOVANJU
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE KOREJE

1. Da bi pospešili znanstveno in tehnooško
bosta pogodbenci, če bo to potrebno, spodbujali s!\
dodatnih dvostranskih dogovorov za izvajanje o®l.
sodelovanja med vladnimi agencijami, raziskovaln"*
tuti, univerzami in drugimi ustreznimi ustanovam1
sporazumu. Taki dogovori se sklenejo v skladu z vfl'1
zakoni in predpisi obeh držav.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Koreje (v nadaljevanju pogodbenici) sta se v želji, da bi krepili prijateljske
odnose med državama in pospeševali razvoj sodelovanja
v znanosti in tehnologiji,
ker se zavedata pomena znanosti in tehnologije za razvoj
nacionalnih gospodarstev obeh držav,
dogovorili o naslednjem:

2. Dogovori iz 1. odstavka tega člena bodo vklju^®^,
mine, pogoje in postopke, ki naj bi veljali za posebne"
sli sodelovanja in druge pomembne zadeve.

1. člen
Pogodbenici bosta v skladu s svojimi veljavnimi zakoni in
predpisi podpirali sodelovanje v znanosti in tehnologiji med
obema državama na osnovi enakosti in skupne koristi.
2. člen
Sodelovanje po tem sporazumu lahko vključuje naslednje
oblike:
1. izmenjavo znanstvenikov, raziskovalcev, tehničnega osebja
in strokovnjakov
'Besedilo sporazuma v korejskem jeziku je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
BO

4. člen
1. Da bi zagotovili optimalne pogoje za izvajanje te9a f
zuma bosta pogodbenici ustanovili Skupni odbor1 z*,
stveno in tehnološko sodelovanje, ki ga bodo sesta ''
stavniki, ki jih bosta imenovali obe vladi.
2. Naloge Skupnega odbora bodo:
(A) pregled razvoja dejavnosti sodelovanja po te"1
zumu
^
(B) določitev novih področij sodelovanja po tem sp0'
'n
I#
(C) obravnava drugih zadev, ki se tičejo tega sporah
3. Skupni odbor se bo sestal po potrebi, izmenično
J
bliki Sloveniji in Republiki Koreji v skupno dog0*'
terminu.
5. člen
Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z z8,K0'
'
predpisi obeh držav.
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6. člen
j.Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz dejavnosti
»delovanja po tem sporazumu, bo zagotovljena v dodatnih
Ugovorih, ki jih omenja 3. člen tega sporazuma.
^Znanstvene 'n tehnološke informacije nelastninskega znanja. ki izhajajo iz dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu,
°°ao na razpolago, če ne bo drugače določeno, tretji strani,
»ladu z običajnimi postopki sodelujočih ustanov.
7. člen
pogodbenici
bosta krili stroške v zvezi z dejavnostmi sodeloan
)a po tem sporazumu po načelu enakosti in vzajemnosti
skladu z razpoložljivimi sredstvi.
8. člen

2. Ta sporazum velja pet let in se njegova veljavnost podaljšuje zatem za nadaljnja petletna obdobja, če katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom pisno ne sporoči svoje
namere o prenehanju sporazuma.
3. Ta sporazm se lahko spremeni s privolitvijo obeh strani.
Kakršnakoli sprememba ali prekinitev tega sporazuma ne
vpliva na pravice ali obveznosti, nastale v okviru tega sporazuma pred datumom uveljavitve take spremembe ali prekinitve.
Sestavljeno v Seulu dne 30. maja 1994 v dveh izvodih v slovenskem, korejskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri
besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi velja
angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle I. r.

Za Vlado
Republike Koreje
Harr Sung Yoo I. r.

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku

^sporazum ne bo vplival na veljavnost ali izvajanje obvezno.ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb ali sporazumov
ere
od pogodbenic.
9. člen
'Ja
sporazum bo začel veljati z dnem, ko se pogodbenici
fi
usebojno
obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji
n
l8govo uveljavitev.

3. člen
Za izvajanje Sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
^aJiazum 0 znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med
Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje sta 30.
®/8 podpisala v Seulu ministra za zunanje zadeve obeh
av
• Lojze Peterle in dr. Harr Soung Yoo.
razum je splošne narave in opredeljuje sodelovanje med
itmVama v znanosti in tehnologiji v okviru naslednjih oblik:
slr
Ve nanstvenikov
i
- raziskovalcev, tehničnega osebja in
sti8oknf?
8 skov, izmenjavo dokumentacije in informacij znan.
?
in
tehnološke
narave,
skupno organizacijo znanstve0(
ni? "> tehnoloških seminarjev, simpozijev, konferenc in druP srečanj, izvajanje skupnih raziskav in poskusov ter izmey
° rezultatov ter druge oblike sodelovanja po dogovoru.
s

Po,Zum za
dodatnih dvostraUnskih
9°tavlja Nadalje
tudi možnost
sklepanjatitudi
dogovorov.
je predvidena
ustanovitev

skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje,
ki naj bi skrbel za izvajanje tega sporazuma.
Podpisani sporazum bo veljal pet let. Njegova veljavnost se
podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, če katera od podpisnic pisno ne sporoči svoje namere o prenehanju sporaSporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije,
'
Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih, oz. spremembe
veljavnih predpisov.
S slovenske strani naj bi sredstva za izvajanje aktivnosti iz
tega sporazuma zagotovilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno dejavnost.
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Aktivnosti na področju promocije v Republiki Sloveniji v letu 1994
s prilogami in izhodišča za vzpostavitev celovitega sistema gospodarske
promocije Republike Slovenije - EPA 948
V prilogi vam pošiljamo v obravnavo gradivo:
- AKTIVNOSTI NA PODROČJU PROMOCIJE V REPUBLIKI
SLOVENIJI V LETU 1994 s prilogami in
- IZHODIŠČA ZA VZPOSTAVITEV CELOVITEGA SISTEMA
GOSPODARSKE PROMOCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na seji 1/121994.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenij«
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
— dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose i"
razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj.

Aktivnosti na področju promocije v Republiki Sloveniji v letu 1994
UVOD
Izkušnje kažejo, da je uspešnost majhnih gospodarstev premosoramerna z odprtostjo za pretok blaga, storitev, kapitala,
znanja, informacij in ljudi. Izhajamo torej iz predpostravke, da
je internacionalizacija edina realna možnost za zagotavljanje
razvoja in rasti gospodarstva. Naslednja predpostavka je, da
mora internacionalizacija kot temeljna strategija razvoja slovenskega gospodarstva temeljiti na trženjski filozofiji, ki predpostavlja tudi kreacijo pozitivne podobe slovenske države in
slovenskega gospodarstva ter konkretne aktivnosti v funkciji
pospeševanja izvoza blaga in storitev. Splošna ponudba
države je gotovo eden izmed predpogojev gospodarskega
uspeha, ki je potreben tako gospodarskim velesilam, še toliko
bolj pa majhnim državam, ki toliko težje vzdržujejo lastno
identiteto v svetu. Gre za izgradnjo in utrjevanje pozitivne
predstave o Sloveniji kot celoti in vzpodbujanje interesa za
gospodarsko, kulturno, turistično, znanstveno, športno in
drugo sodelovanje s Slovenijo pri ciljnih javnostih v tujini. Na
drugi strani je potrebno uskladiti promocijske aktivnosti številnih institucij, da s tem dosežemo skupne učinke v ciljnih
državah ozroma javnostih.
Mednnarodna trgovina se pospešeno prevaja v notranje
gospodarske tokove velikih in enotnih gospodarskih prostorov. Biti je potrebno zraven, da vsaj nevtralizirajo potencialne
omejitve v trgovanju. Slovenija je nova država. Poznajo jo
pravzprav bolj poslovni krogi sosednjih in evropskih držav. Ni
smotrno gojiti pretiranih ambicij, da je to preko gospodarske
ali siceršnje promocije mogoče naglo spreminjati. Drugod
primanjkuje celo osovnih informacij o deželi.
Slovenija je storila v zadnjih treh letih ogromen korak in
postala samostojna, suverena in mednarodno priznana
država, ki počasi izhaja iz gospodarske krize in dosega
pomembne pozitivne gospodarske rezultate. Zaostanek za
razvitim svetom je še vedno zelo velik, zato je nujna aktivna
gospodarska promocija slovenskega gospodarstva v tujini.
Slovenija izgube trgov, kot osrednjega razloga gospodarske
krize, še zdaleč ni uspela v celoti nadomestiti.
Osnovni predpogoj za izhod iz gospodarske krize je drastično
povečanje izvoza, ki ga je mogoče doseči le skozi povečanje
konkurenčnosti slovenskih podjetij na svetovnih trgih, za
uspešno izvajanje gospodarske promocije v tujini je prav tako
osnovni predpogoj obstoj nacionalne razvojne stratregije in
v tem kontekstu tudi zunanjetrgovinske strategije ter celovitega programa pospeševanja izvoza blaga, storitev, znanja in
tujih direktnih investicij.
Ob potrebnem vsesplošnem soglasju, da je izvozna naravnanost slovenskega gospodarstva trajna usmeritev, predstavljajo prvi nujen korak za oblikovanje celovitega programa
52

pospeševanja izvoza potrebne raziskave, študije in -dotj,
strokovne podlage, ki analizirajo značilnosti in možnost1
venskega gospodarstva (podjetij), njegovo vpetostkadr
v
rodno menjavo, pravne in druge okvire, finančne,
%
in infrastrukturne potenciale, itd. Neizogibni del predsta
ekonomski" P"
tik oz. instrumentov.
Program pospeševanja izvoza pa seveda zahteva Para'L
ukrepe in napore tudi na mikroravni v smislu pove'69* j,
konkurenčnosti posameznega podjetja skozi večja vjsjj J
v razvoj, raziskovanje, trženje, kvaliteto, dvig produkti*"1
izboljšanje ekonomičnosti poslovanja, itd.
Program se lahko uspešno izvede le ob pogoju
stabilnosti in obstoju vsesplošnega sosglasja. Vsak o
mora biti v skladu s proklamirano politiko, usklajen in %
mično pravilno opredeljen, saj samo to ■»■""^uiia n L
potrebno konsistentnost, koherentnost in kontinuiran
grama.
Vodila
Pri določanju delovanja različnih institucij na področj" P
moči je zastavljamo nekaj vodil:
- država in njeni organi morajo ustvarjati pogoje za na5jj
gospodarskih in drugih subjektov v tujini ter nadgra'
konkretne podjetniške, panožne in druge aktivnosti,
- opraviti je treba ustrezno delitev med državnimi °r8^
GZS, agencijami, podjetji pri izvajanju celotne promocU
'J
predstavlja podlago za financiranje aktivnosti teh °r?a" taf
zagotoviti ustrezno koordinacijo med posameznimi vr»
promocije in institucijami, ki jih izvajajo,
- ustrezno definirati vlogo slovenskih lobby skupin M
poslovni partnerji ali celo prijatelji, zainteresirani pod)181
ekonomske šole, kulturni krogi, znanstveni krogi, ipd )'0j.fjfl
rimi je potrebno načrtno delati za promocijo Slovenije; J
rati medijske ambasadorje, to je znane ljudi v tujih držav«^
jih pokličejo medijske hiše, ko je potrebno komentira"
dogodek,
- za načrtnejšo, stalno in agresivnejšo promocijsko 0 ^
nost, ki naj sledi prioritetnim zunanjepolitičnim in g°sVjf
skim ciljem Republike Slovenije, je nujno sistemsko u9 ^
finančne vire in nameniti zanjo iz državnega proraču"
sredstev,
-y d
- vodi nas pragmatičen pogled, da je v odsotnosti d°90 ^
jene zunanjetrgovinske strategije in strategije promocij

poročevalec, št. 3

Ploh ter ustreznega programa pospeševanja izvoza, zanel'vo staviti na obstoječe trge in obstoječe posle,
~Vnv»liki gospodarski sistemi se preko lastnega omrežja rela' ° kakovostno vpenjajo v mednarodne gospodarske
'Okove, medtem se srednja in manjša podjetja soočajo
^primerno večjimi vstopnimi pregradami na tuje trge. Sledl|rn bomo posvečali še posebno pozornost,
Pr

*dno»M In slabosti

Rednosti Republike Slovenije pri vzpostavljanju sistema
"'ovite, še posebno pa gospodarske promocije:
r
št r"Ktura,
tf',a ki
'ndust
rijska
tradicija
in raznovrstna
gospodarska
ponuja
številne
možnosti
sodelovanja,

ikiPrU 'SO,nost veliWh

sistemov
v gospodarskem
' razvitih za večjipodjetniških
trg in s solidno
operativno
učinkovi.
.
s
katerimi
je
mogoče
poseči
v
evropski
in širši prostor
vsr
' ateških ali drugačnih poslovnih navezah,
!

uyo

vzpostavljanje sistemov in odpiranje v gospodarska
druženja proste trgovine - države višjegrajske skupine,
jzave EFTA, asociacijski sporazum z Evropsko unijo ipd.
nam da e tkim
Jk»im prostoru
' in krepi
- posebni
status v evropskem
gospodarargumentacijo
tujih partnerjev
za
Qe
lovanje na skupnem trgu,
Prometna lega za posle v srednjeevropskem gospodv«h
Prostoru; Koper je najpomembnejše pristanišče
j-Tj srednjeevropskih držav brez dostopa do morja: Avstrije
Madžarske Logistični stroški lahko privedejo partnerje iz
tragov v Evropi
h dežel,
do oblikovanja
in zakaj
ne prav takoproizvodnih
v Sloveniji, oporišč blizu
2ah»°')ražena in relativno dobro usposobljena delovna sila pri
Revnejših proizvodih in storitvah,
e ativno visoka
nen
stopnja vinternacionalizacije
gospodarstva:
0' Srec
lne tuje naložbe
Sloveniji so na prebivalca
med
n,^
,v| s
sjimi izmed držav višegrajske skupine,
5
'°Pnja tehnološke usposobljenosti v primerjavi s konkurenti,

n0 — so tudi slabosti, ki se kažejo predvsem v značilnostih
rJJPodarstva v tranziciji, majhnem lokalnem trgu in drugih
"vativnlh dejavnikih.
ClUi 'N SREDSTVA GOSPODARSKE PROMOCIJE
gospodarske promocije so nedvoumni:

$

atvo°,,6Ve'anje izvoza blaga in storitev slovenskega gospodarr direktnih naložb v Slovenijo
J j.
cija *erzifikacija zunanjegospodarskih odnosov in koncentras
^Dine*drjd'''Vem obse{JU na tri p0 P°memt3nost' različne
oij^^'oniranje držav Slovenije, kot uspešne države v tranzita**
*e" oh
obstoječe
in išče nove trge za svojo
^Cajočo
in raniti
kvalitetno
proizvodnjo
r

