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Predlog zakona o

LASTNINSKEM

PREOBLIKOVANJU

ZAVAROVALNIC
- EPA 570 - draga obravnava

skem preoblikovanju zavarovalnic - druga obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na 149. seji dne 15. junija
1995 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU ZAVAROVALNIC,
ki
ga pošilja
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.

- Mitja GASPARI minister za finance,
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Alenka SELAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.

Hkrati
pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o lastnin-

UGOTAVLJANJE DELEŽA IN VREDNOSTI
DRUŽBENEGA KAPITALA
4. člen
Delež družbenega kapitala v osnovnem kapitalu zavarovalnice po tem zakonu se ugotavlja po revidiranem knjigovodskem stanju na dan 31. decembra v letu, v katerem je bila
zavarovalnica ustanovljena ter vpisana v sodni register pristojnega sodišča v Republiki Sloveniji.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja lastninsko preoblikovanje družbenega kapitala v delniških družbah, katerih izključna dejavnost je opravljanje zavarovalnih in pozavarovalnih poslov (v nadaljnjem
besedilu: zavarovalnice).
2. člen
Družbeni kapital po tem zakonu je razlika med vrednostjo
sredstev zavarovalnice (celotna aktiva, zmanjšana za vrednost
nekrite izgube) ter vrednostjo obveznosti zavarovalnice.

Družbeni kapital, ki je osnova za preoblikovanje zavarovalnice
po tem zakonu, se ugotovi na dan 31.12.1993 z revidirano
otvoritveno bilanco po metodologiji, ki jo na predlog Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v
nadaljnjem besedilu: Agencija za privatizacijo) predpiše
Vlada Republike Slovenije. Agencija oblikuje predlog metodologije za otvoritveno bilanco zavarovalnic najkasneje
v roku 15 dni od uveljavitve tega zakona.

Obveznosti zavarovalnice iz prejšnjega odstavka tega člena
so rezervacije, začetni varnostni sklad, druge dolgoročne
obveznosti, sklad varnostnih rezerv, sklad matematične
rezerve, preventivni sklad, tekoče obveznosti, obveznosti iz
virov izven poslovnih sredstev, vključno z obveznostmi do
pravnih in fizičnih oseb na podlagi trajnih vlog teh oseb
v zavarovalnico.

Spremembe razmerij med družbenim kapitalom in delniškim
kapitalom, nastale po datumu iz prvega odstavka tega člena,
se upoštevajo le, če so nastale zaradi povečanja delniškega
kapitala z vložki (efektivno povečanje delniškega kapitala).

Družbeni kapital so tudi trajne vloge, navadne in prednostne
delnice ali deleži, ki ne pripadajo nobeni pravni ali fizični
osebi, s katerimi pa zavarovalnica razpolaga.
3. člen

5. člen
Za ugotovitev deleža družbenega kapitala, vrednosti družbenega kapitala in delniškega kapitala po tem zakonu sklene
Sklad v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona v svojem imenu
in za račun zavarovalnice z revizijsko gospodarsko družbo
pogodbo o revidiranju računovodskih izkazov zavarovalnice

Z dnem uveljavitve tega zakona postane lastnik družbenega
kapitala v zavarovalnicah po tem zakonu Sklad Republike
Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu: Sklad).
3

poročevalec, št. 32

za čas od datuma iz prvega odstavka 4. člena do uveljavitve
tega zakona, ki se opravi na podlagi določb zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93).

- izvede prenos 10% delnic, izdanih za družbeni kapital,
ugotovljen po tem zakonu, na Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja;
- izvede prenos 10% delnic, izdanih za družbeni kapital,
ugotovljen po tem zakonu, na Odškodninski sklad;
- razdeli do 20% delnic, izdanih za družbeni kapital, ugotovljen po tem zakonu, zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem zavarovalnice ter ožjim družinskim članom
zaposlenih v zameno za lastniške certifikate.

Oškodovanje družbene lastnine ugotavlja Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet,nadziranje in informiranje. Za
ugotovitev oškodovanja družbene lastnine in za odpravo ugotovljenega oškodovanja se smiselno uporabljajo določila 48.,
48.a, 48.b, 48.c, 49. in 50. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93) ter
uredbe o načinu izvedbe postopkov revizije (Uradni list RS, št.
9/93, 62/93, 43/94).

Preostale delnice Sklad proda najkasneje do 31.12.1995 na
podlagi meril iz 8. člena tega zakona na način in po postopku,
ki ju na njegov predlog predpiše Vlada Republike Slovenije.

Pooblaščena revizijska družba mora pri izvedbi revizije upoštevati ugotovitve Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje o oškodovanju družbene
lastnine.

Delnice se interno zamenjajo za certifikate po vrednosti, ugotovljeni na osnovi drugega odstavka 4. člena tega zakona, ki
se devalorizira s koeficientom rasti cen na drobno od začetka
leta do decembra 1993.

6. člen

MERILA ZA PRODAJO DELNIC

Sklad pripravi, na podlagi izvedenega postopka revidiranja
poslovanja zavarovalnice, predlog spremembe statuta zavarovalnice v roku 15 dni po dokončanem postopku revidiranja, ki
mora biti zaključen najkasneje pol leta po sklenitvi pogodbe
o izvedbi revidiranja poslovanja zavarovalnice. Po sprejemu
na skupščini zavarovalnica predloži statut v soglasje pristojnemu organu za zavarovalni nadzor.

8. člen
Pri prodaji delnic iz drugega odstavka 7. člena tega zakona
mora Sklad upoštevati naslednja merila:
- ne sme jih prodati tuji pravni ali fizični osebi ter domači
pravni osebi, ki je neposredno ali posredno v večinski lasti
tujih pravnih ali fizičnih oseb;
- noben kupec ne more postati lastnik več kot 10% delnic
zavarovalnice.

Sprememba statuta po tem členu se nanaša le na povečanje
delniškega kapitala. Povečanje delniškega kapitala izhaja iz
lastninskega preoblikovanja družbenega kapitala po tem
zakonu in je enako revidirani vrednosti družbenega kapitala
na dan 31.12.1994. Zato skupščina o navedenem povečanju
delniškega kapitala ne glasuje, ampak sprejme ugotovitveni
sklep. Sklad prevzame nove delnice.

Kasnejše transakcije z delnicami se lahko opravljajo v skladu
z zakoni, ki urejajo to področje.
URESNIČEVANJE PRAVIC SKLADA PRI UPRAVLJANJU

Za celotni družbeni kapital se izdajo dodatne navadne delnice
v razmerju iz 4. člena tega zakona, ki se glasijo na ime in so
prenosljive pod pogoji, določenimi v zakonu o zavarovalnicah
(Uradni list RS, št. 64/94), razen delnic, razdeljenih zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem zavarovalnice ter ožjim družinskim članom v zameno za lastniške
certifikate skladno z določili 3. alinee 7. člena tega zakona, ki
so neprenosljive dve leti od dneva vpisa lastninskega preoblikovanja zavarovalnice v sodni register.

9. člen
V roku 30 dni po vpisu povečanja delniškega kapitala v sodni
register mora uprava zavarovalnice sklicati sejo skupščine.
Po preteku 30 dnevnega roka pa skupščino lahko skliče tudi
Sklad.
KONČNA DOLOČBA

7. člen

10. člen

Sklad nastalo spremembo delniškega kapitala prijavi za vpis
v sodni register, prijavi priloži spremenjen statut, v roku 60 dni
od vpisa pa.

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

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 23. seji, dne 20.7.1994,
obravnaval predlog zakona o lastninskem preoblikovanju
zavarovalnic druga obravnava in sprejel sklep, da »predlog
zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic - druga
obravnava ni primerna podlaga za drugo obravnavo, zato naj
Vlada Republike Slovenije v sodelovanju s Službo družbenega knjigovodstva in Slovenskim zavarovalnim združenjem
pripravi nov predlog zakona o lastninskem preoblikovanju
zavarovalnic za drugo obravnavo, pri čemer naj upošteva
pripravo otvoritvene bilance na podlagi izvedenih revizij«
(Poročevalec Državnega zbora RS, št. 30/94).

V predlogu zakona so sklep Državnega zbora RS, sklep Komisije za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja
družbene lastnine in pripombe Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve (v nadaljnjem besedilu: Sekretariat) upoštevane na naslednji način:
1. V prvem odstavku 2. člena je skladno s pripombami Sekretariata črtan izraz, ki se je glasil: »ki se lastnini na podlagi 123.
člena zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega
zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90)«. Vsekakor
pa v obrazložitvi velja omeniti, da družbeni kapital zavarovalnic, ki se lastninijo po tem zakonu, predstavlja samo del
njihovega osnovnega kapitala. Zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja je namreč določil, da
morajo zavarovalnice,ki so bile ustanovljene pred uveljavitvijo
tega zakona, uskladiti svojo organizacijo in poslovanje
z določbami tega zakona, med katerimi je tudi vlaganje sredstev v začetni varnostni sklad družbe (delniški kapital). Na tej
osnovi so obstoječe zavarovalnice postale delniške družbe
z določenim delom delniškega in določenim delom družbenega kapitala.

Predlagatelj je na podlagi sklepa Državnega zbora RS besedilo predloga zakona ponovno pripravil za drugo obravnavo
v sodelovanju z Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in
informiranje in Slovenskim zavarovalnim birojem in upošteval
njune pripombe, ki se nanašajo na izvajanje sklepa Državnega
zbora Republike Slovenije in sklepa Komisije za spremljanje
in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine
glede oškodovanja družbene lastnine. Poleg tega je predlagatelj pri pripravi predloga zakona sodeloval tudi z Agencijo RS
za prestrukturiranje in privatizacijo.
poročevalec, št. 32

V drugem odstavku 2. člena je, ravno tako skladno s pripom4

bami Sekretariata, za besedama »izvenposlovnih sredstev
dodano besedilo », vključno z obveznostmi do pravnih in
fizičnih oseb na podlagi trajnih vlog teh oseb v zavarovalnico«, tretji odstavek pa je dopolnjen na način, da je piko
nadomestila vejica in besedilo »s katerimi pa zavarovalnica
razpolaga«.