Spoc,ar3 0

' »st?u
k promocijo Slovenije uporabljamo naslednje
Uf>
°i"abi°nte' 8 katerim' neposredno razpolagamo ali jih lahko
- Jw?n'zaciia sejmov In razstav v tujini
-„ nh. vne
°b'ski
r konference doma in v tujini
DronQ, Pos'ovnih
delegacij doma in v tujini
i,rt"- av|we posameznin
i^vitve
posameznih aomacin
domačih in tujih podjetij
- J* gradiv in publikacij
Pfjj^^acijski
sistem za podporo trženja: ponudbe in povb|»^ania; uporaba tujih informacijskih sistemov in mrež,
Poslovnih podatkov

- informacijska tehnologija v funkciji pospeševanja izvoza
- sklenitve pogodb o sodelovanju s sorodnimi institucijami
na ciljnih trgih
- raziskovalne naloge v funkciji strokovne podlage za izvajanje gospodarske promocije
- odnosi z javnostmi
- izobraževanje za potrebe mednarodnega trženja
- mešane zbornice in druga skupna poslovna telesa
- zelo učinkovit instrument bo oz. delno je že mreža gospodarskih predstavništev, ki je šele v ustanavljanju
- oglaševanje in drugo
Program promocijskih aktivnosti R Slovenije v letu 1994
Namen tabelarnega gradiva je prikazati po možnosti vse večje
aktivnosti ministrstev in GZS, ki potekajo na področju promocije v letu 1994.
Nosilci promocijskih aktivnosti v letu 1994 so upravni organi,
ki so jim bila po Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leto
1994 dodeljena sredstva: Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za
zunanje zadeve, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Urad
Vlade RS za informiranje ter posebej Gospodarska Zbornica
Slovenije. Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za kmetijstvo
in gozdarstvo sta v letu 1994 aktivno sodelovala v promocijskih akcijah kljub temu, da jima v proračunu RS za promocijo
niso bila dodeljena posebna sredstva in vse aktivnosti financira iz rednih sredstev.
Sredstva, ki so v proračunu za leto 1994 predvidena za
različne oblike promocije po upravnih organih ter sredstva,
predvidena za ta namen v GZS:
Plan 94
.000 SIT
1. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
- izvozna promocija slovenskega gospodarstva
44.360
- odpiranje novih tržišč v tujini
69.005
- gospodarska predstavništva v tujini
24.645
138.010
Skupaj:
2. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
- promocija malega gospodarstva <
- trgovinsko središče
- promocija v turizmu
Skupaj:

20.000
10.000
323.000
359.000

3. Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje
- obveščanje domače in tuje javnosti
(samo polovica tega denarja je namenjena
promociji v tujini)
- tiskovna in publicistična dejavnost
- promocija Slovenije
Skupaj:

16.500
120.000
170.500

4. Ministrstvo za zunanje zadeve
- promocija
Skupaj:

120.000
120.000

5. Ministrstvo za znanost in tehnologijo
- promocija znanstveno-raziskoval ne dejavnosti
Skupaj:

34.000

59.147
59.147

Poleg teh sredstev pa GZS v svojem proračunu načrtuje za
promocijo še naslednja sredstva:
- sejmi in razstave
- poslovne konference, srečanja in seminarji
- promocijska gradiva
- gospodarska predstavništva
- ostale promocijske dejavnosti
Skupaj:
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88.886
9.911
72.956
31.464
36.181
245.700
53

GZS in pristojna ministrstva bodo skupno financirali program
gospodarske promocije v letu 1994, ki ga sprejme Odbor za
promocijo Slovenije.
Gospodarske zbornice bodo za delno pokrivanje programa
gospodarske promocije prejele finančna sredstva po pogodbi
med pristojnim ministrstvom in zbornico.
Načrtovani program promocije temelji na programskih aktivnostih, ki so med seboj usklajene, kajti le tako bomo dosegli
pozitivne učinke v ciljnih državah. V program so načrtovane
določene skupne akcije predstavitve Slovenije v posameznih
državah, kjer se povezujejo med seboj različna področja:
gospodarstvo, znanost, turizem in kultura in delujejo v smislu
doseganja skupnih ciljev, to je graditve in utrjevanja pozitivne
splošne podobe Slovenije in čim intenzivnejše vključevanje
v evropski in izvenevropski prostor.
Tabelarični pregled je zaradi preglednosti narejen po državah. Poleg tega daje še dva koristna podatka:
- preglednost nad termini z možnostjo takojšnjega usklajevanja aktivnosti
- obseg promocijskih aktivnosti v posameznih državah, ki
predstavljajo istočasno ciljne trge

Pregled po skupinah oz. zvrsteh promocijskih aktivnosti P
uporabljamo v delovne namene in ga zaradi obsežnosti <*
dajemo v osnovno gradivo.
0
Iz načrtovanega in usklajenega programa navedenih P' ^.
tivnih aktivnosti za leto 1994 je razvidna naslednja
sredstev:

sj
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,144.866.•000,00
107.147.700,-,00 stf
Ministrstvo za zunanje zadeve
343.548.800,1,00 sj
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
28.574.300/,0° S
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
109.930.500,.OOSlJ1
Urad Vlade za informiranje
168.886.200,,00 SI
Gospodarska zbornica Slovenije
Poleg tega posamezni nosilci promotivnih aktivnosti sreds
upo
Ijajo za promocijo oz. podobne aktivnosti predvidena
oJ
za pripravo, nakup, tiskanje in distribucijo promocijska
gradiva (knjige, brošure, kasete, diskete ipd), plačilo štU'o'l
ekspertiz povezanih s spoznavanjem možnosti za plasira !
slovenskega blaga na posameznih trgih, za druge domaČ®
mednarodne aktivnosti, ki prispevajo k promociji Slovenij«
slovenskega gospodarstva v tujini.

PRILOGA
Pregled planiranih promocijskih gradiv v letu 1994
PRIPRAVILA GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
JEZIK
GRADIVO
IZVOZNI DIREKTORIJ sloven. podjetij
- katalog slovenskih izvoznikov z naslovnimi podatki in proizvodnim programom
PC REGISTER SLOVENSKIH PODJETIJ
- računalniška baza podatkov o slovenskih podjetjih
(ime, naslov, tel., fax., direktor, dejavnost,
proizvodni program, itd.)
KATALOGI-PANOŽNE IN REGIJSKE
PREDSTAVITVE
- predstavitve osnovnih značilnosti in potencialov regij oz. panog s poudarkom na
izvoznih prednostih oz. možnostih

STROŠEK
V 000 SIT
slo/ang/nem/it.
11,049

slo/ang

4,420

slo/ang

19.888

BROŠURA GZS
- brošura s predstavitvijo organizacije in
storitev GZS

ang

2,578

PREDLOGI ZA SKUPNE NALOŽBE
- brošura s predlogi slovenskih podjetij
za skupne naložbe

ang

1,473

SLOVENIJA VAŠ PARTNER
ang/nem/ita
- brošura s splošnimi podatki o Sloveniji,
gospodarstvu s prikazom panog, zunanje
trgovinska gibanja, tekoča ekonomska gibanja, področje zakonodaje s poudarkom
na zun. trg. zakonodaji, splošni podatki in
praktične informacije

11,638

SLOVENSKO GOSPODARSTVO
- barvna brošura s splošnimi ekonomskimi prikazi in opisi gospodarstva Slovenije,
panog in opisom storitev GZS (ponatis)

ang

737

PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA - BORZA
- brošura z izpisom tekočih ponudb slovanskih podjetij iz baze Bor?a z informacijo
o sistemu Borza

ang

368

TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA
- zloženka s prikazom tekočih ekonomskih konjunkturnih gibanj v Sloveniji
(proizvodnja, zaposlenost, zun.-trg. menjava, javna poraba, cene, inflacija, tečaj, fiskalno in monetarno področje, ekonomska
pričakovanja)

ang

POMEMBNI EKONOMSKI INDIKATORJI
- zloženka s prikazom osnovnih ekonomskih kazalcev Slovenije - najožji izbor
- ena stran

ang/nem

GLAVNI RAZVOJNI INDIKATORJI SLOVENIJE
- brošura z osnovnimi kazalci razvoja Slovenje (pripravlja Zavod za statistko R. Slovenije)

slo/ang

SPECIFIČNE GOSPODARSKE INFORMACIJE
ang/nem/it
- zloženka z informacijami iz naslednjih
področij:
cene, plače in prispevki, zunanja trgovina,
industrijska proizvodnja, zaposlenost, javna poraba, kreditno-monetarno področje,
poslovni razultati podjetij, tečaji
PRAVILNIK O POSTOPKU PRED STALNO
ARBITRAŽO PRI GZS

ang/nem

OPOMNIK ZA USTANAVLJANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V SLOVENIJI

ang/nem
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^9led planiranih promocijskih sejmov v letu 1994 v organizaciji splošnih združenj
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VINOVA, Dunaj, 9.-13. 6. PSVV., Z AGROŽ
POLAGRA, ŽIVIL. SEJEM, PZP. Z AGROŽ.
Poznan, 30. 9.-5.10.
FOODAPEST, Budimpe- PZP. Z AGROŽ.
šta, 23.-26.11.

dobilo Gospodarstvo
3
10

IHM Munchen, 12.-18. 3.
Sejem Graz. 1.-9.10.

Z dr. gosp.
Z dr. gosp.

Sejem FREIZEIT. Celovec,
14.-17. 4.
INTERBOOT, Friedrichshafen, 24. 9.-2.10.

Z gostin.

O in turizem
av

strua

4

emčua

9

n

Z gostin.

ri, na ln

''
gumarska industrija
°VAŠKA 6
INCHEBA, (predstav, slov.
kem. ind.), Bratislava
0,
a
'nsk industrija

Sl
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Ne

wčua

4

^SKA

4

^
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a
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Sejem Hannover, 20.-24.
Z kovin. ind.
4.
AVTOMOB. SEJEM Poz- Klub s. p. avto del.
nan, 30. 4.-8. 5.
AVTOMOB. SEJEM, Brno, Klub s. p. avto del.
Z kovin. ind.
AVTO SEJEM, Frankfurt,
13.-18. 9.

'ndustrija

^UA

10

THEMA DOMUS, SEJEM
POHIŠTVA,
Frankfurt,
21.-26. 10.

Z LESARSTVA

HEIMTEXTIL, Frankfurt,
12.-15.1.
INTERSTOFF, Frankfurt,
12.-14. 4.
IGEDO, Duseldorf, 6.-8. 3.
IGEDO, Duseldorf, 5.-7. 9.
INTERSTOFF, Frankfurt,
26.-28. 10.

SZ TEKSTIL

tekstilna industrija
6

Užarska n

NEMČija
%rua

NEMČIJA

,

IMM, SEJEM POHIŠTVA,
Koeln, 25.-30.1.

Z LESARSTVA

NEMČIJA

1

NEMČIJA

3

NEMČIJA
NEMČIJA
NEMČIJA

3
9
10

SZ TEKSTIL
SZ TEKSTIL
SZ TEKSTIL
SZ TEKSTIL

grafična industrija
ITALIJA

4

KNJIŽNI SEJEM Bologna

Z TISK

NEMČIJA

10

KNJIŽNI SEJEM Frankfurt

Z TISK

NEMČIJA

2

Z trgov.

AVSTRIJA

3

AVSTRUA

4

NEMČIJA

8

Modni teden Munchen,
20.-22. 2.
Souvenir-Crea
Tisch,
Salzburg, 18.-20. 3.
Vse za gosta, Salzburg,
10.-13. 4.
Modni teden, Munchen,
21.-23. 8.

trgovina

Z trgov.
Z trgov.
Z trgov.

usnjarska industrija
NEMČIJA

2

NEMČIJA

3

FRANCIJA

9

NEMČIJA

9

SEJEM ISPO - ŠPORTNA
OPREMA, Munchen,
GDS - SEJEM OBUTVE,
Dusseldorf
INTERSIC - SEJEM OBUTVE, Pariz
GDS - SEJEM OBUTVE,
Duseldorf

Z USNJARSTVA
Z USNJARSTVA
Z USNJARSTVA
Z USNJARSTVA

planiranih specializiranih in splošnih sejmov v letu 1994 v organizaciji območnih zbornic
{^Realizirano V LETU 1994
R'MES AKTIVNOST
ORGANIZOATOR
R3
SEJEM GAST, Celovec, OZ KR, PZP, PSBV
12.-16. 3.
Hua
6
SEJEM TECHNOVA (KO- OZ MARIBOR
OPERAC. BORZA), Gradec,
8.-10. 6.
SlJA
10
COMPONENTA 94, Celovec,
OZ KR
1.-10.10
Atrija
10
SEJEM Graz - predstav, OZ MB,OZ MS
slov. gosp., 1.-9.10.
Bel
QUa
4
MONDIAL DU VIN, Bruselj.
OZ Posavja
<sb
14.-20. 4.
5
WINE TRADE FAIR, London,
OZ Posavje
17.-19. 5.
%JA
R2
SAMUMETAL, Pordenone,
GZS
9.-13. 2.
V
3
FIERAGRICOLA,
Sejem
OZ Posavja
kmetijstva, Verona,

TURISTIČNI SEJEM, Videm
Sejem VINITALY, Verona,
8.-14. 4.
SEJEM POHIŠTVA SAMIL,
Milano
EXPOMEGO, Gorica
VZORČNI SEJEM, Trst
BORITEC, Milano, 21.-23.6.
MEDNARODNI VZORČNI
SEJEM, Pordenone

ITALUA
ITALIJA
ITALUA
ITALUA
ITALUA
ITALUA
ITALUA
MADŽARSKA 4
MADŽARSKA 6
MADŽARSKA 10
NEMČIJA
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OZN N. G.
OZ Posavja
OZ POSTOJNA
OZ N. G.
OZ KOPER
GZS
OZ N. G.

SPOMLADNAKI
SEJEM, OZ POMURJE
Szombathely
SPOMLAD. SEJEM MOST
OZ CELJE
NA VZHOD, Bekescsaba,
14.-19. 6.
MEDNAR. JESEN. SEJEM OZ POMURJE, EOT
Zalaegerszeg
SEJEM POHIŠTVA, Koeln

OZ Postojna
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Seznam razpoložljive informativno-promotivne literature o Sloveniji
PRIPRAVIL URAD VLADE ZA INFORMIRANJE
1) SPLOŠNO
a) publikacije
b) videokasete
2) PROMOCIJA ZUNANJE TRGOVINE IN TUJIH VLAGANJ
a) publikacije
b) videokasete
3) TURIZEM
a) publikacije
b) videokasete
1) SPLOŠNO
a) publikacije
Splošno informativno-promotivni set gradiv Urada vlade
za informiranje:
- Discover Slovenija
publikacija o zgodovini, geografskem položaju, ekonomiji,
kulturi in sedanjem življenju Slovencev v novi državi 1994
ang., nem., it., franc., rus.
- Slovenija za vsakogar
priročnik o državi in njenem gospodarstvu, kombiniran
s praktičnimi informacijami za tuje diplomate, novinarje in
poslovneže
1994
angl., nem., it., franc., špan.
- informativni disk
visokonakladna publikacija z osnovnimi podatki o Sloveniji
1994
angl., nem., it., franc., špan.
b) videokasete:
- Slovenija is...(12 minut)
koprodukcija Urada za informiranja in RTV Skovenija
1993
angl. nem.
- Slovenija na videu (20 minut)
Založba Jaka, Ljubljana
1994
angl., nem., it., franc., špan., rusko
2) PROMOCIJA ZUNANJE TRGOVINE IN TUJIH VLAGANJ
a) publikacije
- Slovenija Your Partner
GZS
tik predi zidom
angl., nem.,
- Science in Slovenija
Min. za znanost in tehnologijo
1993
angl.
- Foreign Direct Investment in Slovenia
matija Rojec/Min. za ekonomske odnose in razvoj
1994
angl.
- Foreign Trade Regine of the Republic of Slovenia
MEOR
1994
angl.
- Poslovne priložnosti/Business Opportunities
Sklad RS za razvoj
1993
angl.
56

- Foreign Investment and Privatization in Slovenia Agen'
cija za pospešeno prestrukturiranje gospodarstva, Skiao
RS za razvoj, Center za mednarodno sodelovanje in razvoi
(CMSR)
1993
angl.
- Slovenia
CMSR
1993
angl.

A Small Country in the Global Econonny

- Slovenia Your Economic Partner
CMSR
pred izidom
angl.
b) videokasete
- Made in Slovenia
MEOR, Urad vlade za informiranje, RTV Slovenija
1993
angl.
3) TURIZEM
a) publikacije
- Na sončni strani Alp splošni turistični katalog Slovenji18
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti/Sektor za turi#"
1993
angl., nem., it.
(angl. v ponatisu, nem. it. - omejene količine)
- Slovenija - zeleni zaklad Evrope
zloženka
MGD/Sektor za turizem
1993
angl., nem., fr., it., šp., nizozemsko, madž.
(nekaj v ponatisu, sicer v zelo majhnih količinah)
..
arabsko in japonsko verzijo financiral Urad vlade za in<°
miranje (žal, japonska verzija pošla)
- Slovenija - turistična karta
MGD/Sektor za turizem
1994
večjezična publikacija (angl., nem., it., fr.)
Slovenija - zeleni zaklad Evrope
turistični zemljevid
MGD/Sektor za turizem, Paralele
1993
angl., nem., it., franc., niz.
(omejene količine)
- Dobrodošli v Sloveniji
^
v časopisni obliki, namenjen predvsem za mejne preho
MGD/ Sektor za turizem
1994
angl., nem., it.
Obstaja še vrsta publikacij, ki predstavljajo posame2^
segmente turistične ponudbe (Zdravilišča, Kampi v Slo*,
niji, Jahanje. Kmečki turizem, Zima...) in predstavitvi
publikacije posameznih regij.
b) videokasete:
- Slovenija - turistična razglednica
MGD/Sektor za turizem
1994
angl. nem.
(majhna naklada, na voljo predvsem za posojanje)
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I 18.4-9.5.94 I Hamburg razstava - Focus on Slovenia
I Kassel razstava - Slovenija v 33 slikah
2.6.-10.6.94 I Sejem "Der Rote Hahn", Hannover
jeseni
I obisk novinarjev (4)
oktober
sofinanciranje prodajnega kataloga - ITS
sofinanciranje prodajnega kataloga - NUR
| sofinanciranje prodajnega kataloga - TUI
delovanje predstavništva za turizem
sejmi in borze C B R Muenchen
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sejmi in borze CMT Stutgart
! sejmi in borze Freizeit Nuemberg
I sejmi in borze 1TB Berlin
sejmi in borze RDA Koeln
sejmi in borze - Reise Essen

likovna razstava v Berlinu
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SLOVENSKO GOSPODARSTVO
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Izhodišča za vzpostavitev celovitega sistema gospodarske promocije Republike
ploven j je
' Uv°t) IN NAMEN TEGA DOKUMENTA
stgpeI'a'n' (celoviti) namen tega dokumenta je opredeliti pric
i|eRf,° ukovaniu celovitega Sistema gospodarske promoin
nad ovanoSlovenije,
ki naj omogoči ciljno, koordinirano
ialno s,ra,e
P°rab° javnih sredstev za uresničevanje naciinstrum en,ov 9')e razvoja Republike Slovenije s pomočjo
(p0SDpeSev
"l
in orodij (mehanizmov) gospodarske promocije
anja izvoza in direktnih tujih vlaganj v Slovenijo)"
"^"ični namen tega dokumenta (projekta) je:
infras,rukture za
9°SDoriStavitev
načrtovanje in izvajanje
"a \L~-afske Promocije Slovenije (tako na upravljalskem kot
"aialskem področju),

9rarnovStaV'tev

koordinac

ije sredstev in kontinuitete pro-

tov'ai5j([1arli?^od9ovornosti za doseganje ali nedoseganje načrciljev.
?srn
"ePubnLKeProb'emi' ki i'h mora Sistem gospodarske promocije
Slovenije rešiti, so:
W
s,rate
L
in ...
"em »ia
oLU.
9ija razvoja Slovenije v določenem časov°bdobju

hovJo!n' c"j' 2a določeno časovno obdobje in dinamika njiuresničevanja,
ev zva

Nsjih"^
^

'

ialcev posameznih nalog po posameznih po-

j Cj,p ev merljive dinamike doseganja končnih ciljev (npr.
I' za posamezna področja),
ol

°čitev sredstev po posameznih področjih in obdbobjih,

I

nadzornega mehanizma za kontrolo doseganja
Postavljanja povratne zanke,

vz

"r°9ramovV'teV koordinaciie in racionalizacije (delitve dela)
Tako sDi
"Pravija,- "°
funkcionalne promocije je mogoče ciljno
^ačetn 9a
'• :inred
Pogoj za
ciljno upravljanje pa sta določitev
želenega
stanja.
Sgba:
r ave
!f'avnosf ^er
* u Slovenije
je načrtovana in organizirana
ih6r
■'So u<5' ,ena
P°ranat>ljamo
specifična
komunikacijska oroizbrane
irle
skupine
z namenom,
da
amo 'in prepričamo ociljne
specifičnih
prednostih
Slove-

li
M),
ii^Pov^i1^376 izvajamo z uporabo različnih promocijskih
đe
sredstev."
S i2v
na Ć, sredste
v.
sel
aja|
J\
S'
y
>ino,
ciljne javnosti
in nosilce
a
c
i
> elimo promocijske
aktivnosti
na: (načrtovalce
L

države
° promocijo (vključno s promocijo turizma)

đarsk

s,ay
L
ke takšnega Sistema upravljanja s promocijo so:
dni...
» ?>čitev
r
ub ekta
* '^
'
načrtovanja,
n adnia ?kons
aci0nJ| na enza vpletenih odločevalcev in izvajalcev,
koordinacija promotivnih dejavnosti.

II. ELEMENTI ZA OCENO TRENUTNEGA IN ŽELENEGA
STANJA V SLOVENIJI
PODLAGA ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE PROMOCIJE
Podlaga za ta dokument oz. za oceno trenutnega in želenega
stanja v Sloveniji bodo tri ključne strategije R Slovenije, ki so
v pripravi in sicer
- Razvojna strategija Republike Slovenije;
- Zunanjepolitična strategija Republike Slovenije, in
- Zunanjetrgovinska strategija Republike Slovenije (v pripravi v MEOR).
Nekateri ključni elementi oz. izhodišča so:
- Slovenija je majhno evropsko gospodarstvo v tranziciji;
- majhno gospodarstvo, kot je slovensko, je lahko ekonomsko uspešno le če je odprto (izvozno orientirano);
- v okviru makro-ekonomske stabilizacije in transformacije
ekonomskega sistema se kot pomembna elementa pojavljata
potreba po stimuliranju izvoza z izboljšanjem konkurenčnosti
oz. potreba po aktivni izvozni strategiji.
Kot ključne elemente želenega stanja, ki izhaja iz navedenega
navajamo naslednje:
- ustvarjanje 70% slovenskega družbenega proizvoda z izvozom
- izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Ob tem je za oceno sedanjega stanja potrebno upoštevati:
- da so za oceno sedanjega stanja pomembne mednarodne
primerjave (ki so v glavnem že izdelane in si jih je potrebno le
pridobiti).
- Naslednja stopnja ocene sedanjega stanja mora izhajati iz
ocene domačih priložnosti in omejitev ter predloga aktivnosti,
ki jih mora Slovenija storiti doma. Vsaka promocija je namreč
predvsem promocija domačih dejanj. Tako bo na področju
gospodarske promocije potrebno pregledati domačo zakonodajo in pogoje poslovanja, ter oceniti njihovo ustreznost
glede na želene cilje (npr. tečajno politiko, zaščitno politiko,
fiskalno politiko, monetarno-kreditno politiko, investicijsko
politiko, razvojno in industrijsko politiko vključno s politiko
razvijanja infrastrukture, politika zunanjegospodarskih odnosov ipd).
- Šele na tretji stopnji nastopi analiza priložnosti komunikacijske podpore doseganja želenih ciljev in načrtovanje ter
izvajanje promocije same - upoštevajoč pozicijo Slovenije
v percepsijski mapi.
Pri tem je potrebno omeniti, da že razpolagamo (to vedenje je
sicer omejeno) z oceno percepcije o Sloveniji v tujini (nekatere znane svetovne institucije že spremljajo deželni riziko
Slovenije ipd.), da pa še nimamo dovolj identificiranih ciljnih
javnosti, kriterijev izbora držav, ipd.
Gospodarska zbornica Slovenije si že dve leti prizadeva za
vzpostavitev celovitega sistema gospodarske promocije
Republike Slovenije v tujini in je v tem okviru formirala
pobude za oblikovanje nacionalne agencije za promocijo, za
oblikovanje mreže gospodarskih predstavništev v tujini ter
prispevala velik delež aktivnosti gospodarske promocije.
OCENA STANJA NA PODROČJU IZVAJANJA GOSPODARSKE
PROMOCIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Promocija države oziroma splošna državna promocija je
organizirana dejavnost državnih organov na podlagi skupne
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strategije, usmerjena na ciljne države in kompetentne javnosti
ter mednarodne organizacije, ki s pomočjo komunikacijskih
orodij in kanalov širi informacije o Sloveniji, vpliva na pozicioniranje države v ciljnih javnostih ter gradi in krepi ugodno
podobo države Slovenije v tujini. Državno promocijo načrtujeta, organizirata in financirata predvsem Urad Vlade za informiranje in Ministrstvo za zunanje zadeve. Seveda pa tudi
drugi državni organi pri svojem mednarodnem sodelovanju
organizirajo in sofinancirajo dogodke in aktivnosti, ki imajo
tudi promocijske učinke.
Glavni nosilec gospodarske promocije Slovenije v okviru
Vlade je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, ki to
nalogo koordinira z drugimi organi. Pri tem se promocijske
aktivnosti po panogah oz. specializirane promocije odvijajo
v okviru resornih ministrstev, t. j. Ministrstva za gospodarske
dejavnosti (posebno za področje drobnega gospodarstva ter
področje turizma), Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo ter
Ministrstva za znanost in tehnologijo.
Od javnih institucij se v gospodarsko promocijo Slovenije
vključuje Gospodarska zbornica Slovenije skladno z 29. členom Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju. Sodelujejo pa
še druge javne institucije: Obrtna zbornica Slovenije in
posebne poslovne institucije, kot npr. World Trade Center,
Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR), Agencija za privatizacijo, Sklad za razvoj.
Pomanjkanje koncepta, koordinacije in racionalnega pristopa pri izvajanju aktivnosti na področju promocije Republike Slovenije, na kar je ves čas še posebej opozarjala
Gospodarska zbornica Slovenije, je bil razlog za sklep Vlade
Republike Slovenije o oblikovanju ODBORA ZA PROMOCIJO REPUBLIKE SLOVENIJE, ki se je konstituiral v mesecu
juniju 1994 in prevzel koordinacijo na tem področju.
III. ZAČETNI PREDPOGOJI ZA USPEŠNO NAČRTOVANJE IN
IZVAJANJE PROMOCIJSKIH AKTIVNSTI
LOCIRANJE ODGOVORNOSTI
V skladu z 29. členom Zakona o zunanjetrgovinski dejavnosti
določi program in organizacijo izvajanja nalog v zvezi
s pospeševanjem izvoza blaga in storitev Vlada Republike
Slovenije v sodelovanju z gospodarsko zbornico.
Pomemben korak k izvajanju tega določila je predstavljal
sklep Vlade Republike Slovenije o imenovanju Odbora za
promocijo Slovenije, ki je takoj pričel z operacionalizacijo
zakonskih določil o gospodarski promociji.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je poleg tega
sprožilo pomembno razvojno raziskovalno delo v okviru programa PHARE okoli oblikovanja nacionalne agencije za
gospodarsko promocijo, ki naj bi prevzela strokovne odločitve na tem področju.
GRAJENJE KONSENZA
Promocija države je nujno seštevek vrste posamičnih prizadevanj, naprov, ustrezno organiziranih v enotno načrtovanje in
povezanih s skupno strategijo, ki omogoča uresničitev med
seboj kompatibilnih in komplementarnih ciljev.
V Sloveniji niso očitne le globoke razlike v pogledih na cilje in
metode tovrstne promocije, temveč se kaže precejšnje nerazumevanje in občasno celo nasprotovanje organiziranju promocije nasploh. V javnosti se stopnjuje nestrpnost do takšnega stanja, ki se postopoma prenaša na vlado in parlament,
očitki prihajajo iz strokovne in politične javnosti. Vse to je
lahko usodna ovira in predstavlja za komuniciranje države in
njenih podsistemov resen izziv.
Iz navedenega sledi, da je eden od pomembnih začetnih
predpogojev za uspešno načrtovanje in izvajanje gospodarsko-promocijskih aktivnosti oblikovanje konsenza med institucijami, ki so odgovorne za gospodarsko promocijo.
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IV. ELEMENTI ZA DOLOČANJE INSTITUCIONALNIH
REŠITEV (organizacija in operacionalizacija sistema
gospodarske promocije)
ELEMENTI INSTITUCIONALNE REŠITVE V SLOVENIJI
Pri pripravi elementov institucionalne rešitve gospo^
promocije v Sloveniji smo uporabili metodo in izkuWR|
izhajajo iz gradiva »PROFILES OF TRADE PROMU
ORGANIZATIONS«, ITC - International Trade Centre
u
TAD/GATT, Genova 1990. Navedeno gradivo PrL
0
izkušnje pri graditvi organizacij za gospodarsko P' '
104 držav v svetu.
I. TUJE IZKUŠNJE
A. Pravna oblika organizacije
Povzetek tujih izkušenj: več kot polovica analiziranih '^Sjj0
(analizirane 104 organizacije ITC) je oblikovanih ko't JO
stojna javna institucija (le ena tretjina kot del Posarn?|tii
ministrstva in samo nekatere kot oddelki v posamična
strstvih; praktično ni primerov, da bi bile to privatne'
cije).
B. Osnovni namen
Povzetek tujih izkušenj: v dveh tretjinah primerov so t |
organizacije odgovorne za promocijo nediferenciran ■
pomeni za proizvode kot tudi storitve: le v eni petini PJ.
delijo odgovornost za promocijo z drugimi institucija"'
C. Področja dejavnosti
M
Primerjalna analiza profilov 104 promocijskihaktorg®
kaže, da je v okviru širokega spektra možnih e gftfjfO:
področju izvozne promocije in njegovega razvoja ( "P?
u{n,f
motion and export development) večina delno v*^pi
v oblikovanju zunanje trgovinske politike in izvozni" , ^
bud, njihovo sodelovanje pa je večje pri pripravi
v zvezi s ZT politikami; sodelovanje je večje tudi pri °D
nju izvoznih strategij in izvoznih programov.
Na področju izvajanja promocijskih aktivnosti obrav )$
organizacije največ sodelujejo pri izvajanju izvozno-i®rjj
aktivnosti. V večini primerov te organizacije niso.v-jLtf) ■ P
v direktno dajanje izvoznih kreditov in v zavarovanje j
kreditov. Te organizacije tudi niso vključene v izvajani
nistrativnih funkcij v zvezi z izvoznimi vzpodbudami.
vključene v trgovinska pogajanja in promocijo do"1
tujih investicij.
D. Upravljanje