5. Prvi in drugi odstavek 6. člena sta preoblikovana na podlagi
pripombe Sekretariata. Tako je predlagatelj v prvem odstavku
dodal stavek, ki se glasi: »Po sprejemu na skupščini zavarovalnica predloži statut v soglasje pristojnemu organu za zavarovalni nadzor,« drugi odstavek pa je preoblikoval tako, da je
razvidno, da se sprememba statuta, ki je nastala zaradi preoblikovanja družbenega kapitala zavarovalnice po tem zakonu,
nanaša na eni strani na črtanje družbenega kapitala, na drugi
strani pa hkrati tudi na povečanje delniškega kapitala v istem
znesku.

2. 3. člen v predlogu zakona ostaja nespremenjen. Spremembo 3. člena ter v povezavi z njo spremembo 4., 5., 6., 7., 8.
in 9. člena je predlagatelj predvidel z amandamaji k predlogu
zakona.
3. V drugem odstavku 4. člena je v skladu s pripombo Sekretariata pred besedama »otvoritveno bilanco« dodana beseda
»revidirano«. Rešitev, da Vlada RS metodologijo za otvoritveno bilanco predpiše na predlog Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, je enaka rešitvi v zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

6. Na podlagi pripombe Sekretariata je spremenjen tudi prvi
odstavek 7. člena, s katerim je sedaj jasno določeno, da mora
Sklad sodnemu registru prijaviti spremembo delniškega kapitala. ki je posledica vključitve družbenega kapitala v delniški
kapital in tej prijavi priložiti spremenjen statut, v roku 60 dni
po vpisu spremembe pa izvesti prenos delnic na Kapitalski
sklad in Odškodninski sklad oziroma opraviti razdelitev zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem zavarovalnice ter ožjim družinskim članom v zameno za lastniške
certifikate.

4. V 5. členu sta v skladu s sklepom Komisije za spremljanje in
nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine
dodana novi drugi in tretji odstavek, ki se nanašata na ugotavljanje oškodovanja družbene lastnine.

nega kapitala po tem predlogu zakona na Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Vloga pooblaščenca za izvedbo strokovnih in tehničnih opravil v procesu
lastninskega preoblikovanja zavarovalnic naj bi pripadla
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo podobno kot to določa zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93).

AMANDMAJI VLADE RS
K 2. členu:
1.
V drugem odstavku se za besedilom »obveznosti iz virov
izvenposlovnih sredstev« doda besedilo »razen sklada za
stanovanjske potrebe in sklada za druge potrebe skupne
porabe«, za besedilom »vključno z obveznostmi do pravnih in
fizičnih oseb na podlagi trajnih vlog teh oseb v zavarovalnico«
pa besedilo »do višine, ugotovljene z revizijo po 5. členu tega
zakona«.

K 4. členu:
1.
V drugem odstavku se besedi »Družbeni kapital« nadomestita
z besedami »Vrednost družbenega kapitala«.

Obrazložitev
Besedilo »razen sklada za stanovanjske potrebe in sklada za
druge potrebe skupne porabe« je že obstoječemu besedilu
drugega odstavka dodano na podlagi mnenja Agencije RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje in v izogib napačni
razlagi kategorije »družbeni kapital«. Besedilo »do višine,
ugotovljene z revizijo po 5. členu tega zakona« pa je že
obstoječemu besedilu drugega odstavka dodano iz razloga,
da se izključi možnost previsoko izkazanih vrednosti teh kategorij v primeru morebitnega prelivanja dobička v omenjene
kategorije in s tem možnost zmanjševanja družbenega kapitala

Obrazložitev:
Glede na to, da se ugotavlja tako delež kot tudi vrednost
družbenega kapitala, je v izogib napačnemu razumevanju
potrebno točno navajanje prvega ali drugega.
2.
V drugem odstavku se datum »31.12.1993« nadomesti z datumom »1.1.1995«.
Obrazložitev
Spremembo datuma je predlagala Agencija RS za plačilni
promet, nadziranje in informiranje,utemeljuje pa jo s tem, da
bo zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic sprejet
po izdelavi računovodskih izkazov za leto 1994.

2.
V drugem odstavku se črta pika in doda besedilo: »ter obveznosti do upravičencev iz 9. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92,7/93, 31/93)«.

3.
V drugem odstavku se črta besedilo »Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu:
Agencija za privatizacijo).

Obrazložitev
Po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij obveznosti
do bivših lastnikov in njihovih dedičev niso družbeni kapital in
jih je potrebno odšteti od sredstev podjetja. Če se želi uporabiti enak pristop pri lastninjenju družbenega kapitala v zavarovalnicah, je potrebno tudi od sredstev zavarovalnic odšteti
tovrstne obveznosti.

Obrazložitev
Amandma je povezan z amandmajem k 3. členu.
K 5. členu:
V prvem odstavku se za besedami »deleža družbenega kapitala« vejica nadomesti z besedico »in«, za besedami »vrednosti družbenega kapitala« pa se črtajo besede »in delniškega
kapitala«.

K 3. členu:
Besedilo »Sklad Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem
besedilu: Sklad)« se nadomesti z besedilom »Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem
besedilu: Kapitalski sklad).«

Obrazložitev
Sprememba je potrebna zaradi skladnosti s 4. členom predloga zakona.

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: »Vse strokovne in tehnične posle v zvezi z ureditvijo lastninskih razmerij in prodajo
delnic po tem zakonu opravlja Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu:
Agencija).«

K 5., 6., 7. in 8. členu:
Beseda »Sklad« se nadomesti z besedo »Agencija«.

Obrazložitev
Vlada Republike Slovenije predlaga prenos lastništva družbe-

Obrazložitev
Amandma je povezan z amandmajem k 3. členu.
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K 6. členu:
1.
V prvem odstavku se za besedilom »ki mora biti zaključen
najkasneje« besedi »pol leta« nadomestita z besedama »tri
mesece«.

skladu za namen reforme pokojninsko invalidskega sistema
v Sloveniji.
2.
V tretjem odstavku se besedilo »do decembra 1993« nadomesti z besedilom »1993 do decembra 1994«.

Obrazložitev:
Skrajšanje končnega roka izvedbe revizije je v izogib možnosti, da bi, po preteku postopka lastninskega preoblikovanja
podjetij, zaposleni v zavarovalnici izgubili del certifikatov,
predlagal Slovenski zavarovalni biro.

Obrazložitev:
Amandma je povezan z drugim amandmajem k 4. členu.
K 9. členu:
1.
Beseda »Sklad« se nadomesti z besedo »Kapitalski sklad«.

2.
V drugem odstavku se stavek »Sklad prevzame nove delnice«,
nadomesti z novim, ki se glasi: »Nove delnice prevzame
Kapitalski sklad.«

Obrazložitev:
Amandma je povezan z amandmajem k 3. členu.
2.
Za 9. členom se doda novo peto poglavje z naslovom »5.
ZAVAROVANJE PRAVIC BIVŠIH LASTNIKOV IN NJIHOVIH
DEDIČEV« in 9.a člen, ki se glasi:

Obrazložitev
Amandma je povezan z amandmajem k 3. členu.
»
K 7. členu:
1.
Obstoječi drugi odstavek se nadomesti z dvema novima, ki se
glasita:
»Preostale delnice Agencija proda najkasneje do 31.12.1996
na podlagi meril iz 8. člena tega zakona. Na enak način proda
Agencija tudi preostale delnice iz 3. alinee prvega odstavka
tega člena v primeru, da vrednost lastniških certifikatov zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih delavcev ne doseže 20
% delnic, izdanih za družbeni kapital. Postopek prodaje na
predlog Agencije predpiše Vlada Republike Slovenije.

»Za zavarovanje zahtevkov za vračanje premoženja v procesu
lastninskega preoblikovanja zavarovalnic se uporabljajo
določbe drugega poglavja zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Predlog za izdajo začasne odredbe vloži upravičenec pri
pristojnem organu najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve
tega zakona. Pristojni organ mora o vložitvi predloga nemudoma obvestiti zavarovalnico in Agencijo. Pristojni organ
mora začasno odredbo izdati in vročiti upravičencu, Agenciji
in zavarovalnici najkasneje v enem mesecu od vložitve predloga.

Za vrednost delnic, ki so bile na podlagi prvega odstavka tega
člena prenesene na Odškodninski sklad, se poveča osnovni
kapital Republike Slovenije v Odškodninskem skladu.Za vrednost delnic, ki so bile na podlagi prvega odstavka tega člena
prenesene na Kapitalski sklad in za vrednost delnic, ki so
namenjene prodaji, se poveča osnovni kapital Republike Slovenije v Kapitalskem skladu.«

Z začasno odredbo iz drugega odstavka tega člena se
podjetju ali lastniku podjetja prepove razpolaganje s stvarmi,
ki so predmet zavarovanja ali se Kapitalskemu skladu prepove
razpolaganje z delnicami, ki so predmet zahtevka v procesu
lastninskega preoblikovanja zavarovalnic.
Kadar pristojni organ odloča o višini lastninskega deleža
upravičenca na družbenem kapitalu podjetja, ugotovi vrednost tega kapitala na podlagi vrednosti, ugotovljene po 4.
členu tega zakona.«

Obrazložitev:
V predlogu zakona, ki ga je Državni zbor RS obravnaval
20.7.1994 je bil predviden eno in polletni rok za prodajo
Skladovih delnic. Zaradi dolgotrajnega zakonodajnega
postopka omenjeni datum 31.12.1995 ni več ustrezen in gaje
potrebno nadomestiti. Potrebno je opredeliti tudi rešitev za
primer, da vrednost lastniških certifikatov v zakonu navedenih
upravičencev ne doseže 20% delnic, izdanih za družbeni
kapital.

Prej peto poglavje postane šesto poglavje.
Obrazložitev:
Če se med obveznosti zavarovalnice, ki se odštejejo od sredstev zavarovalnice pri ugotavljanju družbenega kapitala,
vključijo tudi obveznosti do upravičencev iz 9. člena zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij (amandma k 2. členu),
je potrebno v tem zakonu urediti tudi zavarovanje zahtevkov
za vračanje premoženja bivšim lastnikom in njihovim dedičem.

Vlada RS meni, da je za vrednost delnic, ki so v skladu
s predlogom zakona prenesene na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja in za vrednost delnic, ki so
v skladu s predlogom zakona namenjene prodaji, smiselno
povečati osnovni kapital Republike Slovenije v Kapitalskem
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Predlog zakona o

OMEJEVANJU

UPORABE

TUBAČNIH

IZDELKOV
- EPA 753 - draga obravnava

Poslanca Državnega zbora Republike Slovenije kot upravičena predlagatelja pošiljava v drugo obravnavo

Državnega zbora z dne 11.4.1995 in 187. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

PREDLOG ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV

Hkrati sporočava, da bo kot predstavnik predlagatelja na
sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodeloval Tone Anderlič.
Tone Anderlič, I. r.
Dr. Janez Zupanec, I. r.

kot sva ga pripravila na podlagi stališč in sklepov 30. seje

5. člen

SPLOŠNE DOLOČBE

Za uresničevanje celovite družbene skrbi za varstvo zdravja
prebivalcev pred škodljivimi vplivi tobačnih izdelkov skrbi
Svet za zdravje pri Vladi Republike Slovenije, ki ima na tem
področju zlasti naslednje naloge:
- spremlja vpliv uporabe tobačnih izdelkov na zdravje prebivalcev oziroma skupin ljudi in predlaga ustrezne ukrepe,
- pripravlja programe izobraževanja oziroma osveščanja prebivalcev glede škodljivosti kajenja ter programe odvajanja od
kajenja,
- predlaga ukrepe za omejevanje škodljive razvade uporabe
tobačnih izdelkov,
- opravlja druge naloge s področja omejevanja uporabe
tobačnih izdelkov, ki zahtevajo medpodročno reševanje ali
mednarodno sodelovanje.

1. člen
Ta zakon določa ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih
izdelkov in ukrepe za preprečevanje njihovih škodljivih vplivov na zdravje.
2. člen
Tobačni izdelki po tem zakonu so cigarete, cigarilosi, cigare,
tobak za zvijanje cigaret in za pipe, tobak za žvečenje in za
njuhanje.
3. člen

STANDARDI ŠKODLJIVIH SESTAVIN
6. člen

Javni prostori po tem zakonu so prostori, namenjeni skupni
rabi oziroma dejavnostim na področju zdravstva, otroškega
varstva, vzgoje in izobraževanja, prometa, trgovine, gostinstva, športa in rekreacije ter kulture.

Katran po tem zakonu je suh, nerazredčen, breznikotinski
kondenzat dima, ki nastaja pri kajenju.

Javni prostori iz prejšnjega odstavka so zlasti čakalnice, sejne
sobe, kino dvorane, gledališča, zdravstveni, vzgojno varstveni, izobraževalni, socialni zavodi, gostinski prostori in
trgovine, športne dvorane, javna prometna sredstva, dvigala,
kabinske žičnice, javna stranišča in drugi prostori, kjer so
nekadilci proti svoji volji lahko izpostavljeni cigaretnemu
dimu.

Od 31. 12.1995 je prepovedana izdelava in prodaja cigaret, ki
vsebujejo več kot 15 mg katrana na cigareto.
Od 31. 12. 1997 dalje je prepovedana izdelava in prodaja
cigaret, ki vsebujejo več kot 12 mg katrana na cigareto.
Minister za zdravstvo v soglasju z Uradom za standardizacijo
podrobneje določi pogoje, ki jih morajo glede zdravstvene
ustreznosti izpolnjevati tobačni izdelki.

4. člen
Delovni prostor po tem zakonu je vsak zaprt prostor, ki je pod
nadzorom delodajalca in kjer se zanj dpravljajo dela in storitve.

7. člen
Vsebnost katrana v cigaretah se ugotavlja po metodi, ki
7
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ustreza standardom ISO 4387 in 3400, metoda vzorčevanja po
standardu ISO 8243.
UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE UPORABE
TOBAČNIH IZDELKOV

- na priboru za kajenje;
- na poslovnih prostorih gospodarskih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo, prodajo na debelo ali drobno
tobačnih izdelkov in v njih;
- na izveskih trafik in v njih.

8. člen

12. člen

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

Ne glede na določbe 10. člena tega zakona lahko proizvajalci
in trgovci na debelo s tobačnimi izdelki z enkratnimi akcijami
v javnih občilih obveščajo potrošnike o novih tobačnih izdelkih.

Podatek iz prejšnjega odstavka in opozorilo iz 9. člena tega
zakona morata biti natisnjena v barvi, ki se razlikuje od podlage, v črkah, ki so velike najmanj 2 mm, tisk pa mora biti širok
najmanj 0,3 mm.
9. člen

Za nove tobačne izdelke po prejšnjem odstavku se štejejo:
- izdelki, ki v Republiki Sloveniji še niso bili na trgu;
- izdelki, ki so že bili na trgu v Republiki Sloveniji, pa zaradi
spremembe vsebnosti katrana ali drugih sestavin predstavljajo nov izdelek.

Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, ki na
embalaži nimajo v slovenskem jeziku natisnjenega opozorila
z naslednjo vsebino: »Minister za zdravstvo opozarja: Kajenje
je zdravju škodljivo«.

13. člen
Akcija obveščanja potrošnikov iz prejšnjega člena lahko traja
nepretrgoma največ 20 dni, pri čemer se začetek akcije šteje
dan prve javne objave obvestila potrošnikom. Obvestila
o akcijah obveščanja potrošnikov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- obvestila ne smejo vsebovati elementov, ki bi se nanašali na
mladino ali kakorkoli vzpodbujali k uporabi tobačnih izdelkov,
- obvestila se ne smejo objavljati na televiziji in v periodičnem tisku, namenjenem pretežno mladini,
- obvestila se ne smejo pojavljati na panojih, tablah, nalepnicah ali svetlobnih napisih, ki so od vrtcev in šol oddaljeni
manj kot 200 metrov in znotraj športnih površin,
- obvestila ne smejo prikazovati mladih ljudi ali ljudi, ki so
zaradi svojega dela ali dosežkov na področju športa, glasbe,
umetnosti, gospodarstva ali politike vzor mladim,
- obvestila ne smejo prikazovati vzročne zveze med uporabo
tobačnih izdelkov in uspehom v življenju,
- obvestila se ne smejo objavljati v mladinskih kinematografih, v drugih pa le po 20.00 uri, pri čemer lahko traja obvestilo
največ 30 sekund.

Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, ki na
embalaži poleg opozorila iz prejšnjega odstavka nimajo v slovenskem jeziku natisnjenega še enega od naslednjih opozoril:
»Minister za zdravstvo opozarja:
- kajenje ubija;
- kajenje povzroča raka na pljučih;
- kajenje v nosečnosti škoduje razvoju otroka;
- kajenje je najpogostejši vzrok srčnih smrti;
- kajenje povzroča bolezni srca;
- kajenje skrajšuje življenje«.
Opozorilo iz prvega odstavka tega člena mora biti natisnjeno
na prednji ali na zadnji strani embalaže, opozorilo iz drugega
odstavka tega člena pa je lahko natiskano tudi na bočni strani
embalaže. Opozorili morata biti natiskani s tiskanimi črkami,
ki se razločno barvno razlikujejo od podlage. Površina opozorila ne sme biti manjša od 8% površine stranice embalaže, kjer
je opozorilo natisnjeno, pri čemer opozorilo ne sme biti natisnjeno na delu embalaže, ki se odpira ali na delu, ki se pri
odpiranju uniči.
10. člen

Vsa pisana ali natiskana obvestila v akcijah obveščanja
morajo vsebovati podatek iz 8. člena in opozorilo iz 9. člena
tega zakona v obsegu najmanj 8% površine obvestila.

Prepovedano je neposredno in posredno reklamiranje tobaka
in tobačnih izdelkov, z izjemo omejenega števila določb,
izrecno navedenih v 11. in 12. členu tega zakona.

Obvestila, ki se pojavljajo na filmskem platnu, morajo ob
koncu za najmanj 3 sekunde pokazati opozorilo iz 9. člena
tega zakona.

Za posredno reklamiranje tobaka in tobačnih izdelkov iz
prejšnjega odstavka se šteje prikazovanje logotipov in drugih
znakov za označevanje tobaka in tobačnih izdelkov na predmetih, ki po tem zakonu niso tobačni izdelki.

14. člen
Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim
od 15 let.
Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov iz avtomatskih
naprav.

Prepoved posrednega reklamiranja ne velja za logotip ali drug
znak tobaka in tobačnih izdelkov, ki je registriran tudi za
druge vrste blaga ali storitev. Vendar se takšen logotip ali
znak ne sme prikazovati na način, ki bi vzpodbujal uporabo
tobaka ali tobačnih izdelkov.

Prepovedana je prodaja posameznih cigaret oziroma drugih
tobačnih izdelkov izven izvirne embalaže proizvajalca.