trd ipi
Podatki o analiziranih orgnizacijah kažejo, da ena ..gi
organizacij nima posebnega upravljalskega telesa; 3s^:
zasedajo predstavniki privatnega sektorja pravilom
v upravljalskih telesih analizirani institucij. Le v nekaj118P ^
sta privatni in državni sektor enakovredno zastopa '

Praviloma so v upravljalskih telesih zastopani Pre<*s 'iai'
obeh zgoraj omenjenih sektorjev.
E. Notranja organizacija

.»dr
ihj Orr
Iz analize izhaja, da število zaposlenih v teh organizacij
varira in v večji meri zavisi bolj od finančnih možnost'- A j
potreb same institucije.
Oti
Polovica analiziranih organizacij ima tudi decentr® ^
pisarne, ali pa so v te namene uporabljeni regionalni
organi oziroma zbornice.
L)
Htii
F. Predstavništva v tujini
ko"!i]«d
80% vseh analiziranih institucij vzdržuje direktno
--j
<
cijo z gospodarskimi predstavništvi v tujini, s ka,®lr've(|!ko
odnose direktno ali skozi ministrstvo za zunanje zade
znane tudi druge vrste ureditev.
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D. UPRAVLJANJE
V upravljanju družbe se zagotovi vsaj 50% vpliv gospodarstva
preko pristojnih zbornic v skladu z 29. členom Zakona o zunanjetrgovinski dejavnosti.
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2iran
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S
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«iav|iaj
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le v 20%pripa10%
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|,llv#l«nje nalog
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organizacij svoje funkcije na
°čen ? ,erikar
''cla uporablja pri izvajanju funkcij
e P°
"jorofnik
.
i ' Večina programov teh organizacij je krat7'oenih °z.
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E. NOTRANJA ORGANIZACIJA
Organizacijo vodi direktor.
Natančno bo notranja organizacija v skladu z:
- dogovorom o delitvi dela med institucijo, odgovorno za
gospodarsko promocijo in drugimi (strokovnimi) javno-pravnimi institucijami, ki delujejo na področju gospodarske promocije, in
- v skladu z finančnimi možnostmi razdelana v posebnem
dokumentu.

lol

"^aktivnosti
jku
or a
"upe°St'
9 nizacij lahko delimo po ITC v štiri večje
JE* in razvoj produktov in trgov (product and market
and
isom
development), vključno z informacijskim ser-

s

>ktiui?i'*J.rana
Podpora oz. storitve za izvoznike;
' Pr»Mivn St v ,ujini;
CI ''orriO(?
POdpiraijo
druge
institucije, ki se ukvarjajo
J0 izvoza
iz njegovim
razvojem.
' S»otePROFILA SLOVENSKE INSTITUCIJE ZA
A
OBLIKA ORGANIZACIJE
t
iW0dvi Sria avn
i o-pravna institucija (zavod za agencija)

F. PREDSTAVNIŠTVA V TUJINI
Institucija mora imeti direktno komunikacijo (povezavo)
s predstavništvi v tujini.
G. VIRI FINANCIRANJA INSTITUCIJE IN DEJAVNOSTI
Institucija se bo predvidoma finansirala iz naslednjih virov:
- proračun R Slovenije (glavni vir)
- prihodki od zaračunavanja storitev na neprofitni osnovi
- tehnična pomoč
- GZS, Obrtna zbornica ter eventualne druge zbornice
- prispevki podjetij in drugi viri
H. IZVAJANJE NALOG
Pokriva vse gospodarske panoge neselektivno.

" "''ucija d90vorna za
5 st
promocijo;
odgovorK'1° *a celmtno promocijogospodarsko
si deli z drugimi
institucijami.

Pred določitvijo nalog institucije za gospodarsko promocijo
se opravi delitev dela med izvajalci gospodarske promocije
oz. institucijami, ki so zastopane v Odboru za promocijo
Slovenije.
I. IZVAJANJE REDNIH AKTIVNOSTI

3 P°DrOČJA DEJAVNOSTI
t
stopnja vključenosti
ni delno*
%|>fe e« s politikami
'P'ava |^ Politik
.ltlrava n ac|°zn°"razvojnih strategij
'a
onalnega razvojnega nabava
,
u
Sv
nanje-trgovinskih progra'Ozr>e
^u'iran^e>0d':>Ude: na'rtovanie 'n
b de : izva ar|
SdireU(tnih
u .
i je
^'ovanif, ;
Uvoznih kreditov
N-ra£'J!V02nih kreditov
,u narodna t1"6u ak,iv"osti
:iia ri„"y »insKa pogajanja
domačih in/oz tujih investiMzoi
<>rtl na
' ci^a v|q/oz' tui'h investicij

Za obravnavo vprašanj in predlaganih rešitev s področja strokovnega in programskega dela ima organizacija Strokovni
svet (oz. več strokovnih svetov).

polno

(se izvaja:
- v skladu z dogovorom o delitvi dela med institucijo, odgovorno za gospodarsko promocijo, in drugimi institucijami, ki
delujejo na področju gospodarske promocije,
- ter v skladu s faznim t.j. postopnim ustanavljanjem oz.
prevzemanjem nalog)
•
1. PROMOCIJA IN RAZVOJ PROIZVODOV IN TRGOV
DA

X
X
X*
X
X
X

Srejj
frčijo10, d!?13"'0 vk|j"čenosti institucije za gospodarsko
Uci
i6 o> w s,amezno
dejavnost razumemo sodelovanje te
e.
na 2va an e
!'1
' )ne i določene dejavnosti kot napriV'^Stitur 3 seveda
i * |(J ru° . bo na'' reko
bo izvajala zavarovanja izvoznih
\ Sl0Vg P
npr. svojega predstavnika v upravnem
Pfoara me izvozne družbe poskušala vplivati na poliv..
družbe za zavarovanje izvoznih poslov.

Studije o razpoložljivih proiz. za izvoz
Identifikacija izvoznih omejitev
Priprava profilov pos. proizvodov
Priprava profilov pos. trgov
Analiza priložnosti na tujih trgih
Kompletne tržne studije
Nakup tujih vzorcev
Identifikacija potenciala za izvoz (za razvoj)
Izvozno-promocijski programi za pos. proizvode
Tržno-informacijski servis
Selektivno posredovanje informacij
2. SPECIALIZIRANA PODPORA IZVOZNIKOM
Izvozni postopki in dokumentacija
Transport (informacije in posli)
Usmerjanje pri izvoznem financiranju
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X
X
X
X

NE

X
X
X
X
X
X
X

DA

NE

X
X
X
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Marketing
Stroški in oblikovanje cen
Kontrola kvalitete
Prilagoditev proizvoda (product adaptation)
Izvozno pakiranje
Oglaševanje (publicity)
Pravna vprašanja/reševanje nesporazumov
Izobraževanje-direktno
Izvoz storitev
3. DEJAVNOSTI V TUJINI
Sodelovanje na trgovinskih sejmih
Organiziranje prodajnih misij
Povabila tujim kupcem
Zaposlovanje (subconttracting) proizvodnih
kapacitet
4. PODPORA AKTIVNOSTIM, KI JIH IZVAJAJO DRUGI
Izobraževalni programi specializiranih šol
Financiranje priprave izvoza
Zavarovanje izvoznih kreditov
Proste trg. cone: promocija ali upravljanje
Motivacijske kampanje
Promocija turizma
Ekonomske studije/svetovalne storitve vladi
Podpora majhnim in srednjim podjetjem
Promocija skupnih izvoznih mehanizmov
Kontrola kvalitete in programi standardizacije
Izboljšave pri pakiranju za izvoz
Programi racionalizacij pri uvozu
Priprava profilov investicij (invest. profiles)
Financiranje novih investicij

X
X

X
X
X

X

X
X

X

NE

DA

področje gospodarskega sodelovanja s tujino pa je koor^L re
tor v okviru vlade Ministrstvo za ekonomske odnose in raz«je|
Odbor za promocijo Slovenije opravlja koordinacij j
področju celotne (splošne, gospodarske, specializiranin) P
mocije v nacionalnem okviru;
■ -f r

- za izvajanje sporazuma se oblikuje posebno t0l° I—jmajt,
kov; sekretarsko delo opravlja v skladu s prejšnjo aiinros
MEOR, telo pa obravnava:

★ program odpiranja novih predstavništev s poudarja In
gospodarsko funkcijo
★ predloge za imenovanje diplomatsko konzularnih Pre^®
stavnikov za gospodarske zadeve

X
X
X

★ predloge za imenovanje častnih konzulov (oz. drugih P si
stavnikov) s poudarjeno gospodarsko funkcijo

X
NE

DA
X

X
X(?)
X
X
X

X
X
X

X
X
X

V. GOSPODARSKA PREDSTAVNIŠTVA V TUJINI
Gospodarski predstavniki oz. gospodarska predstavništva
v tujini so izredno pomemben element sistema gospodarske
promocije.
Sporazum o sodelovanju pri splošni gospodarski promociji
Republike Slovenije, ki ga bosta podpisali Vlada Republike
Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, bo določil
način:
- koordinacije sodelovanja gospodarskih predstavnikov oz.
gospodarskih predstavništev z mrežo diplomatsko konzularnih predstavništev;
- koordinacije sodelovanja institucij in gospodarskih predstavnikov;
- določanja prioritetne liste in financiranja gospodarskih
predstavništev oz. predstavnikov v tujini
OSNOVNI PRINCIPI SPORAZUMA O SODELOVANJU PRI
VZPOSTAVLJANJU MREŽE IN DELOVANJU DIPLOMATSKO
KONZULARNIH IN GOSPODARSKIH PREDSTAVNIŠTEV RS
V TUJINI (ki ga skleneta Vlada Republike Slovenije in
Gospodarska Zbornica Slovenije)

★ programe dela diplomatsko konzularnih predstavnik0"
področju gospodarskega sodelovanja s tujino

Rj

★ tekoče naloge in problematik na področju gospoda"
sodelovanja s tujino
^
★ turistično informativne dejavnosti Republike Slov
v tujini

★ programe dela in tekoče aktivnosti gospodarskih pred5""^
ništev
- poseben akt natančneje določi medsebojne
obveznosti podpisnikov;
- v skladu s sporazumom med Ministrstvom za zu na
zadeve in Ministrstvom za ekonomske odnose in razv0'njf
26. 2. 1993 bo člane diplomatsko-konzularnih predstav^
RS, ki delajo na področju gospodarskega sodelovanja'
,
noval minister za zunanje zadeve na predlog minjSJ|(j(f
ekonomske odnose in razvoj v smislu določil
odstavka 15. člena Zakona o zunanjih zadevah. Predlog'
stra za zunanje zadeve za člane DKP RS, ki delajo na p°°
gospodarskega sodelovanja s tujino, se pred imenova
obvezno uskladijo z ministrom za ekonomske o^
razv
°ijc1fav
- zaradi
racionalnejše porabe proračunskih sreos
.^
splošno promocijo, gospodarsko promocijo, turistično
j P
recls,a
mativno dejavnost v tujini in gospodarska P
l
ti
0
v tujini se ta dejavnost izvaja, kjer je to možno in srT
\stji
preko že obstoječe mreže diplomatsko konzularnih Par®.jn?0s
ništev v tujini, za države oz. gospodarske centre, v k <®
ni teh predstavništev, se v skladu s tem sporazumomu J
prioritetno listo odpiranja novih diplomatsko konZ k
predstavništev s poudarjeno gospodarsko funkcijo; u
- gospodarska predstavništva se ustanavljajo v država^
v poslovnih središčih, kjer ne bo diplomatsko ;.S8
predstavništev; tam se lahko po potrebi in v skladu
rom vzpostavijo tudi drugačne institucionalne oblik®
mešane zbornice, konzorciji,...)
- gospodarska predstavništva koordinirajo svoje cle'c^Jwi S-:
mezni državi z diplomatsko konzularnimi predstavni®1
venije v tej državi, v kolikor v njej le-ta obstajajo.
VI. PREDLOGI IN ZADOLŽITVE

- Podlaga za sporazum je 29. člen Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, Zakon o vladi RS, Sporazum o ureditvi
sodelovanja med Ministrstvom za zunanje zadeve in Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj z dne 26. 2.1993, Sklep
Vlade o ustanovitvi Odbora za promocijo Slovenije, Zakon
o zunanjih zadevah in Zakon o organizaciji in delovnem
področju ministrstev;

ZAKLJUČKI

- Zaradi zagotovitve učinkovitosti in racionalnosti je
potrebno zagotoviti koordinacijo vseh promocij;

Iz tega gradiva, pa tudi iz ugotovitev strokovnjakov
razvidna predvsem potreba in razlog za ustanovitev P" 5
samostojne in neodvisne strokovne institucije, r0
ki f
v začetni, ustanovitveni fazi usmerjal Odbor za P ^
Slovenije, v sklepni fazi pa organi institucije.