Prepovedano je reklamiranje izdelkov, ki ne sodijo med tobak
in tobačne izdelke, vendar s svojim videzom in namenom
uporabe nesporedno vzpodbujajo k potrošnji tobaka in tobačnih izdelkov.

15. člen
Prepovedano je kajenje v javnih prostorih, razen v delih, ki so
posebej označeni in ločeni od prostorov, namenjenih nekadilcem.

Objavljanje podatkov o kakovosti in drugih lastnostih tobaka
in tobačnih izdelkov v strokovnih knjigah ter revijah in publikacijah, ki so namenjene obveščanju izdelovalcev in prodajalcev teh izdelkov, se ne šteje za reklamiranje po določbah tega
člena.
11. člen

Prostori, namenjeni kadilcem, ne smejo presegati 50%
skupne površine posameznega javnega prostora, kar mora
lastnik javnega prostora, upravljalec oziroma najemnik zagotoviti najkasneje do 1. 1. 1996.

Ne glede na določbe prejšnjega člena je reklamiranje tobaka
in tobačnih izdelkov dovoljeno v obliki in podobi zaščitene
blagovne znamke ali logotipa:

Lastnik javnega prostora, upravljalec oziroma najemnik mora
prepoved kajenja ter označbo prostorov za nekadilce objaviti
na vidnem mestu.
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16. člen

1. če po 31.12.1995 izdeluje ali prodaja cigarete, ki vsebujejo
več kot 15 mg katrana na cigareto (drugi odstavek 6. člena);
2. če po 31.12.1997 izdeluje ali prodaja cigarete, ki vsebujejo
več kot 12 mg katrana na cigareto (tretji odstavek 6. člena);
3. če izdeluje ali prodaja cigarete, ki na škatlici oziroma drugi
embalaži nimajo na vidnem mestu natisnjenega podatka
o tem, koliko miligramov katrana vsebuje posamezna cigareta
(prvi odstavek 8. člena);
4. če izdeluje ati prodaja tobačne izdelke, na katerih podatek
iz 8. člena tega zakona in opozorila iz 9. člena tega zakona
niso natisnjeni v barvi, ki se razlikujejo od podlage ter v črkah,
ki so velike najmanj 2 mm, tisk pa ni širok najmanj 0.3 mm
(drugi odstavek 8. člena);
5. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, na katerih opozorilo
iz prvega odstavka 9r-člena tega zakona ni natisnjeno na
prednji ali na zadnji strani embalaže, opozorilo iz drugega
odstavka 9. člena tega zakona pa na prednji, zadnji ali bočni
strani embalaže; če opozorili nista natiskani s tiskanimi
črkami, ki se razločno barvno razlikujejo od podlage; če je
površina opozorila manjša od 8 % stranice embalaže, kjer je
opozorilo natisnjeno ali če je opozorilo natisnjeno na delu
embalaže, ki se odpira ali na delu, ki se pri odpiranju uniči
(tretji odstavek 9. člena);
6. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki na embalaži
nimajo v slovenskem jeziku natisnjenega opozorila »Minister
za zdravstvo opozarja: Kajenje je zdravju škodljivo« (prvi
odstavek 9. člena);
7. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki poleg opozorila iz
prvega odstavka 9. člena tega zakona nimajo na embalaži
v slovenskem jeziku natisnjenega še enega od naslednjih
opozoril: »Minister za zdravstvo opozarja:
- kajenje ubija;
- kajenje povzroča raka na pljučih;
- kajenje v nosečnosti škoduje razvoju otroka;
- kajenje je najpogostejši vzrok srčnih smrti;
- kajenje povzroča bolezni srca;
- kajenje skrajšuje življenje«;
(drugi odstavek 9. člena);
8. če reklamira tobak in tobačne izdelke v nasprotju s prvim
odstavkom 10. člena;
9. če izvaja akcijo obveščanja potrošnikov nepretrgoma več
kot 20 dni (prvi odstavek 13. člena);
10. če v akcijah obveščanja potrošnikov na pisanih in natiskanih oglasih oziroma obvestilih ne zagotovi natisa podatka iz 8.
člena in opozorila iz 9. člena tega zakona v obsegu najmanj
8% površine oglasa oziroma obvestila (2. odstavek 13. člen);
11. če prodaja tobačne izdelke osebam, mlajšim od 15. let
(prvi odstavek 14. člena);
12. če prodaja tobačne izdelke iz avtomatskih naprav (drugi
odstavek 14. člena);
13. če prodaja cigarete in druge tobačne izdelke izven originalne embalaže proizvajalca (tretji odstavek 14. člena);
14. če v javnih prostorih ne objavi prepovedi kajenja ter
označbe prostorov za nekadilce na vidnem mestu (tretji
odstavek 15. člena);
15. če ne določi prostora za nekadilce v gostinskih objektih,
kjer se gostom streže predvsem hrana (gostišča in restavracije) oziroma ga ne označi v skladu z določbo prvega
odstavka 16. člena;
16. če ne določi prostorov, v katerih je dovoljeno kajenje (prvi
odstavek 17. člena);
17. če se ne ravna po odločbi iz 20. člena tega zakona.

V gostinskih objektih, kjer se gostom streže predvsem hrana
(gostišča in restavracije) se določi prostor za nekadilce. Velikost prostora za nekadilce določi lastnik, najemnik ali uporabnik objekta. Prostor se jasno označi kot prostor za nekadilce.
Prepovedano je kajenje v slaščičarnah in mlečnih restavracijah.
17. člen
V delovnih prostorih je kajenje dovoljeno le v prostorih, ki jih
določi delodajalec.
Prepovedano je kajenje v prostorih državnih organov, ki so
namenjeni stikom s strankami.
18. člen
Vsak zaposleni ima pravico zahtevati od delodajalca, da mu
omogoči opravljati delo v prostorih, kjer zrak ni onesnažen
s tobačnim dimom.
Če delodajalec v primeru iz prejšnjega odstavka ne more
ugoditi zahtevi zaposlenega s prerazporeditvijo v drug
delovni prostor, je dolžan v delovnem prostoru zaposlenega
prepovedati kajenje.
SREDSTVA
19. člen
Sredstva za uresničevanje teh nalog iz 5. člena tega zakona se
zagotavljajo v državnem proračunu.
NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvrševanjem tega zakona opravlja ministrstvo,
pristojno za zdravstvo, nadzor nad izvrševanjem 8., 9., 10., 11.
in 14. člena tega zakona opravlja tržna inšpekcija, nadzor nad
izvrševanjem 15. in 16. člena sanitarna inšpekcija, nadzor nad
izvrševanjem 17. in 18. člena pa inšpekcija dela.
Nadzor nad izvrševanjem 8. in 9. člena tega zakona pri uvozu
tobačnih izdelkov opravlja Carinska uprava Republike Slovenije.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se tobačni izdelki
izdelujejo in prodajajo v nasprotju z 8. in 9. členom tega
zakona, z odločbo prepove izdelavo in prodajo tobačnih izdelkov.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se reklamirajo
tobačni izdelki v nasprotju z 10. in 12. členom tega zakona,
z odločbo prepove dotično reklamo, dokler se ta ne uskladi
z določili tega zakona ali dokler odločitev ni preklicana zaradi
pritožbe.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

Z denarno kaznijo najmanj 10,000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

Za izvršitev odločbe iz četrtega odstavka tega člena lahko
pristojni inšpekcijski organ odredi takojšnjo odstranitev
reklamnega materiala na stroške pravne osebe oziroma posameznika, ki stori prekršek v zvezi z 10. in 12. členom tega
zakona.

Za prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 13. točke prejšnjega
odstavka se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep
obveznega odvzema tobačnih izdelkov, ki so predmet prekrška, za prekršek iz 12. točke prejšnjega odstavka pa tudi
odvzem avtomatskih naprav.

KAZENSKE DOLOČBE
21. člen

22. člen

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju
prekrška, se kaznuje posameznik:
9
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morajo izdelovalci in uvozniki tobačnih izdelkov zagotoviti
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

1. če kadi v javnem prostoru, kjer je kajenje prepovedano (15.
člen);
2. če kadi v slaščičarnah in mlečnih restavracijah (drugi
odstavek 16. člena);
3. če kadi v delovnih prostorih, kjer to ni dovoljeno (prvi
odstavek 17. člena);
4. če kadi v prostorih državnih organov, ki so namenjeni
stikom s strankami (drugi odstavek 17. člena).

24. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 45. člen
zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80 in
25/86).

Denarno kazen iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka izterja
sanitarni inšpektor, denarno kazen iz 3. in 4. točke prejšnjega
odstavka pa inšpektor dela.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

23. člen

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

Natis podatkov iz B. člena in opozorilo iz 9. člena tega zakona

OBRAZLOŽITEV
13. člen, ki natančneje opredeljuje vsebino takih akcij, ni bil
sprejet.
Predlagatelj je glede na mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve v predlog zakona vključil vladni predlog 12. in
novega 13. člena. Pri tem pa je dopolnil drugi odstavek 12.
člena, ki opredeljuje nove tobačne izdelke ter tretjo alinejo 13.
člena, kjer se obvestila ne smejo pojavljati znotraj športnih
površin.

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji dne 11.4.1995
obravnaval in sprejel predlog za izdajo zakona o omejevanju
uporabe tobačnih izdelkov ter zadolžil predlagatelja, da pripravi osnutek, pri čemer naj prouči in upošteva mnenja in
stališča delovnih teles ter stališča, pripombe in predloge iz
razprave poslancev na seji zbora.
Besedilo predloga zakona, ki sta ga predlagatelja pripravila za
drugo obravnavo v Državnem zboru, se razlikuje od besedila,
predloženega v prvo obravnavo, zlasti v naslednjem:

5. Predlagatelj je upošteval pripombe, da je potrebno prepovedati prodajo tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 15 let.
Starostna meja 15 let je pri nas še vedno tista, ki dovoljuje
zaposlitev in celo sklenitev zakonske zveze. Predvsem gre pri
prodaji tobačnih izdelkov za vprašanje moralne osveščenosti
prodajalca.

1. Predlagatelj je upošteval predlog za dopolnitev 6. člena,
vendar pa predlagal, da pri pripravi podzakonskih predpisov
o tobačnih izdelkih sodeluje in odloča minister za zdravstvo in
Urad za standardizacijo. Prav pri Uradu za standardizacijo
delujejo strokovnjaki v okviru tehničnih odborov, ki so usposobljeni za pripravo teh predpisov.

6. Pripomba, da naj se v 15. (zdaj 16. členu) členu doda novi
odstavek, ki bi določal, da prostor za nekadilce ne bi smel biti
manjši od prostora za kadilce, ni bila posebej upoštevana.
Razlog je v tem, da - prvič - zakon že v 2. odstavku 15. člena
predvideva omejitev velikosti javnega prostora za kadilce.
Predvsem pa so lastniki lokalov in restavracij tisti, ki naj se
odločijo, koliko prostora bodo namenili kadilcem in koliko
nekadilcem. Pomembno pri vsemu temu je, da bo morala
imeti vsaka restavracija prostor za nekadilce.

2. Predlagatelj ni upošteval pripomb in predlogov iz razprave,
da je potrebno popolnoma prepovedati reklamiranje tobaka
in tobačnih izdelkov, še posebej pa prodajo netobačnih izdelkov, ki uporabljajo tobačno znamko (10., 11. člen). Popolna
prepoved reklamiranja je v nasprotju s svobodo trgovinskega
izražanja, s svobodo odločanja in izbire. Tobak in tobačni
izdelki so tako kot ostali izdelki pravno legalno proizvedeni in
dalje namenjeni prodaji. Zato imajo tako proizvajalci kot
trgovci na eni strani in potrošniki na drugi strani pravico
obveščati oz. biti obveščeni. Vsaj o bistvenih lastnostih teh
izdelkov, ki so potrebni za odločitev o izbiri pri nakupu. Poleg
tega pa popolna prepoved reklamiranja tobaka in tobačnih
izdelkov ne pomeni bistvenega zmanjšanja njihove potrošnje.
Prepoved prodaje netobačnih izdelkov z uporabo zaščitene
blagovne znamke oziroma logotipa bi pomenila očitno kršitev
mednarodnih pogodb o zaščiti blagovnih znamk (Pariška
konvencija) in našega zakona o industrijski lastnini. Zakon,
tak kot je predlagan, imetnikom blagovnih znamk omogoča
njihovo uporabo.
Predlagatelj je torej ostal na izhodišču, da se dovoljuje neposredno in posredno reklamiranje tobaka in tobačnih izdelkov,
vendar pod zelo jasnimi in omejenimi pogoji. Predlagatelj je
tako upošteval mnenje Vlade in Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.

7. Predlagatelj je upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve v smislu 10., 11. in 12. člena.
8. Predlagatelj je smatral, da v zakon ni potrebno vnašati
določil o ustanovitvi odbora za preprečevanje kajenja pri
Vladi Republike Slovenije. Predlog zakona namreč že vsebuje
taka določila, in sicer v 5. členu jasno opredeljuje naloge
Sveta za zdravje pri Vladi Republike Slovenije, med katerimi
so tudi programi osveščanja prebivalstva glede škodljivosti
kajenja in programi odvajanja od kajenja. Za izvajanje vseh
nalog Sveta za zdravje po tem zakonu pa so predvidena
sredstva iz državnega proračuna (19. člen).
9. Predlagatelj tudi ni upošteval pripomb, naj se v zakon
vnesejo določila o ustanovitvi sklada za sponzoriranje športnih društev v naslednjih petih letih, da se premosti izguba
sredstev, ki jih le-ta dobijo od tobačne industrije. Taka določila bi pomenila predvsem dodaten - in s tem inflacijski
- pritisk na državni proračun najprej v okviru obstoječega
sponzoriranja, posledično pa bi se obseg zagotovo povečal
- celo bolj, saj bi se prijavilo lahko neprimerno več športnih
društev, kot jih morda zdaj dejansko prejema finančno podporo. Upoštevajoč, da gre za vprašanje državnega proračuna,
je zelo pomembno, a hkrati vprašljivo, kakšna merila in nadzor na porabo teh sredstev bodo zagotovljena. Ministrstvo za
zdravstvo pač ne more biti nosilec programa dejavnosti športnih društev.

3. Predlagatelj je dopolnil 11. člen in pri tem smiselno upošteval predloge. Poudarek je dan predvsem dejstvu, da naj se
potrošniki o tobačnih izdelkih obveščajo tam, kjer se ti izdelki
prodajajo. Zato je predlagatelj skladno s tem dopolnil predvsem drugo alinejo 11. člena in dodal novo tretjo alinejo.
4. Pripombe iz razprave, ki se nanašajo na enkratne akcije
obveščanja potrošnikov o novih tobačnih izdelkih so, tako kot
predlagane, nesmiselne. 12. člen, ki je bil v razpravi podprt,
omogoča obveščanje z enkratnimi akcijami, medtem ko novi
poročevalec, št. 32
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Predlog

NACIONALNEGA
IZGRADNJE

PROGRAMA

AVTOCEST V

REPUBLIKI

SLOVENIJI
- EPA 278 - tretja obravnava
V skladu z razpravo na Odboru Državnega zbora za infrastrukturo in okolje pošiljamo tudi Informacijo o možnostih
financiranja programa izgradnje avtocest do leta 2004.

Vlada Republike Slovenije je na 149. seji dne 15. junija
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepov 29. seje Državnega zbora Republike Slovenije
z dne 22/3-1995.

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 njegovih delovnih teles sodelovali:

Hkrati pošilja amandmaje Vlade Republike Slovenije
k predlogu nacionalnega programa izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji - tretja obravnava.

- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze,
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS d. d.
Poleg že naštetih pogojev, ki narekujejo vsebino Nacionalnega programa, pa so pomembni elementi oz. osnove tudi
veljavne prostorske sestavine dogoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije.

1.0 CIUI NACIONALNEGA PROGRAMA
1.1 Izhodišča in osnove za izdelavo Nacionalnega programa
Že leta 1989 in 1991 je bil izdelan predlog Nacionalnega
programa, ki je temeljil na analizi razvojnih možnosti slovenskih državnih cest in na strokovnih predlogih za ukrepe na
cestnem omrežju, kot podlaga za Nacionalni program in Program razvoja in vzdrževanja državnih cest do leta 2000.

Pri tem je potrebno poudariti pomembno razliko med Prostorskim planom in Nacionalnim programom:
• Prostorski plan postavlja dolgoročno vizijo zasnove cestnega omrežja, predvsem v odvisnosti od poselitvenega koncepta in manj od sedanjega prometa, prometnega dela, virov
in brez časovne dimenzije,
• Nacionalni program cest pa, v odvisnosti od prostorskega
plana, na osnovi obstoječega in predvidenega stanja, prometnega dela, prometnih tokov in prometne varnosti ter znotraj
omejenih finačnih in drugih virov, postavi ustrezne prioritete,
ki jih umesti v čas.

Vse te strokovne podlage so bile narejene na osnovi prometnih razmer v letu 1990. V obdobju po tem letu pa je prišlo do
bistvenih sprememb, ki vplivajo, tako na dejanske razmere na
cestnem omrežju, kot na vsebino potrebnega Nacionalnega
programa. Pri tem moramo poudariti predvsem:
• osamosvojitev Slovenije in s tem spremenjeno prometno
politiko ter vlogo posameznih prometnih smeri;
• bistvene spremembe prometnih tokov zaradi vojne na Balkanu in spremenjenih razmer v srednji in vzhodni Evropi;
• zahteve po vključevanju Slovenije v evropske prometne
tokove;
• sporazum z Evropsko Unijo na področju prometa.

Cilje nacionalnega programa predstavljajo strateški in strukturni cilji. Strateški cilji določajo prednostne razvojne smeri,
strukturni cilji pa določajo prioritete znotraj razvojnih smeri.
Spremenjen položaj Slovenije ter spremenjene razmere
v Evropi narekujejo deloma spremenjen pristop k načrtovanju
avtocestnega omrežja. Pri tem je potrebno upoštevati zlasti
naslednje:
• osamosvojitev Slovenije in s tem spremenjeno prometno
vlogo posameznih smeri
• bistvene spremembe prometnih tokov zaradi vojne na Balkanu in spremenjenih razmer v srednji in vzhodni Evropi
• zahteve po vključevanju Slovenije v evropske prometne
tokove potrjene na konferenci na Kreti.

V zvezi s tem je bil sprejet program izgradnje avtocestnega
omrežja v smeri zahod - vzhod, ki je opredeljen v vseh
dokumentih.
Vse te pogoje je bilo potrebno na novo analizirati in vgraditi
v gospodarska, prometna in finančna izhodišča za izdelavo
Nacionalnega programa, ki bo ustrezal razvojnim potrebam in
možnostim države Slovenije.
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• zmanjšati negativne prometne vplive na okolje in
• omogočiti širše gospodarske, socialne in turistične koristi.
• ohranjati že zgrajeno avtocestno omrežje AC

Predloženi nacionalni program je sestavni del širšega programa razvoja in vzdrževanja cest in razvoja prometa.
1.2 Cilfi nacionalnega programa izgradnje avtocest

Te naloge so si pogosto nasprotne: usklajevanje posameznih
vplivov ter iskanje rešitev, ki dajejo optimalne, uravnotežene
učinke je zahtevna naloga, ki jo morajo v okviru realizacije
nacionalnega programa rešiti strokovne službe. Posebno
občutljivo je vprašanje vplivov novogradnje na okolje oz.
posegov v prostor. Nova avtocesta je smotrna le, če je prometno učinkovita, sicer ne služi svojemu namenu in tudi ne
razbremeni okolja obstoječih cest. Zato je potrebno najti
rešitev, ki bo sprejemljiva za okolje in prometno učinkovita.