- v skladu s svojimi pristojnostmi opravlja globalno koordiniranje sodelovanj s tujino Ministrstvo za zunanje zadeve, za
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Oblikovanje Odbora za promocijo RS nedvomno nP0^
napredek v koordinaciji aktivnosti na tem področju, ® j'
pa nadomestiti potrebnih strokovnih sprememb v j?
upravljanja in vodenja gospodarsko-promocijskih ak"
RS.
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i5nkesf0,azni pristop k V2POStavitvi sistema promocije
pfvAFAZA
1^'adus

s, Bs
SV0 mi r
'' P 'stojnostmi Odbor za promocijo zagotavie ' 'ratest k00rdinac
^stmi v si° en rešu'ioe med različnimi promocijskimi aktiv^ostnen , iii,
i vprašanje zagotovitve stabilnega in
anciran a

'dzornof'"fikcijo za vse
i vrste
promocijskih
aktivnosti
ter vizvaja
»nijj
promocijskih
dejavnosti
Slo-

Potrebna sredstva za ustanovitev in pričetek delovanja so po
oceni PHARE 250 mio SIT; v okviru tehnične pomoči pa je
s strani PHARE in nizozemske Vlade zagotovljenih 113 mio
SIT.
* pridobitev tehnične in finančne pomoči pri gradnji in usposabljanju institucije za gospodarsko promocijo Slovenije,
izgradnja celovitega modela gospodarske promocije Slovenije, izdelava poslovnega (delovnega) načrta institucije za
gospodarsko promocijo Slovenije
Nosilec: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj:

a se v

ekosi>

sodelovanju z Zavodom RS za statistiko
a na
kumenta a0,dekiPoniran
bo nai vo, enem mestu poskrbi za urejeno
o 0z !
j° vsem, ki posredujejo podatke
' - |ih uporabljajo v promocijske namene.

1 v
sodo|Vedno
večjim pomenom podatkovnih mrež v svetu
an U z Zavoc|
^'iučitev r!°X
' o Sloveniji
om v RS
za statistiko
poskrbi
za
Podatkov
svetovne
podatkovne
mreže.

^lae, se i>u ?v Slikovitega izvajanja dnevno - operativnega
' ' i. DrpH delitev dela med nosilci različnih vrst promoern med
"°Wi nr 0100
gospodarsko, turistično in državno oz.
rt Ha, Opera?
''0' Po,rebna je dosledno izpeljana delitev
ativna koordinacija in strateško usklajevanje.
btem
na ,ek
SK
" 895
očih Prioritetah
Odbora in priprava
'ajenega programa
dela in financiranja
za leto

- v okviru tehnične pomoči nizozemske vlade-konec 94 in
prva polovica 1995;
- v okviru programa PHARE-konec 1994 in leto 1995 (pogoj,
ki ga postavlja PHARE: ustanovljena neodvisna institucija za
promocijo)
* priprava demonstracijskega projekta znotraj institucije za
gospodarsko promocijo, ki bo zagotovil analitično podlago za
praktično izvedbo promocijskih programov in informiranje
tujih podjetij o tekočih investicijskih izvoznih in razvojnih
priložnostih v ključnih sektorjih slovenskega gospodarstva.
Nosilec: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v okviru
tehnične pomoči programa PHARE
Rok: začetek leta 1995
2. Gospodarska predstavništva

"6DNE aktivnosti oziroma druga faza

j(P

,ako prične
k!92a9osDoH
' rorT| s postopki zai ustanovitev institufVen|
® mod6P|°aarsko
ocijo Slovenije ter priprava optimaluprav|P
» je srJcasno
in strategije
promocije
Republike
unije
s janja
pripravo
razvojnih politik
Republike
Slo-

* podpis Sporazuma o sodelovanju pri vzpostavljanju mreže
diplomatsko konzularnih predstavništev v tujini; v skladu
s sporazumom se poskrbi za (odprtje in) delovanje gospodarskih predstavništev oz. gospodarskih predstavnikov v diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.
Nosilec: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za zunanje zadeve, Gospodarska zbornica Slovenije
Rok: december 1994

ln,

TEGA
«»Ucnl
gradiva se izvede
"ucija

3. Gradnja nacionalnega konsenza
zame '"st'tuci
)e za gospodarsko promocijo Slovenije,
ovno
°cenjSw
delo na področju načrtovanja, izvajana
jJil
' Sistema gospodarske promocije Slovenije,
s
ka zborllf rs'vo za ekonomske odnose in razvoj, Gospoca Sl
"L
°venije in eventuelni drugi soustanovitelji
k
J °nec leta 1994

'1

ev

Pridobi se strokovno pomoč za gradnjo nacionalnega horizontalnega in vertikalnega konsenza za izvajanje predlaganega načina gospodarske promocije Slovenije.
Nosilec: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Rok: konec 1994

S
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Kako odpraviti zobozdravstvene storitve »na
črno«?
GABRIEL BERLIČ, poslanec LDS, je, 21. 6. 1994, postavil
vladi oziroma pristojnemu ministrstvu naslednje poslansko
vprašanje:
Na območju Republike Slovenije je močno razširjeno opravljanje neregistrirane dejavnosti zobozdravstvenih in zobotehničnih storitev. Izvajalci so v glavnem zdravniki (zobozdravniki) in zdravstveni delavci (zobotehniki), ki so redno
zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih. V precejšnjem
obsegu se taka praksa opravlja tudi med delovnim časom in
po njem in to s sredstvi in materialom teh zavodov.
Pristojna sanitarna, tržna ali davčna inšpekcija, zaradi
nedorečene zakonodaje, v glavnem ne ukrepa. Sporna je
namreč pristojnost sanitarne in tržne inšpekcije v zvezi
z določili zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 91
92), ki opredeljujejo kot prekršek opravljanje zdravstvene
dejavnosti brez dovoljenja ministrstva za zdravstvo. Prav
tako pa vse navedene »črne« ordinacije in laboratoriji ne
izpolnjujejo predpisanih sanitarno-higienskih zahtev.
Davčna inšpekcija nima pooblastila pregledati take ordinacije ali laboratorije, saj ne gre za poslovne prostore registrirane dejavnosti. Prav tako pa dohodki v letu 1994 v skladu
z določili zakona o dohodnini (Ur. list RS, št. 71/93) niso
obdavčeni ne z davkom od dohodkov iz dejavnosti in ne
z dohodnino. Razlog za to je njihova nedokazljivost.
Zdravniška zbornica Slovenije, ki je tudi pristojna za strokovni nadzor, ne ukrepa. Ta zbornica je v lastnem okviru
pooblastila dve tričlanski komisiji, ministrstvo za zdravstvo
in Republiški sanitarni inšpektorat v Ljubljani, ki so pristojni
za nadzor nad izpolnjevanjem pogojev pri registraciji ordinacij. Člani teh komisij so baje tudi zobozdravniki, ki sami
opravljajo tako imenovano črno zobozdravstveno prakso
v Ljubljani.
Vse zgoraj omenjeno je razlog, da vprašujem Vlado RS ali je
že zaznala ta problem in kako ga meni rešiti?
Na zastavljeno poslansko vprašanje glede črne zobozdravstvene prakse daje Ministrstvo za zdravstvo naslednje pojasnilo:
Z uvajanjem zasebnega dela v zdravstvu želimo prekiniti
z dosedanjim monopolom javnih zdravstvenih ustanov, omogočiti zavarovancem kvalitetnejše, pa tudi cenejše usluge ter
postopoma ukiniti tako imenovano črno prakso.
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92 - v nadaljevanju: zakon) v 3. členu določa, da lahko zdravstveno
dejavnost na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za
zdravstvo, opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe,
če izpolnjujejo predpisane pogoje.
Zasebno dejavnost natančneje opredeljuje 35. člen zakona, ki
določa tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni ob začetku izvajanja zasebne dejavnosti. Poleg ustrezne strokovne izobrazbe
(mnenje zbornice o primernosti kandidata) in ustreznih prostorov ter opreme, je eden od pogojev tudi, da ni v delovnem
razmerju.
V kazenskih določbah pa zakon opravljanje dejavnosti brez
dovoljenja iz 3. člena določa kot prekršek, ki se kaznuje
z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

zasebne zdravstvene dejavnosti. Ministrstvo za zdravs^a,
uu
I . 1994
I5JT izdalo
I4UQIU 521i dovoljenj
UV»UI|0IIJ t-cx
.
do O31.i . 7.
za opravljanje^^«
zdravstvene dejavnosti od tega 213 zobozdravnikom (»• :||
1053) in 52 zobotehnikom.
_t
Za ugotovitev izpolnjevanja predpisanih pogojev za op|'
nje zasebne zobozdravstvene oziroma zobotehnične obl
sti Ministrstvo za zdravstvo imenuje komisijo, ki je resesta
iz dveh predstavnikov Stomatološke klinike ter P |Sj|j
Republiškega sanitarnega inšpektorata. Člane konj^
predlagala Stomatološka klinika izmed specialistov rin r.
goških delavcev. Komisija pregleda prostore in °P ® JT
o ogledu izda poročilo iz katerega je razvidno ali so pr° t
oprema ustrezni ali ne.

V začetnem obdobju je bilo na delo komisije nekaj pf'P?^,
^
pa smo jih v nadaljevanju razrešili. Komisija je pripf3* .:fl '
dodatna navodila o pripravi zobozdravstvene ordina ^
pregled in sedaj delo poteka brez večjih težav.
Glede na stroge sanitarno higienske pogoje, kot
ročljivo opremo za zobozdravstveno ordinacijo, so vs ^
cirane ordinacije na zelo visoki ravni tako glede op'e ^
sanitarno higienskih pogojev.
Sv
Strogi kriteriji so bili sprejeti ravno zato, da ne bi bilo n* j,
verificirati vseh priložnostnih ordinacij, saj z
^ j0
zasebne dejavnosti dejansko prihaja do legalizacij®
striranih ordinacij.
Ministrstvo za zdravstvo ob tem ugotavlja, da )e
o4
zasebno dejavnost zlasti na področju zobozdravstva«
sle izredno velik.
Zdravniška zbornica Slovenije v postopku izdaje ° j(
o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev soo ^
z mnenjem o primernosti kandidata za opravljanje *n ^
zdravstvene dejavnosti in v ta namen ne imenuje
komisij.
^
kO ^
Menimo, da bomo v naslednjih dveh letih dejansKo
,
črno zobozdravstveno prakso legalizirati oziroma ^ke
primerih ustrezno ukrepati, predvsem preko Zdravnisv j*
niče Slovenije, kjer je najstrožja možna kazen oa ^
cence.

Zaenkrat vsako prijavo o opravljanju neregistrirane d^jj jj
Ministrstvo za zdravstvo odstopi v reševanje Republ1»' pi *
inšpekciji, ki ukrepa v skladu s svojimi pristojnosti^ j.■
blastili, vendar dejansko rezultati niso takšni kot bi J
kovati. Poudarjamo pa, da je tudi prijav, ki zahtevajo n t ^
ukrepanje zelo malo, kajti na podlagi splošnih ugotovii
^
konkretnih podatkov tudi ministrstvo ali pristojna inSK
ne moreta ukrepati.
14
z0 d It
Ministrstvo za zdravstvo se zaveda, da se črna %ji||,
stvena praksa še vedno izvaja, vendar se dolgoletne P ,j|ji (
je posledica različnih vzrokov, zlasti pa pomanjkanja P' p ^
volje, da bi bili res kaj ukrenili, ne da odpraviti c ^
Ministrstvo za zdravstvo podpira in pospešuje
v zasebno dejavnost zlasti na področju zobozdravs
j
varstva odraslih in glede na dosedanje rezultate Pr 5ajaV 'a
da bo črna praksa postopoma prešla v zasebno "Ltjj,
s koncesijo ali brez nje. Svoje pa bo pri tem OPJ"3 n0p
stroka sama, ki ne bo mogla večno tolerirati sociain® ijt
vičnosti med zasebnimi zobozdravniki in tistimi s črno v
ki se izmikajo davčnim obveznostim.
nj

Od uveljavitve zakona in pravilnika o pogojih za opravljanje
zasebne zdravstvene dejavnosti sredi leta 1992 je na Ministrstvo za zdravstvo prispelo več kot 1000 vlog za opravljanje
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»d»edn^ ®BRAJC, poslanka SNS, |e 15.7.1994, vprašala
vOk, ,|, *a »lade Republike Slovenije, dr. Janeza Drnoverawa v,ada
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0 RS poslati Državnemu zboru RS
eHatnbo i a n
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*in in a f e °tranje
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'
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*ln#««2°L°4am
' da P°s,anska »kupina Slovenske naclker r ? ne1 boenu
glasovala za ratifikacijo tega spora"laknn a 0 "
ustave Republike Slovenije in 20.
>1 ja
Vladi Republike Slovenije, predsednik vlade
lajuje dpi m ' politične in upravne usmeritve vlade ter
"tke ® <akšen
lnistrov,s katerim
lahko daje tudi obvezujoče
lovor
Porazum povsem odveč.
IVr
^em 8'k^'
'e P°slanka Polonca Dobrajc postavila
azUrna f°ru republike Slovenije o morebitni ratifikaciji
s,r
sodelovan u med
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odgovarjamozanaslednje:
IV0r
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-o (v n ® 'v°m za obrambo in Ministrstvom za notranje
,evan u:
i za
dogovor),
s strani
ministra
s
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v°jj v 'in ministra
notranjepodpisan
zadeve dne
1. julija
1994,
ne socli med ak,e za
Wbna Dnt !?■'
'
veljavnost katerih je
nf
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Poslanec SNS, je 9. 9. 1994, postavil
P «4anje, In sicer:

v r

nti1011,9
' °fqo\,^e min,8tr|cl za pravosodje gospe Meti Zupanr. vrni«Wlina Poslansko
vprašanje o denacionalizaciji
0,0
„• j| i v naravi
gradu viUvot
Otočec V/aiiu
Carlu Vlllavlcenclju
™niy
*i jjiduu
viiiHviuviiuiju
!!S
er m
n
'X '"»P« i!.i i *ca P® 'som zadovoljen. V svojem odgo^ ternT
' samo citira vsebino ustreznih predple
Zab cltlrati temel nl
'
l predpis, to je 68. člen
! nl Publlk°e
* I °don
Slovenije,
na zastavljeno
vprašanje
pa
Zato prosim
za dopolnitev
odgovora
0d,
vor na
i t«vki° 01 88 vprašanje, ki sem ga zastavil v dru{l I«, da V
® Poslanskega vprašanja dne 4. 7.
"•sionan kon,(r
etnem primeru ne gre za upravičenca
cl
i
n»«i ? '®a'* 9- oziroma 10. člena ZDEN, ampak za
J, »0 mi do,
'*
člena ZDEN. Vsi ustrezni pred*"'• prosim
ie za uporabo teh predpisov
Tor# ali ima Carlo Vlllnulranrln
»"»rl
Primeru. Torai
J ali Ima Carlo Viliavlcenclo
do vrn,,
e' " '* kat iL
ve gradu Otočec ali te pravice
^ rtt j
'azlogov to pravico Ima oziroma je nima?
jf ij,rstvaP°8'anec prejel naslednji odgovor pravosodnega
1,1
Se n0slan8ko vprašanje Zmaga Jelinčiča, z dne 9.
• đai8mranaža na denacionalizacijo - vrnitev gradu
na
»Pod
s!ednji odgovor:
1
'
ven,!?ar36 zahva'juje za prejeti pisni odgovor z dne
žal izraža nezadovoljstvo z njegovo vse-

bino. V svoji dopolnilni vlogi ponovno in izrečno vprašuje, ali
ima g. Carlo Villavicencio Margheri pravico do vrnitve gradu
Otočec ali te pravice nima.
Dovoljujemo si opozoriti gospoda poslanca, da Ministrstvo za
pravosodje ni pravi naslov za to vprašanje. Ministrstvo kot
državni in upravni organ deluje le na podlagi ustave, zakonov
in zakonitih predpisov (Ustava RS, čl. 120/11, 153/IV). Tedanji
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo je kot pristojen
resorni organ sodeloval pri pripravi osnutka Zakona o denacionalizaciji (Ur. I. RS št. 27/91-1, 31/93), sicer pa praktično nima
pristojnosti za odločanje v denacionalizacijskih postopkih po
tem zakonu; edina izjema je inštančno odločanje o denacionalizaciji določenega premičnega premoženja, in še to le, če
ne predstavlja spomeniške znamenitosti (čl. 17/1, II, IV tega
zakona); tak primer do sedaj ni nastopil.
Samo v takem primeru je ministrstvo pooblaščeno, da
o zadevi, in s tem o konkretni pravici in dolžnosti - na
konkreten primer se gospod poslanec izrečno omejuje
- odloči. Sicer pa so denacionalizacijski organi našteti v že
cit. zakonu v čl. 54 in 57 (vse upravni organi) ter v čl. 56/1
(sodna pot). Vendar morejo navedeni pooblaščeni organi
presoditi o posamični pravici le s formalno odločitvijo v konkretnem upravnem ali sodnem primeru, torej tudi ne v naprej
z izrekanjem pravnega mnenja o zadevi strank. Nobeno ministrstvo tudi ni pooblaščeno za tolmačenje zakonov.
Odgovor ministrstva na vprašanje, »ali ima Carlo Villavicencio
Margheri pravico do vrnitve gradu Otočec ali pravice nima« bi
predstavljal prekoračitev pristojnosti ministrstva oz. kršitev
načela zakonitosti in ustavnega načela o pravni državi.

Ali v Razkrižju lahko mašuje hrvaški novomašnik?
ZMAGO JELINČIČ, Iz SNS, je, 29. 6. 1994 vprašal vlado,
zakaj na ozemlju Republike Slovenije dovoljuje potujčevanje Slovencev in slovenskih državljanov? Zakaj dovoljuje
tujemu državljanu, da v tujem jeziku na slovenskem ozemlju
poučuje in s tem potujčuje Slovenca?
Slovenski katoliški tednik Družina je namreč v 25. številki,
dne 26. junija 1994, na peti strani, na kateri predstavlja
slovenske novomašnike 1994, objavil sporočilo, da bo v slovenski župniji Razkritje, 3. Julija Imel novo mašo Ivan Mlkec,
hrvaški novomašnik zagrebške nadškofijel? Če je cerkev po
7. členu ustave ločena od države to še ne pomeni, da lahko
na državnem ozemlju počne kar se |l zljubil
Sprašujem Vlado, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za notranje zadeve, ali dovoljujejo takšno dejanje
v skladu z njihovim prizadevanjem za vključitev Slovenije
v konfederacijo s Hrvaško ter Bosno in Hercegovino?
Vlada mu je odgovorila:
Sredi avgusta 1994. leta je Sveti sedež izdal odlok, s katerim je
razkriško župnijo in slovenski del štrigovske župnije (tri vasi)
izročil pod apostolsko adminlstraturo mariborske škofije.
Z vročitvijo tako Imenovane papeške bule - izvirnega dokumenta s to odločitvijo - je dr. Franc Kramberger, mariborski
škof, prevzel v popolno pastoralno in upravno skrb dele
župnij Razkrižja in Štrigove, ki so znotraj meja Republike
Slovenije.
S tem bo dr. Kramberger lahko tudi formalno v njej nastavil za
župnika duhovnika, ki je že do zdaj prihajal maševat In opravljat obrede v slovenskem jeziku.
Verske skupnosti v Republiki Sloveniji delujejo v skladu
z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti (Ur. I. SRS,
št. 15/76, 42/66 in Ur. I. RS, št. 22/91). Le-ta ne predpisuje,
v katerem jeziku morajo pripadniki posamezne verske skupnosti opravljati svoje verske obrede.
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Dejanske zakonske podlage za preprečitev opravljanja verskega obreda v tujem jeziku ni.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ne sodeluje pri nobenih prizadevanjih za vključitev Slovenije v konfederacijo s Hrvaško ter Bosno in Hercegovino.
Je s kirurško službo murskosoboške bolnišnice
res kaj narobe?
JOŽEF KOCUVAN, poslanec SKD, je, 6. 7. 1994, na Ministrstvo za zdravstvo naslovil naslednje vprašanje:
Že dalj časa se ugotavlja, da je kirurgija v bolnici Murska
Sobota na zelo slabem glasu. Čez kvaliteto storitev se
pritožujejo mnogi pacienti, ki so bili operirani ali imeli kakršnekoli zlome kosti. Pogosto pridejo iz bolnice bolj invalidni
kot so vanjo prišli in so prisiljeni iti na ponovne operacije
v Maribor, ker jih nekvalitetna storitev bolnice Murska
Sobota ovira pri delu.
Vprašujem, ali je Ministrstvo za zdravstvo seznanjeno s to
problematiko, koliko pacientov iz kirurškega oddelka bolnice Murska Sobota je letos že moralo iti na ponovne operacije v bolnico Maribor (po lastni iniciativi) in kdo plača vse te
neuspešne operacije v Murski Soboti in ponovne v Mariboru?

v zavodu opravljen strokovni nadzor. V letu 1994 je stro*
naj
Zdravniška zbornica Slovenije prevzela opravljanje - ^«s
nega nadzora nad delom zdravnikov in zobozdravnikov'
kovni in upravni nadzor nad delom zdravstvenih zavodot
še naprej naloga in pristojnost Ministrstva za zdravstv ■
pripravo programa nadzorov, ki ga pripravlja ministirstVj^
nedvomno pomembne tudi pobude, kakršno je dal
poslanec. Koristneje bi seveda bilo, ko bi bili v njej r itfei
natančnejši podatki, ki bi pomagali usmeriti tudi deio 8»
zorne strokovne komisije.

Gospod poslanec na koncu sprašuje tudi, kdo ra in
bitno popravljanje napak pri zdravljenju. Ob tem bi i
dali, da v določenih primerih objektivno lahko pride o° *1
tov v zdravljenju, ki jih pa ni mogoče posploševati naC'
dejavnost. Strokovni nadzor, ki se opravi bodisi po Pra.j,
bodisi na posebno zahtevo, pokaže na morebitne razi8 jjl6s
podaljševanje zdravljenja in povečevanje njego"
Pobudo za tak pregled lahko da tudi plačnik storitev.
rih, ko do podaljašanja zdravljenja in povečanja » pride zaradi malomarnosti ali napak, ki bi jih bilo t"
preprečiti, lahko plačnik storitev zahteva povračilo P
čene škode.
t
j.jvil
Na koncu bi radi tudi povedali, da si Ministrstvo za zo k0
prizadeva za izdelavo oziroma posodobitev meril, P° j ita
bomo lahko bolj sistematično spremljali kakovos ^
v zdravstvenih zavodih in pri drugih izvajalcih
, in
dejavnosti, kar bo prispevalo tudi k ustreznejšemu vre |„
nju tega dela.

Omenjeno ministrstvo je pripravilo naslednji odgovor:
V zvezi s poslanskim vprašanjem gospoda Jožefa Kocuvana
o kvaliteti storitev kirurškega oddelka Splošne bolnišnice
Murska Sobota dajemo tole pojasnilo.
Po prejemu vprašanja gospoda poslanca smo se obrnili na
vodstvi bolnišnic v Murski Soboti in v Mariboru s prošnjo za
podrobnejše podatke in pojasnila. Iz poročil obeh direktorjev
izhaja, da obstaja dogovor o delitvi dela in o sodelovanju med
obema zdravstvenima zavodoma.
Glede na ta dogovor večino kirurških zdravljenj za prebivalce
svojega območja opravi kirurški oddelek Splošne bolnišnice
Murska Sobota. Tako so v letu 1993 operativno oskrbeli 516
oseb s prelomi skeleta, konservativno pa 2252. Na travmatološki oddelek SB Maribor po dogovoru pošiljajo osebe
s poškodbami hrbtenice, bolnike, ki potrebujejo nevrokirurško oskrbo oziroma oskrbo kirurga-plastika, ter osebe s hujšimi poškodbami skeleta, za katere menijo, da jih ne morejo
oskrbeti sami. Takih poškodovancev je bilo v 1993. letu 28,
v prvih sedmih mesecih letos pa 23.
Direktor in predsednik strokovnega sveta Splošne bolnišnice
Maribor sta nam sporočila, da je v murskosoboški bolnišnici
dobra kirurška ekipa, ki ima tudi dobre pogoje dela v sodobno
opremljenem objektu, njihovo glavno področje delovanja pa
je splošna kirurška dejavnost. Letno zdravijo okoli 3000 bolnikov, od katerih večino tudi uspešno operirajo. Na področju
bazične kirurgije je to po mnenju mariborske bolnišnice
sodobna in varna kirurška hiša, ki zasluži spoštovanje. Na
subspecialističnih področjih pa je njihovo delovanje skromnejše, zato take bolnike, kot so navedli že sami in kot je to
slučaj tudi drugod, pošiljajo v SB Maribor, ki velja za medregijski bolnišnični zavod. V mariborski bolnišnici tako predvsem nadaljujejo delo soboških zdravnikov in tudi kirurgov.
Podatkov o morebitnih nepotrebnih napotitvah oziroma
o podvojenem zdravljenju v bolnišnicah nismo dobili, pa tudi
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije jih nima.
V poslanskem vprašanju žal ni konkretnih podatkov, zato tudi
ni mogoče dati konkretnejšega odgovora razen teh splošnih
ugotovitev in ocen, med katerimi je zlasti pomembno prav
mnenje SB Maribor.
Podrobnejša pojasnila bomo lahko dali potem, ko bo
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Kaj je z obrambo proti toči?
iiaf1!!
ALOJZ METELKO, poslanec SLS, je, 20. 7.1994, Mini
za kmetijstvo in gozdarstvo vprašal:

V letu 1994 je na celotnem območju Slovenije bilo v«''(
s točo, ki so povzročila veliko škodo. Kot mi je * . iji.
nikjer deloval protitočni obrambni sistem, ker ni raK® ^
miran sem, da so bile na Kitajskem kupljene rakete
\ i
r
namen je bilo Kitajski avansirano 30% sredstev. PSl0
° (
raket pa od nikoder ni. Samo na območju občine g|fi
Bistrica je sedemnajst strelnih mest. Na nobeno |(j|
mesto ni bila dostavljena nobena raketa, škoda *aa „i# (,
je na omenjenem območju velika, prav tako n (( |(
območjih, kjer so lansirna mesta za protitočne rain
Dr
Sprašujem Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, ^
omenjene rakete prispele v jeseni, ko je nevarno
mimo?
a Z3"'
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo MKG daje n<*
Ijeno vprašanje tale odgovor:
te

Zaradi slabe kakovosti makedonskih raket smo |a"'p|f
časno prenehali z obrambo pred točo. Ob pomanjkanj j i
čunskih sredstev niso bila vsa strelna mesta opre"" *
izstreljevanje makedonskih raket.
hra"'
Ob zakasnjenem popravilu in zamenjavi makedonski ^'e
MKG iskalo učinovitejši način obrambe pred točo in ^
1.500 kitajskih raket, ki naj bi bile ob skoraj enaki cen ^ni
učinkovitejše in varnejše od makedonskih. Dobavljen
bile do konca maja letos.