Za izgradnjo predlaganega avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji zasledujemo naslednje cilje:
• Izgrajeno avtocestno omrežje bo notranje povezalo Slovenijo.
• Predlagano avtocestno omrežje bo povečalo varnost udeležencem v cestnem prometu.
• S sodobnimi cestnimi povezavami znižujemo stroške transporta, s čemer se povečuje konkurenčna sposobnost gospodarstva.
• Kvalitetno cestno omrežje vključuje Slovenijo v evropski
gospodarski prostor.
• Takojšna priprava dokumentacije bo omogočila pridobiti
finančna sredstva, ki jih Evropska unija namenja za izgradnjo
cestne infrastrukture.
• Investicije v cestno infrastrukturo omogočajo gospodarski
zagon.
• Gradnja v času gospodarske recesije bo omogočila doseči
najnižje stroške pri uresničitvi programa.
• Varstvo okolja je v predloženem programu upoštevano
enakovredno ostalim kriterijem.

2.0 IZHODIŠČA NACIONALNEGA PROGRAMA
Slovenija je po osamosvojitvi postavljena pred nalogo, da se
kulturno, politično in gospodarsko vključi v procese, ki nam
bodo omogočili uresničiti cilje, verificirane v Državnem zboru.
V tem okviru se Slovenija vklaplja tudi v infrastrukturni sistem
cest Evrope. Politika, ki jo na tem področju Evropska unija
izvaja, temelji na naslednjih dokumentih:
• memorandum o vlogi Evropske unije pri gradnji prometne
infrastrukture (ABI 1981 C 144, 77),
• akcijski program na področju prometne infrastrukture
(uredba št. 1738/93, ABI 1993 L 161) in
• pogodba o Evropski uniji, čl. 129b - d EGV, ki uvaja
možnost subvencioniranja transevropskih prometnih mrež.

Postavljene cilje lahko razdelimo na strateške cilje in strukturne cilje.

Slovenija se je vključila v to skupno politiko s Sporazumom
med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa/v nadaljevanju Transportni sporazum/, ki je bil ratificiran v Državnem zboru julija 1993,
v evropskem parlamentu pa septembra 1993. V njem je dan
posebni poudarek izgradnji prometne infrastrukture, v kateri
opredeljuje tiste slovenske avtoceste, ki so bile usklajene
s transevropsko prometno mrežo:
• avtocesta v smeri jugozahod - severovzhod od Kopra do
Šentilja z odcepi do italijanske in madžarske meje,
• avtocesta v smeri severozahod - jugovzhod od predora
Karavanke do Obrežja,
• avtocesta Maribor - Macelj.

1.2.1 Strateški cilji
Zagotoviti ustrezno notranjo povezanost države
• Dograditev AC sistema bo omogočala boljši in učinkovitejši pretok blaga, storitev in ljudi, kar bo vplivalo na nadaljni
policentrični razvoj, decentralizacijo in enakomernejši razvoj
države.
• Izboljšati prometno varnost
Prometna varnost je v Sloveniji eden ključnih problemov.
Glede števila prometnih nezgod na enoto prevoženih kilometrov smo žal v evropskem vrhu. Izboljšava in dograditev cestnega sistema mora pomembno prispevati k izboljšanju prometne varnosti, k zmanjašnju števila mrtvih in poškodovanih
ter k zmanjšanju materialne škode, ki tako nastaja.

Evropske države uskljajujejo transevropsko prometno mrežo
na treh nivojih:
• nivo projektov, kjer s projektom TEM /transevropsko avtocestno omrežje/ uskljajujejo nacionalne programe razvoja
avtocestnih sistemov,

• Zagotoviti povezavo s širšim evropskim prostorom
Čeprav je v Sloveniji v strukturi celotnega prometa le okoli
15% zunanjega in 85% notranjega prometa, je naša država
močno soodvisna od svojega okolja, kar je še posebej izraženo zaradi njene relativne teritorialne in populacijske majhnosti. Boljše prometno povezovanje s širšim evropskim prostorom bo Sloveniji prineslo povečanje trga in boljše možnosti za vključitev v evropske integracijske procese.

• regionalni nivo, kjer je Slovenija sodelovala v okviru držav
srednje Evrope na:
• sestanku ministrov za transport srednje Evrope na Dunaju
marca 93 in januarja 94, kjer je bil sprejet dokument »Vienna
paper«,
• sestanku ministrov za transport srednje Evrope v Sopronu
septembra 93,
• regionalni koferenci ministrov za transport srednje Evrope
na Brionih februarja 94,
• nivo evropskih držav, kjer Slovenija sodeluje na dveh
vrstah konferenc:
• ECMT: evropska koferenca ministrov za transport, ki sedaj
povezuje 32 stalnih članic in ene države opazovalke. Predloge
avtocestnih smeri je Republika Slovenija uveljavila na 77.
zasedanju v maju v Noordvvijku, Nizozemska ter na 78. zasedanju maja 94 v Anesyju v Franciji,
• panevropski konferenci ministrov za transport, ki sta bili
oktobra 91 v Pragi in marca 94 na Kreti. Zaključni dokument
nosi naziv »Smernice za nadaljni razvoj (vse)evropske infrastrukture« in je rezultat skupnega predloga Evropske komisije, sekretariata Konference evropskih transportnih ministrov
in Ekonomske komisije ZN. Smernice obsegajo skupni pristop pri načrtovanju infrastrukture v treh nivojih:

• Vzpodbuditi gospodarski razvoj države
V obdobju po osamosvojitvi in s tem povezanimi procesi je
ključnega pomena izgradnja solidnega gospodarskega temelja države, saj je to podlaga za razvoj vseh drugih dejavnosti.
Ob tem pospešena vlaganja v prometno infrastrukturo predstavljajo strateški poseg, ki bo vzpodbudil gospodarsko rast,
saj bodo ta vlaganja prinesla poleg razvojnih, tudi neposredne multiplikativne gospodarske učinke. Pospešena gradnja cest bo začasno hitro privedla do povečanega povpraševanja, ustrezno urejena cestna infrastruktura pa bo v nadaljevanju eden od garantov za nadaljnjo rast.
1.3.1 Strukturni cilji
Poleg osnovnih strateških ciljev ima izgradnja avtocestnega
omrežja tudi naslednje naloge:

• nivo 1: dolgoročne perspektive za razvoj vseevropske
infrastrukture, ki je v skupnem interesu evropskih držav in
njegovo zrcaljenje v mednarodnih dokumentih,

• zagotoviti in povečati mora neposredne ekonomske
učinke,
poročevalec, št. 32

12

Za ustrezen prikaz in izračun primerljivosti razmer na obstoječi in predvideni novi mreži smo določili alternativne odseke
obstoječih cest. Alternativni odseki so bili izbrani glede na
smiselno primerljive gradbene odseke bodočih novogradenj
cest.

• nivo 2: prioritete skupnega interesa v srednjeročnem razvoju. Za centralno in vzhodno Evropo so to prioritetne smeri
do leta 2010, med katere je uvrščena pod št. V. tudi smer Trst/
Koper - Postojna - Ljubljana - Budimpešta,
nivo 3: kraktoročne prioritete skupnega interesa za izbor
katerih so opredeljene skupine kriterijev.
Dokumenti, ki so bili sprejeti na dosedanjih mednarodnih
forumih, dosledno uveljavljajo smeri, ki so bile usklajene
s Transportnim sporazumom z Evropsko unijo. Ta v 6. členu
določa, da bo Evropska unija finančno podprla gradnjo
v obliki posojila Evropske investicijske banke z benificirano
obrestno mero in vzpodbujala uporabo dodatnih virov, kot
sovlaganja držav članic Evropske unije iz javnih ali zasebnih
skladov. Slovenija je ob podpisu transportnega sporazuma
sklenila tudi finančni protokol.
Državni zbor Republike Slovenije je 22. aprila 93 s sklepom
naložil Vladi, da pripravi program pospešene izgradnje prednostne smeri od Kopra do Šentilja z odcepi do italijanske in
madžarske meje, pridobi dodatne dolgoročne vire in upošteva
predlog poslancev o uvedbi »bencinskega tolarja«.
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi gradiva
Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji na 11. seji, dne
27.7.1993 sprejel to besedilo kot prvo obravnavo Nacionalnega programa gradnje avtocestnega sistema. Pri tem je
zadolžil Vlado, da pripravi Nacionalni program Republike
Slovenije za drugo branje z upoštevanjem stališč in sklepov
s te seje. S posebnim sklepom je gradivo Gradnja avtocest
v Republiki Sloveniji in Poročilo o stanju projektne dokumentacije in postopkov priprav za gradnjo avtocestnega sistema
Republike Slovenije potrdil kot osnovo, ki jo lahko Vlada
Republike Slovenije uporablja za nadaljevanje že začetih
aktivnosti ter v mednarodnih kontaktih in kontaktih z mednarodnimi finančnimi institucijami.
S sprejetjem ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi SRS, UL 32/89 in 4/91 je prenehal
veljati sistem planiranja v cestnem gospodarstvu, s katerim je
Vlada dobila nalogo pripraviti nov Zakon o javnih cestah, ki
bo opredeljeval status Nacionalega programa državnih cest.
Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
je sestavni del Nacionalnega programa državnih cest. Zakon
o javnih cestah je predložen Državnemu zboru v prvo branje.
V zvezi s prioritetno cestno povezavo je Državni zbor Republike Slovenije v letih 1993 in 1994 sprejel vrsto zakonov, ki
zagotavljajo pogoje za izgradnjo avtocestnega sistema, in
sicer:
• Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (UL RS 46/93),
• Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (UL RS
57/93)
• Zakon o dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (UL RS 71/93),
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d. d. za najetje
kredita pri EBRD (ULRS 23/94)
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz
pogodbe o najetju kredita EBRD za izgradnjo avtocestnega
odseka Pesnica - Šentilj (UL RS 23/94)