Kitajske rakete niso bile dobavljene, ker niso bila Parf s\\.f
pridobljena vsa potrebna soglasja, dovoljenja in 'G A
dobavitelj ni izpolnil pogodbenih obveznosti, je
*
pilo od pogodbe za dobavo kitajskih raket za sezono o si
pred točo v letu 1994, razen količine za preizkus ^*8
tehničnih in tehnoloških lastnosti. Ne glede na to P®^ £
skupaj z HMZ prizadeva pripraviti vse potrebno za P
sezono obrambe pred točo v letu 1995.
Do 20. julija 1994 je že bilo 6 akcij obrambe prede ^ j
iket, do 1. septembra letos pa l itSp
porabljenih 534 raket,
hranjenem območju 11 akcij obrambe pred točo in
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■o' •t kit/!! V a^ o^ini Slovenska
Bistrica je sedem strelnih
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M,,no
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operativne obrambe pred točo na
območju za celo sezono (do konca septem-

iien ernZa 'zvedbo

bra), ob zapletih pri dobavi kitajskih raket ter ob dejstvu, da
niso niti vsa strelna mesta opremljena z ustreznimi izstrelilnimi rampami za makedonske rakete, je na predlog HMZ-ja
MKG dodatno kupilo 1.000 makedonskih raket tipa MTT-9 in
40 izstrelilnih ramp zanje. Makedonske rakete so dobavljene
in jih je HMZ komisijsko prevzel 7. 9. letos v Kopru. Prav tako
na preostalih strelnih mestih postavlja HMZ izstrelilne rampe
za te rakete.
Stanje obrambe pred točo
V položaju, v katerem se je znašla obramba pred točo zaradi
strokovnih razhajanj pri stališču do njene uspešnosti in ekonomske utemeljenosti njenega izvajanja, je MKG v letu 1992
naročilo izvedbeni projekt obrambe pred točo, po katerem naj
bi sistem obstoječe obrambe pred točo tehnično izpopolnili
tako, da bi čim bolj zmanjšali morebitne tehnične napake, ki
lahko vplivajo na uspešnost obrambe oz. jo lahko celo onemogočijo.
Ključni problem obrambe pred točo je radarsko prekrivanje
hranjenega območja, ki je največje na svetu pod enim radarjem. Ob morebitni okvari radarja na Lisci ali njegovega računalniškega sistema je sistem obrambe pred točo ohromljen.
Zaradi tega je bila z izvedbenim projektom že za letos predvidena gradnja radarskega centra na Žikarcah pri Mariboru,
kjer je bil radar za obrambo pred točo že postavljen in s katerim je bila operativno pokrita severovzhodna Slovenija.
Z izvedbenim projektom je tudi predvideno, da bi osrednjo
Slovenijo še naprej operativno pokrival radar na Lisci in
sočasno opravljal tudi funkcijo akvizicijskega radarja za vnaprejšnje opozarjanje pred nevihtnimi oblaki nad severovzhodno Slovenjjo. Ob morebitni okvari radarskega sistema
na Lisci ali na Žikarcah pa bi se obramba pred točo lahko
nemoteno nadaljevala, saj bi drugi radar prevzel začasno
funkcijo operativnega radarja za celotno branjeno območje.
Poleg tega bi se s takim načinom radarskega prekrivanja
onemogočile napačne ocene zaporednih nizov oblačnih celic
v radarskem snopu le enega radarja, poleg tega pa bi se lahko
medsebojno preverjale in primerjale meritve nevarnih oblačnih mas.
Z zakonom predvideno območje obrambe pred točo na Primorskem je z izvajanjem meddržavnega sporazuma iz leta
1981 med R Slovenijo in R Italijo opredeljeno predvsem kot
območje raziskav dogajanj v točonosnih oblakih, primerjalno
za različne sisteme obrambe pred točo. V te raziskave že
vlaga R Italija znatna tehnična in finančna sredstva.
Za strokovno sodelovanje pri teh raziskavah se že zanima
precej evropskih držav, kar so potrdile tudi na 6. konferenci
Svetovne meteorološke organizacije, ki je bila letos konec
maja v italijanskem Paestumu.
Republika Slovenija pri teh raziskavah sodeluje le z mrežo
točemerov na Primorskem ter v dogovorih na izvedenski ravni
v stalni mešani Slovensko-italijanske komisiji za obrambo
pred točo.
Glavna naloga R Slovenije pri izvajanju omenjenega meddržavnega sporazuma je za zdaj predvsem postavitev radarskega sistema za Primorsko na Slavniku ali drugi ustrezni
lokaciji. Za navedeni meteorološki radarski center je bila
kupljena potrebna radarska oprema že pred 4 leti, še pred tem
pa so se začeli postopki pridobivanja upravnih dovoljenj. HMZ
je namreč že pridobil lokacijsko dovoljenje št. 350-02/F-53/89
z dne 11.1. 1990 in 6. 2. 1990, za katero pa je bila po javnem
protestu prizadete krajevne skupnosti Podgorje s sklepom
pristojnega ministrstva z dne 10. 8. 1991 odložena izvršitev
lokacijskega dovoljenja do odločitve o obnovi postopka.
Čeprav je bila izdelna presoja vplivov na okolje (Institut Jožef
Štefan - SEPO) s pozitivnim mnenjem in pridobljena vsa
potrebna soglasja, razen soglasja prizadete krajevne skupnosti Podgorje, je postavitvi radarja ta krajevna skupnost na
ponovljeni javni razpravi 6. 12. 1993 nasprotovala. Zaradi
nasprotovanja te krajevne skupnosti Skupščina občine Sežeana ni sprejela prostorskega izvedbenega akta, v katerem naj
bi bila podlaga za gradnjo radarskega centra na Slavniku.
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Zato ni bilo možno obnoviti lokacijskega postopka niti ni bilo
možno pričeti s postopkom priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov. Državni zbor
RS na seji 21. 3. 1993 ni sprejel dopolnil Vlade RS k predlogu
zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor - tretja obravnava, s katerim naj bi se
njegove določbe nanašale na pripravo in sprejemanje lokacijskih načrtov ne samo za avtoceste, ampak tudi za infrastrukturne objekte in naprave nacionalnega pomena. Zaradi tega
že pred 4 leti kupljena radarska oprema ne deluje oziroma
neuporabljena leži v skladišču.
Vlada R Slovenije bo v jeseni 1994 ponudila Državnemu zboru
R Slovenije v obravnavo in sprejem zakon o obrambi pred
točo, ki bi vseboval tudi predlog novega načina organiziranosti, operativnega izvajanja in financiranja te dejavnosti.

Občani naj dobe lastninske deleže v napravah in
objektih, zgrajenih s samoprispevki!
JANEZ PODOBNIK, poslanec SLS, Je, 29. 6. 1994, Vladi
Republike Slovenije postavil vprašanje v zvezi z lastninjenjem objektov oziroma drugih infrastrukturnih objektov, ki
so jih občani zgradili s samoprispevki bodisi z denarjem ali
prostovoljnim delom.
Poslanec meni, da je potrebno obstoječo zakonodajo dopolniti tako, da bodo občani lahko vloženi delež tako v infrastrukturne sisteme kot tudi v druge objekte »javnega dobra«
uveljavili kot lastninski delež.
Drugo vprašanje pa se nanaša na bilance občinskega premoženja. Poslanec opozarja, da bi bili potrebni ustrezni
kriteriji in navodila oziroma razjasnitev nekaterih vprašanj,
kar pa bi lahko storili na sestanku predsednika vlade
z občinskimi »izvršniki«.
Vlada mu je odgovorila:
Na vprašanje dr. Janeza Podobnika, poslanca Državnega
zbora Republike Slovenije o lastninjenju tistega dela infrastrukturnih objektov in naprav, ki so bili zgrajeni s samoprispevki občanov, in o pripravi bilance občinskega premoženja,
odgovarjamo naslednje:
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/
93) v prvem odstavku 76. člena med drugim določa, da so
infrastrukturni objekti, naprave oziroma omrežja ter mobilna
in druga sredstva, namenjena za opravljanje gospodarskih
javnih služb, ki so bila financirana iz sredstev samoprispevka,
z dne 2. 7. 1993 postala last republike, občine oziroma Mesta
Ljubljane. Ker so navedeni objekti in naprave olastninjeni že
po samem zakonu, je torej odprto le še vprašanje morebitne
privatizacije. Ker pa zakon o gospodarskih javnih službah (v
nadaljevanju ZGJS) metod in načina privatizacije sredstev, ki
so postala lastnina republike, občine oziroma Mesta Ljubljane
ne ureja, obstoječe zakonodaje pravnosistemsko ne bi bilo
primerno dopolnjevati v predlaganem smislu, torej, da bi
občani del državne, občinske oziroma mestne lastnine, ki bi
po vrednosti ustrezala višini s samoprispevkom prispevanih
sredstev, lahko privatiziran v obliki lastninskih deležev.
Podobno tudi Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91)
v prvem odstavku 66. člena določa, da objekt, ki je bil zgrajen
s samoprispevkom in s katerim upravlja obstoječa delovna
organizacija, ki po tem zakonu nadaljuje del kot javni zavod,
postane lastnina občine, na katere območju je.
Na enak način je urejena tudi PTT-infrastruktura. Vlada Republike Slovenije je dne 30. 6. 1994 na podlagi ZGJS določila
obseg lastnine Republike Slovenije v družbenem podjetju
PTT-infrastruktura, vključno s sredstvi, ki so bila financirana
iz sredstev prispevkov in povračil, iz sredstev samoprispevka
ali iz sredstev, ki so se obvezno združevala na podlagi zakona,
samoupravnega sporazuma ali drugega samopravnega splošnega akta (sredstva solidarnosti in vzajemnosti ali ki so bila
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neodplačno prenesena v podjetja oziroma organizmi®
izvajanje dejavnosti iz 68. člena ter prvega odstavka 72. cw •
ZGJS. Z dnem prenosa navedenih objektov v državno last"
so po navedenem zakonu (ZGJS) ugasnile vse terjatve ,
države.
L

Med lastnino Republike je torej med drugim všteto tudi OT0
ciranje gradje telefonskih priključkov v primerih, ko nal
uporabniki s pogodbami o (večinoma) nepovratnem fi <jo»ib
ranju odpovedali lastninski pravici na teh napravahman
ter -Aid R
lili prenos lastnine nad priključki na PTT-sistem. Le
|L ,|
finančnih sredstev je bil namreč združevan nepovratno. P" ''
kod so uporabniki vstopali v pravna razmerja s PTT X.
neposredno, večina pa je vstopala preko krajevnih
SIS in drugih oblik povezovanja. V zvezi s tem velja sp'"*(.
ugotovitev, da so bile visoke cene telefonskih priklp
posredno izraz nizke cene telefonskega impulza.

Glede na navedeno pa načelno ni ovir, da bi se v tej
z«--.
predvidele posebne rešitve v novi privatizacijski zakor"2 h
ki naj bi urejala metode in način privatizacije državne rlI#' ie
in lastnine lokalnih samoupravnih skupnosti in ki jo P P |(
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (predlog
o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti,rnf®?'.«
Slovenije), ker ne glede na opisano pravno stanje ®n'Jlnd* it(
obstajajo vsebinski razlogi za lastninska upravičenja.|(|(ji
se je o rešitvah treba najprej dogovoriti na politični ra*^ j,
v skladu s parlamentarnimi odločitvami sprejeti v naveo®. (^
novem zakonu enotne rešitve tako za upravičence, * ,
vlagali v telekomunikacijsko infrastrukturo, kot tudi *a.
so vlagali v komunalne sisteme. Zamisli za priznanje I#tnO Ji?
skih upravičenj na gospodarski infrastrukturi so trenu". R
predmet strokovnih razprav ter vključujejo dve možno' t*l
sicer da bi takšni združevalci prejeli delnice ali pa da bH1
priznan popust pri plačevanju storitev.

Navedena problematika, ki pa jo je treba v okviru na z|j{n P
strokovnih obravnav šele doreči, pa se nanaša na raLjiiki
intenzivnost združevanj po (različnih) regijah ter v P°?Lpe<i
nih (različnih) časovnih obdobjih, različne višine zdruz®^
sl
zatečeno akumulativno sposobnost infrastrukturnih
®" ,llje
siste oV
in ne nazadnje tudi na koncipiranje novih tarifnih
,^j pr«)
pa so za različne infrastrukturne sisteme v tem trenutk"
tako v različnih fazah strokovnih priprav.

Pripravljanje t.i. bilance občinskega premoženja že uS'^ hi,
ureja Odredba o načinu sestavljanja premoženjskih 5 njj
republike in občin (Uradni list RS, št. 1/93 in 45/97' i J4
členom navedene odredbe je določeno, da repu°'ieyj
občine sestavljajo premoženjsko bilanco (pregled sreo® ^
virov sredstev) na podlagi knjigovodskih evidenc, ki se
za proračune republike in občin ter za državne °r^p«! ie
organizacije v skladu s posebnimi predpisi, z 2. členoi%j#io
določeno, da se premoženjska bilanca sestavlja nas oDj
»Premoženjska bilanca« in po metodologiji za se <a0,'c;
obrazca, ki sta sestavni del te odredbe. Navedena ° .^ s
vsebuje torej ustrezna merila in navodila tudi za P'v Jki
bilance občinskega premoženja.

Kdaj bo priključena
postaja na Marofu?

nova

—^^"0
transformat°r'
Ad
>»i

JANEZ PODOBNIK, poslanec SLS, Je, 25. maja 1994',/1'1
oziroma Ministrstvu za gospodarske dejavnosti *P^»1B
zakaj takrat še ni bila vključena nova RTP 110/20
formatorska postaja na Marofu med Idrijo in Spodnjo ^
Vlada je posredovala naslednji odgovor:

CJjj

Razdelilna transformatorska postajg 110/20 kV Idrija 1^®'
predvidevanjih oskrbovala 4083 odjemalecev na
območju Idrije z letno porabo 40 GWH električne en^A
konično močjo 8.5 MW. Gre za pomemben objekt, K X '
Elektro Primorska, kot ugotavlja tudi dr. Podobnik, ^ p
ob podpori pristojnega ministrstva in sodelovanju o&c [
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P'oSnjo investitorja Elektro Primorska je Ministrstvo za
<wske dejavnosti imenovalo komisijo za tehnični pre< namenom, da objekt prične poskusno obratovati. Ta
rav|
reie 10 °P
jen 17. novembra 1993. Investitorju sta bili
Men '*derm
'ava obratovalnih navodil in uskladitev načina
latoveif^ 'ljenja teh naprav z javnim podjetjem Elektro
pregledu tega objekta, ki je bil opravljen 15.
0v)bruar^
i(t)e §ela 1994, i® bilo ugotovljeno, da navodila za obratovan S0 uskla 8na
oP^sklari ' S svo im i . zato je elektroenergetski inšpektor

sffedir
i ' pooblastili 22. februarja 1994 z odločbo
podjetju Elektro Slovenija tako uskladitev,inj{r 'u Elektro Primorska pa roke za pričetek obratovanja.
M i fgc
,J
!erne|Liar'a 1994 se ie podjetje Elektro Slovenija pritožilo
ilke- 'l,vU°' da so njegove pravice kršene z odločbo Repuener
iii« oveni? Se
9etskega inšpektorata. Javno podjetje Elektro
16 pr ,em
idil Kteijnlf Z 0dlok
' m 0sklicevalo na pristojnosti, ki so mu bile
#
ustanovitvi javnega podjetja za prenos
ner e°
9'j
javnih podjetij za distribucijo električne
avl; lerg;;G fi ?
#10 v sv em v r 38/90). Te pristojnosti, sprejela jih je vlada,
jli^ktro
?f'
P uveljavlja
ašanju omenja
tudi dr. Podobnik, podjetje
j ji ^'ovenija
sukcesivno.
(tfteiboiau•
ili' lUtemJ e Mln|strstvo za gospodarske dejavnosti zavrnilo kot
„tUjunji ' r°upoštevanju možnosti za pritožbeni rok je
i1 '3 [mitaia odločba Republiškega energetskega inšpekto|ei
' Pravnomočna.
J C0 s tem ie potekalo usklajevanje obratovalnih navali''00 obrit n°st teh navodil je seveda pogoj za tehnično stafliMajena HVan'e' V iun')u 1994 so t)ila ,a navodila do te mere
3 le
^ob 17'•44 so
' P°
Primorske
7. julija
uri ' 110
kWpodatkih
zbiralniceElektro
priključene
na napetost.
Ijfli 'P Idritatevnosti 'e Pr09ram priključevanja odjemalcev na
razclel en
i na tri faze. V prvi fazi je predvidena
vaWvioe va območja Spodnje Idrije in daljnovodov do Želina.
jiitf'Nalc konična obremenitev v tej fazi je 3,5 MW, število
jV.toti,
P® 1000, pretežni del obremenitve je industrijski
P*
9i fa '
"laknje''' 'e '3ila zaradi pomanjkanja finančnih sredstev
^»stail,na za
eno leto, je predvideno območje samega
b\j nično m* 4,ežiščem na industrijski coni. Gre za predvideno
S "iih pori°*
om 2900 odjemalcev, ki bodo po predvideli °|etja Elektro Primorska priključeni do konca leta
'Jelje potem
*a Približno 200 odjemalcev, ki je vezan na
in t ' IT1lna povezave na 35 kV omrežje v smeri Ajdovš1 v |et
'er ukinitev RTP 35/110 kV, vse to je predvi-