Glede na projekcijo razvoja prometa smo naredili tudi nekatere ocene razmer na cestah v letu 2012. Analizirali smo
predvsem prometne obremenitve, prometno varnost, kapaciteto in ekološke razmere.
3.2 Prometne razmere
Tudi prometne obremenitve dokazujejo, da so najpomembnejše ceste v smereh cestnega križa: na njih je zlasti intenziven notranji promet med najpomembnejšimi gospodarskimi
centri v Sloveniji ter zunanji in tranzitni promet, ki v skupnem
prometu na teh cestnih smereh predstavlja sicer le 10 - 15%
delež. Zunanji in tranzitni promet v smeri jugozahod- severovzhod narašča vsa zadnja leta, v drugi smeri - proti jugovzodu - pa ga onemogočajo trenutne razmere, kar se kaže
v velikem zmanjšanju prometa. Vendar prometni potencial
v teh smereh zagotavlja po normalizaciji razmer ponovno
oživitev prometnih tokov. Zato lahko predpostavimo naslednji
razvoj:
• notranji promet bo v naslednjih letih naraščal s podobno
intenzivnostjo, kot je v preteklem 10 letnem obdobju,
• mednarodni promet v smeri proti jugovzhodu se bo po
normalizaciji razmer ponovno intenziviral in
• mednarodni promet jugozahod-severovzhod bo še nadalje naraščal.
3.3 Kapacitete prometnega omrežja
Kapacitetna analiza obstoječih cest v smereh bodočih avtocest kaže, da so že v osnovnem letu prometne razmere kritične na 8% dolžine omrežja, na naslednjih 5% dolžine pa se
približujejo kritičnim. Ta slika se še bistveno poslabša, če bi
v analizo vključili tudi odseke cest skozi naselja: večino ozkih
grl na teh cestah, drugače kot z novogradnjami, sploh ni
mogoče reševati.
V planskem obdobju 20 let pa bi bile, v primeru da ne gradimo
avtocest, prometne razmere kritične na polovici dolžine
obravnavanega omrežja.
3.4 Prometna varnost
Analiza prometne varnosti kaže, da bi gradnja avtocest v Sloveniji bistveno prispevala k izboljšanju le-te. Stopnja nezgod
z mrtvimi, ki je najpomembnejše merilo prometne varnosti bi
se glede na razpoložljive podatke znižala tudi do 4 krat.
V povprečju bi se zmanjšalo število mrtvih za polovico, približno za toliko pa bi bilo manjše tudi število poškodovanih.
Z dograditvijo avtocestnega sistema bi zmanjšali letne stroške
nezgod za približno 22 mio. USD.
3.5 Varstvo okolja v nacionalnem programu
Cestno omrežje ima nedvomno pomembne vplive na okolje.
Vsem vplivom na okolje se pri gradnji cest ni mogoče izogniti.
Potrebno pa se jim je izogniti v največji možni meri. Pri tem je
potrebno upoštevati okolje kot celoto, ki jo sestavlja zelo
veliko število različnih sestavin.

Eno od izhodišč za določitev Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, je dolgoročni plan SR
Slovenije 1986 - 2000, dopolnjen leta 1989. V pripravi je
dokument Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike
Slovenije. Predlog nacionalnega programa izgradnje avtocest
je usklajen s predlogom omenjenega dokumenta, ki je tudi
ena izmed osnov za njegovo pripravo. (Priloga 2).

Zakon o varstvu okolja predvideva naslednje zaporedje varstvenih dokumentov:
• Študije ranljivosti okolja, ki se pripravijo na državni in na
lokalnih ravneh, kot vhodno gradivo za prostorske plane in
razvojne programe.

3.0 OSNOVE ZA PRIPRAVO NACIONALNEGA PROGRAMA
3.1 Splošno

t

• Celovita presoja vplivov na okolje, ki se pripravi za prostorske plane kot strateška presoja vplivov na okolje.

Osnova priprave nacionalnega programa je analiza stanja in
razmer na obstoječih cestah. Upoštevali srno le tiste ceste, ki
so v koridorjih razvojnih smeri avtocestnega sistema opredeljenih v poglavju 3, razen poteka cest skozi mestna področja.

• Presoje vplivov na okolje, ki se pripravlja za vsak posamezen projekt na različnih ravneh njegove dodelanosti.
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• notranje povezave Slovenije, torej predvsem medregionalne povezave in istočasno
• ustrezno vključevanje države v mednarodne tokove.

Z nacionalnim programom opredeljujemo naslednje oblike
preverjanja okoljske sprejemljivosti avtocestnega omrežja
v Sloveniji:
• Študije ranljivosti okolja se pripravijo vzporedno z natančnejšim opredeljevanjem prostorskega položaja tras ter
v okviru strateških presoj vplivov na okolje.
• Na vsakem koraku podrobnejšega načrtovanja tras avtocest v prostoru se izvede posebna presoja vplivov.
• Analize, študije in spoznanja iz presoje vplivov na okolje
morajo biti predstavljene javnosti skupaj s projekti in načrti
avtocest in se izdelujejo v sklopu:
• splošne analize vplivov na okolje,
• vplivov hrupa,
• vplivov na onesnaženje zraka,
• vplivov na vodne vire
Avtoceste vplivajo na okolje:
• pozitivno v splošnem zmanjšanju negativnih vplivov prometa v območju obstoječih cest, ki jirt avtoceste razbremenijo,
• negativno pa predvsem z novim posegom v prostor, ko
le-tega dodatno obremeni in trajno spremeni njegovo namembnost.

Omrežje že v sedanjih razmerah prevzema vlogo daljinskih
cest in bo to vlogo prevzemalo tudi v bodoče. Za osnovo ima
omrežje, ki je opredeljeno kot zasnova cestnega omrežja
v Dolgoročnem planu SR Slovenije 1986 - 2000, dopolnjenem 1989 in korigirano na posameznih smereh. Predlagano
omrežje je usklajeno s predlogom Sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije.
Predmet nacionalnega programa izgranje avtocest v Republiki Sloveniji so odseki avtocest, priključnih avtocest in hitrih
cest, ki se bodo v okviru predlaganih sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije in v okviru zagotovljenih
finančnih sredstev zgradili do leta 1999.
V nacionalnem programu je izjemoma vključen tudi odsek
ceste Slovenska Bistrica - Ormož na osnovi Transportnega
sporazuma z Evropsko Unijo oziroma na osnovi sklepov
Državnega zbora Republike Slovenije.

Zlasti slednje zahteva obširne raziskave in pretehtane odločitve. Usklajevanje trase v prostoru naj bi dalo rešitev, ki bo kar
najmanj zmanjševala kvaliteto prostora, istočasno pa učinkovito prevzemala osnovne funkcije avtoceste.

Odseki avtocest, priključnih avtocest in hitrih cest, ki bodo
zgrajeni do leta 1999, so določeni na karti »Program do leta
1999 - prva prednostna razvojna smer« (priloga 3)

4.0 PREDLOG NACIONALNEGA PROGRAMA
Vsi odseki avtocest, priključnih avtocest in hitrih cest, ki so
predmet tega nacionalnega programa izgradnje avtocest do
leta 1999, ter tisti, ki so šele načrtovani za izgradnjo do leta
2004, so prikazani na karti »Program do leta 2004« (priloga 4)
in opisani v tabelah 1,2,3 in 4.

4.1 Omrežje
Predlog omrežja nacionalnega programa omogoča realizacijo dveh zastavljenih ciljev:
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Tabela 1 :
Seznam gradbenih odsekov po smereh oziroma krakih do leta 2004
Izgradnja štiripasovnih avtocest, priključnih avtocest in hitrih cest
Šifra

A
A
A
A
A
HC
A
A
_AP
Ap
Ap
A
A
A
A
A
A
A
HC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
HC
HC
HC
SKUPAJ

Elementi prečnega profila

dolžina
(km)

Opis

Primorska smer
Čebulovica - Divača
Divača - Kozina
Obvoz Kozina In razcep
Kozina - Crni kal
Črni kal - Srmln
Škofije - Srmln
.
Krak - Sežana
Divača - Dane
Dane - Fernetlčl
»
Krak - Gorica
Razdrto - Vipava
Vipava - Selo
Selo - Šempeter
štajerska smer
Šentilj - Pesnica
Pesnica - Miklavž
Miklavž - Slivnica
Arja vas - Vransko
Vransko - Blagovica
Blagovica- Šentjakob
Šentjakob - Malence
Zadobrova - Tomačevo
.
Krak - Prekmurje
Maribor - Lenart
Lenart - Beltinci
Beltinci - Lendava dm
«
Krak - Dravski
Fram - Hajdina
Hajdina - Gruškovje
Gorenjska smer
Vrba - Črnivec
Črnivec - Podtabor
Podtabor - Naklo
Šentvid • Koseze
Dolenjska smer
Višnja gora - Bič
Bič - Trebnje
Trebnje - Hrastje
Hrastje - Kronovo
Kronovo - Smlednik
Smlednik - Krška vas
Krška vas - Obrežje
• Krak-Obalna cesta
Koper - Izola
Izola-Jagodje
Jagodje-Luclja

št.voz.pasV
smer

odstavni pas

5.100
6.900
2.500
10.600
8.200
3.000

2
2
2
2
2
2

da
da
da
da
da
da

8.400
3.800

2
2

da
da

12.400
15.400
11.800

2
2
2

ne
ne
ne

9.300
13.000
5.500
20.900
14.100
21.400
9.600
3.500

2
2
2
2
2
2
2
2

da
da
da
da
da
da
da
da

14.000
31.000
22.000

2
2
2

da
da
da

14.100
17.700

2
2

da
da

7.500
4.500
4.500
3.728

2
2
2
2

da
da
da
da

11.900
11.300
9.900
12.000
13.200
13.700
12.300

2
2
2
2
2
2
2

da
da
da
da
da
da
da

3.300
4.000
4.500

2
2
2

ne
ne
ne

400.500

A - avtoceste, HC - hitre ceste, Ap - priključne avtoceste
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Dograditev dvopasovnlh avtocest v štiripasovne
dolžina (km)
šifra
opis

A
A

Štajerska smer
Slivnica - Arja vas
Naklo - Kranj V.