Odgovor vlade Republike Slovenije
Star papir zbirata in dobavljata papirni industriji v glavnem
podjetji Dinos in Papir servis.
Potrebne količine starega papirja za polno zadovoljevanje
zmogljivosti slovenske papirne industrije so do leta 1989
znašale letno okoli 180.000 ton, okoli 80.000 ton na leto se je
od teh količin zbralo v Sloveniji, drugo se je uvažalo.
V Sloveniji se navedene letne količine še vedno zbirajo,
čeprav je izkoriščenost zmogljivosti naprav za proizvodnjo
papirja manjša, prav tako pa je tudi odpadek papirja pri
predelovalcih papirja manjši. Tudi poraba papirja, iz katere
nastane reciklažni papir, se manjša, še posebej ker se je
pričela cena celuloze v svetu dvigati. Pri tem velja še ocena,
da konča na odlagališčih približno 60.000 ton papirnatih
odpadkov, od katerih bi se dala glede na kakovost vrniti
v papirno industrijo največ polovica, to je okoli 30.000 ton.
Pri navedbah specializiranih podjetij Dinos in Papir servis
deluje organizacija zbiranja starega oziroma odpadnega
papirja vseh zadnjih 35 let skoraj enako.
Osnovnošolci še vedno zbirajo star papir po šolah, zberejo pa
ga še vedno okoli 1000-3000 ton na leto, čeprav obstoječe,
nižje cene starega papirja, prilagojene zahodnoevropskim
cenam, ponekod zmanjšujejo zanimanje za zbiranje.
Vendar pa je treba zaradi vzgojnih učinkov vztrajati pri akcijah
zbiranja starega papirja po šolah in njim podobnih drugih
akcijah. Na ta način bo tudi možno doseči vzgojni učinek pri
temeljnem načelu varstva okolja pri ravnanju z odpadki, da
naj povzročitelj onesnaženja krije stroške za odpravljanje
posledic, in pri načelu, da je treba nastajajoče odpadke v vseh
fazah proizvodnje ali uporabe izdelkov zmanjšati na najmanjšo možno mero.
Z vsem tem v zvezi skuša Dinos posodobiti zbiranje starega
papirja preko ločenih zbiralnikov, kar se menda dobro
obnese. (Tako poskusno zbiranje teče že 6 mesecev na Prulah). Podjetje pripravlja za jesen še nove zbiralne akcije.
Podjetje Papir servis pa ima po celi Sloveniji za star papir
postavljenih okoli 1100 zelenih zbiralnikov.
Iz vsega navedenega je razvidno, da sta organizacija zbiranja
starega papirja in samo zbiranje v načelu še vedno ista,
vplivajo pa na to zbiranje stalno se spreminjajoče razmere
tržnega gospodarstva.

Koliko denarja je dobil proračun od špedicije
z mejnega prehoda Dolga vas?
°troci ne zbirajo več starega papirja?
poslanec SPS, je 17. 6.1994. slovensko
leti »n
'flien 0 osnovnošolci tekmovali v zbiranju starega
ni
a «ira| p:'piria pri občinah in v organizacijah. Akcije je
Ir'diti |n R*oeči križ Slovenije. Otroci so se pri tem vzgajali
h, 6,0ia
država pa je na ta način prihranila
na z s,are9a papirja. Papir je šel v predelavo,
,n,eti in
'do
*ato je bilo treba posekati manj dreves.
da mi
b!*
navede organizacijsko shemo deloj" i« tlelo"',odgovornosti, po katerih je to zbiranje
I,'"!« oro» • acpred> na primer, desetimi leti in kakšna je
n«!.
'Jska shema strukture in odgovornosti, da
® «eče več.
Ov rrle
o ,0^'"(a in kaj je zatajilo: strukture, zakoni ali

MARIA POZSONEC, poslanka madžarske narodnostne
skupnosti, je 27. 7.1994 postavila naslednje poslansko vprašanje:
»Postavljam vprašanje na katero pričakujem samo pisni
odgovor. Koliko denarja je prišlo v državno blagajno iz
Špedicije na mejnem prehodu Dolga vas od leta 1990 dalje?
Kako so ta denar porabili in zakaj ne uporabijo ta denar za
rešitev nevzdržnih razmer na mejnem prehodu, kjer so razmere zelo nevarne?«
Vlada pa ji je odgovorila:
V priloženi tabeli, ki jo je pripravila Republiška carinska
uprava, so navedeni podrobni podatki o višini in vrstah dajatev, ki so bile vplačane ob prehodu državne meje v Dolgi vasi.
Vsa tako pridobljena sredstva so bila nakazana v integralni
republiški proračun in so bila kot njegov sestavni del porabljena za namene, določene z zakonom o proračunu za posamezno leto. Drugače povedano, v sistemu integralnega prora-

poročevalec, št. 3

85

čuna ni moč obravnavati ali ugotavljati porabe določenih
virov za konkretne namene, ampak je proračunska poraba
urejena v obliki integralne celote z zakonom o proračunu, ki
ga sprejema Državni zbor Republike Slovenije.
Glede reševanja nevzdržnih razmer na mejnem prehodu
Dolga vas naj omenimo, da je v programu PHARE predvidena

njegova rekonstrukcija. Nosilec tega projekta na slov .
strani je Ministrstvo za notranje zadeve. Njegova izv
zahteva predhodno meddržavno uskladitev prihodnjega
metnega režima prehajanja meje, vezanega na slov®
predlog gradnje avtoceste od Maribora proti Republik' k>
žarski v t. i. »severnem koridorju«.
![

Cestna
taksa

Carina

Davek

1991

12.981.976.60

229.164 70

389.725.40

572.50

276 60

1992

100,215.407.00

1.473.448.00

2.527.133.00

89,232.00

5.988.00

1993

171.089.689 00

1.660.685.00

2.593.532.00

117.675.00

5,106.00

poli.1994

80.129,886.00

809.234 50

1.262.407.50

56.880.00

1.896.00

SKUPAJ

364.416.958.60

4.172.532.20

6,772.797.90

264.359.50

13.266.60

Dajatev
Leto

86

Taksa

Obrazci
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Izr. dav. Carinska Posebna
evidenca dajatev
obrem.
750*
7.50*
1.00*
114.575.50 106.710.50 15.667.70
760*
1.00*
528.079 00 105.575.00
1.00*
1 00*
110.121.00 110.81300
1.00*
1.00*
53.950.00 53,950.00
806.725.58

377.048.50

15.667.70

104,9

82.31

DGOVOR
vnašanja in pobude JANEZA JUGA, poslanca
j ;0fljg 'ni) prometni zapori mejnega prehoda

^ Nastavil
"I®9 Janez
Jug jevprašanji:
Vladi Republike Slovenije dne 19.
poslanski
9

0 00 da
13T, * na-

'"letni'
se dogovorjeni in leta dolgo vpeljani
ostran-L
slovensko-italijanskih mejnih prehodih na
tga poset)
J™*° •zahtevo menja izključno samo na škodo sloven'
no še obalnega gospodarstva?
ivfifi ®'ovenska stran pristaja na take rešitve, kot sama
jtaiifromisne. ne da bi dosegla vsaj zmanjšanje pro»veno rer
težkih tovornjakov skozi Slovenijo, ki
'ine Da °~ penjujejo slovenske ceste in mesta, prevoz
Pobudi?
®kološko nevaren?
odprtje mejnega prehoda Škofije za tovorna
HepUhii,,pn°težo nad 5 ton iz Italije, za reg. območje Kopra
"aške
Slovenije in reg. območje Pula iz Republike
v? r
I94.* aiat'1 Pri začasnosti veljavnosti ukrepa najdlje do 15. 9.

'Rajati na podobne »kompromisne« spremembe proi ° na raz lana slovensko-italijanskih mejnih prehodih,
govedi
P°,negoa protiukrepi v obliki grožnje ali delne
franz
'0rniairJ
' 9 prevoza ekološko nevarnih italijanskih
*0v * živo živino;
^itltj i es e
i|Simi Dr
. slovenskih blagovnih proizvajalcev s čim
2n m
''"Ost
' i stroški in s tem povečati njihovo konkus

3°va®g.ub,'ke Slovenije je vprašanji in pobude preučila in
^8 ■
. PrehorjPhro.metne9a režima na slovensko-italijanskih mejDJ® Posledica menjave prometnega režima na
«a g. Car,6
Škofije, kar je posledica ukrepa prefekta
' Ttotinarozze
'rtalijanske državljane, ki živijo ob meji,
P,5 ki bi 1 Velik
6poV0P °met tovornih vozil. Napovedan je bil
ton uv L
dal vožnjo za vsa tovorna motorna vozila
°be smeri.
ak naval na me hni
J>e°voln?i,!
j
prehod škofije je tudi ta,
h
0dih, »f,0 ' Prčkali mejo hitreje kakor na drugih mejnih
v
°2a pr;h' a so na ta mejni prehod kljub višjim stroškom
' " tovornjaki iz notranjosti.
k%o: a
-in v ra2 Premet in zveze se je pogovarjalo s prefektom
r
ji°vor'h skušalo v prvi vrsti ščititi interese slovena P evo2nov
, jali prj i mah
- še posebej pa prevoznike iz Istre. Zato so
51 i2 1 ® v (odprt prehod za tovorna motorna vozila
Nuri v 3"® obe smeri). Intervencija na razgovorih na
Prvotn rStu
'e ime,a za posledico nekoliko olajšano
napov dane a ukre
?V0r
iavo?-i
®
9
pa, in sicer zaprt promet
5a
nad 5
">o »a vstop
ton z izjemo tovornih motornih vozil iz
v Italijo.

- zaprt prehod na Škofijah za vozila nad 5 ton v obe smeri
brez izjem in
- odprt prehod v smeri Italije in nad 5 ton za vozila iz Istre
v obratni smeri na Fernetiče,
se je ugotovilo, da ukrep prefekta po razgovoru v Trstu v globalu malenkostno odstopa od slovenskih stališč na razgovorih.
Pri obravnavanju celotne problematike in iskanju rešitev so se
glede na že navedene ugotovitve o nastajanju zastojev na meji
vključevali tudi predstavniki Ministrstva za notranje zadeve,
obeh gospodarskih zbornic, carinarnic in Ministrstva za finance.
Sodimo, da je delež italijanskih težkih tovornih vozil v primerjavi z drugimi majhen, pri omejevanju prometa pa smo vezani
na mednarodne pogodbe in sporazume. Prevoz živali tujih
prevoznikov je povezan s prehodom živali čez državno mejo,
kar pa je v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo
(Republiške veterinarske uprave).
Ministrstvo za promet in zveze je tudi preučilo pobude in
ugotovilo, da so o vseh navedenih pobudah že večkrat razpravljali na posvetih pri oblikovanju režima na mejnih prehodih. Dosedanji ukrep velja do 15. 9. 1994. V zvezi s tem je
Ministrstvo za promet in zveze poslalo Ministrstvu za zunanje
zadeve dopis z zaprosilom, da pošlje Veleposlaništvu Republike Italije noto, s katero naj jih opozori na to,' da bo z navedenim datumom Republika Slovenija preklicala vse ukrepe na
svojem ozemlju in da to stori v skladu z dogovorom tudi Italija.
Za zaščito slovenskih blagovnih proizvajalcev se ukvarja Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, če gre za prevozne
stroške teh proizvajalcev, pa sodeluje Ministrstvo za promet
in zveze.
Pri načrtovanju politike, zakonskih in podzakonskih aktov
Ministrstvo za promet in zveze skoraj vedno vključuje gospodarsko in obrtno zbornico ravno zaradi zaščite njihovih interesov prevoznikov, ki se upoštevajo glede na splošne interese
in možnosti.
Na sestanku slovenske delegacije, imenovane s sklepom
Vlade Republike Slovenije, s predstavniki Republike Italije
o prometnem režimu na mejhem prehodu Škofije, so bili 9. 9.
1994 sprejeti sklepi:
1. S 15. 9.1994 preneha veljati dogovor o prometu na mejnem
prehodu škofije, ki je začel veljati 13. junija 1994.
2. Na mejhnih prehodih Škofije, Fernetiči in Vrtojba bo deloval tale režim delovanja: mejni prehodi bodo odprti 24 ur
dnevno, s tem da 24 ur dnevno poteka carinski nadzor oziroma tranzit, carini se 10 ur dnevno v skladu z obljubljenim
prihodom dodatnega carinskega osebja.
3. V najkrajšem času se sestanejo predstavniki slovenske in
italijanske carine in predlagajo ukrepe za boljši in hitrejši
pretok carinskih postopkov na mejnem prehodu Škofije, pri
čemer se prouči možnost za uvedbo skupnih carinskih pregledov.

pirati D?_ zae,ne
Premet in zveze je takoj pričelo zbirati in
'I®, Krvavi
tokove čez mejne prehode Fernetiči,
nav
0tok in
° edBl 'hu treh možnosti,
Vrtojba. inPrisicer:
presojanju pod prejšnjo
rapn
na

^k°'liah za vozila nad in do 5 ton iz Istre
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