Elementi prečneg a profila
št.voz.pas./
odstavni pas
smer

46.900
8.700

SKUPAJ DOGRADITEV V 4 PASOVNICE

2
2

55.600

Novogradnja oz. rekonstrukcija cest ustreznega standarda
šifra
opis
dolžina (km)

• Obdravski krak
M
SI.Bistrica - Hajdina
M
Hajdina - Ormož
SKUPAJ CESTE USTREZNEGA
STANDARDA
M • magistralne ceste

šifra

HC
HC
HC
HC

Elementi prečneg a profila
št.voz.pas./
odstavni pas
smer

17.200
29.200
46.400

opis

1
1

dolžina (km)

• Krak - Jelšane
Postojna - Jelšane
• Krak - hrvaška meja
'Dekani/Rižana - Sočerga
'Koper - Sečovlje
"Podaljšek HC - MB

31.200

1

da

12.500
11.200
5.500

1
1
2

da
da
da

Tabela 2
[

projekt - odsek;
avtoceste - priključne avtoceste - hitre ceste
projekt Sežana
projekt Gorenjska
odsek Šentvid - Koseze
projekt Ljubljana - Novo Mesto
projekt Novo Mesto - Obrežje
projekt Maribor - Gruškovje
projekt Šentilj - Pesnica
projekt obvoznica Maribor
projekt Celje - Ljubljana
odsek Zadobrova - Tomačevo
odsek Čebulovica - Divača
projekt Divača - Koper
projekt Maribor - Drž, meja
odsek Naklo - Kranj V.
odsek Slivnica - Arja vas
projekt Vipavska dolina
projekt Obalna cesta
projekt SI. Bistrica - Hajdina
projekt Hajdina - Ormož

562.900 |

4.2 Karakteristični prečni profili
Na osnovi;
•
•
•
•
•
•

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

so določeni karakteristični prečni profili za vse avtocestne
odseke, ki se prikazujejo v tabeli 1 skozi število voznih pasov
in ostalih elementov prečnega profila.
Projekti so zaključene funkcionalne enote sestavljene iz odsekov opisanih v tabeli 2.
poročevalec, št. 32

da
da

Elementi prečneg a profila
odstavni pas
št.voz.pas./
smer

variantni predlog
' nadaljevanje hitre ceste MB

1 SKUPAJ VSE NOVOGRADNJE

da
da
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4.3 Prioriteta realizacije

(državna meja pri Lendavi - državna meja pri Novi Gorici
z avtocestnima odsekoma za Koper ter državno mejo pri
Sežani in Šempetru) ostali odseki AC se po prioriteti uvrstijo
v program po letu 1999.

4.3.1 Predlagana dinamika
Prioriteta realizacije posameznih AC odsekov je določena na
osnovi:
•
•
•
•
•

Izjemo po prometno-ekonomski upravičenosti, razvojni
pomembnosti projekta, prometni varnosti in vplivih na okolje
predstavlja odsek hitre ceste Koper - Izola - Lucija (obalna
cesta), ki se uvrsti v program do leta 1999.

prometno-ekonomske upravičenosti,
razvojne pomembnosti projekta,
medsebojne povezanosti,
prometne varnosti,
vplivov na okolje.

Znotraj projektov z enako stopnjo prioritete vpliva na predlog
vrstnega reda realizacije stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije.

Ne glede na opredelitev v tretjem odstavku se odsek avtoceste
od mejnega prehoda Obrežje do izvoza Čatež - Brežice
v časovnem programu izgradnje avtocestnega omrežja Slovenije uvrsti v obdobje 1996-1999.

Za obdobje do leta 1999 je - ne glede na zgoraj navedene
kriterije - v skladu z določili Zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v R Sloveniji, v program vključena realizacija odsekov na smeri zahod - vzhod;

V pripadajoči Tabeli 3 Prioriteta gradenj posameznih projektov, so prikazni kazalci za določanje prioritete projektov.
V grafični Prilogi 6: Dinamika gradnje, je prikazana dinamika
izgradnje programov do leta 2004.
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Rezultati analize kažejo, da je verjetnost, da je izračunana
vrednost investicije v polju 5% odstopanja po gradbenih
odsekih med 17,22% in 100%, v polju 10% odstopanja pa med
28,89% do 100%. Ocenjeno je 39 odsekov, njihova povprečna
verjetnost, da je skupna izračunana vrednost investicije
v polju 5% odstopanja je 62,34%, v polju 10% odstopanja pa
90,68%.

4.4 Stroški investicije
Na osnovi dimenzioniranja elementov avtocestnih odsekov so
izračunane količine posameznih postavk gradbenih del,
dodatnih del in storitev ter odkupov. Te količine so določene
na osnovi različne faze izdelave projektne dokumentacije. Za
te količine in dela so za vsak odsek izračunani skupni investicijski stroški, ki poleg skupnih gradbenih stroškov zajemajo
stroške odkupov zemljišč, 30% stroškov spremembe
namembnosti zemljišč, projektov in nadzora ter deleža
nepredvidenih del. Pri tem izračunu je upoštevan nivo cen
dela, opreme in materiala iz decembra 1993. V tabeli 4 so
prikazani stroški investicij v mio SIT in v mio USAI za 48
gradbenih odsekov, ki so obravnavani v nacionalnem programu.

Investicijska vrednost dograditve celotnega avtocestnega
sistema v dolžini 491 km (ni upoštevana obalna cesta) po tem
programu znaša 1850,30 mio USD. Pri tem je upoštevana nova
štiripasovna avtocesta med Mariborom in Lendavo (dm) po
»severni varianti« v dolžini 73 km, rekonstrukcija magistralne
ceste SI. Bistrica - Ormož v dolžini 46,4 km ter viadukt na
odseku Razdrto - Čebulovica. Poleg tega so v skupni investiciji zajeta še sredstva za dokončanje del na avtocestah in
projektno dokumentacijo v letu 1994. Za dograditev smeri
zahod - vzhod bo potrebnih 1345,05 mio USD, za dograditev
smeri sever - jug, pa 376,71 mio. USD (brez AC Maribor
- Gruškovje).

Zaradi manjše natančnosti osnov za izračun investicijskih
stroškov so analizirane stopnje zanesljivosti ocene. Odstopanja so določena na podlagi ekspertnih ocen.
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4.5 Vzdrževanje in upravljanje avtocest

Stroške investicijskega vzdrževanja smo ocenili na osnovi
stroškov na 1 km v letu 1993 za že zgrajene odseke avtocest in
nove odseke v skladu z dinamiko njihovega vključevanja
v promet.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji organizira in vodi
tudi vzdrževanje že zgrajenih avtocest, ki obsega redno vzdrževanje in obnavljanje vozišč in objektov.
Osnovni namen vzdrževanja cest je zagotavljanje:

Stroške tekočega vzdrževanja in upravljanja smo ocenili na
osnovi stroškov na 1 km v letu 1993 za že zgrajene odseke
avtocest in nove odseke v skladu z dinamiko njihovega vključevanja v promet.

•
•
•
•

Stroške pobiranja cestnine smo ocenili na osnovi stroškov
v letu 1993, dinamike vključevanja novozgrajenih odsekov
v promet in predvidenega zaprtega in odprtega sistema pobiranja.

prometne varnosti prevoznosti
ohranjanja in varstva avtocest,
varovanja okolja in
urejenega videza avtoceste

A. Redno vzdrževanje obsega predvsem zimsko službo, košnjo trave, vse vrste signalizacije, krpanje udarnih jam, zalivanje reg in razpok, barvanje, popravilo ograj in vzdrževanja
sistemov odvodnjevanja.
B. Obnavljanje vozišč in objektov na avtocestah predstavlja
predvsem obnovo vozišč, sanacije objektov, sanacije brežin
in ostala investicijska dela pri obnovi avtocest.
C. V okviru upravljanja z avtocestami Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji vrši tudi pobiranje cestnine in najemnine
za servisna območja.

Vračilo posojil smo ocenili na osnovi predvidene dinamike
črpanja in predvidenih odplačilnih pogojev.
Ocenjeni viri in potrebna sredstva so po letih prikazani v tabeli
5 in grafični prilogi 5. Iz tabele in grafikona je razvidno, da so
v času gradnje avtocestnih odsekov na smeri vzhod - zahod
v obdobju 1994 - 1999, v letih 1996 do 1999 potrebni premostitveni krediti, ki bodo vrnjeni v letih 2000 do 2001 iz bencinskega tolarja in dela cestnine za nove investicije in odplačilo
kreditov. V obdobju 1994-2000 tudi ni na razpolago investicijskih sredstev za gradnjo novih avtocestnih odsekov na
smeri sever-jug in drugih smereh.

4.6 Finančna možnost za realizacijo programa izgradnje
avtocest

Del Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji je program izgradnje avtocestne smeri Koper-Lendava, s priključki na Fernetiče, Novo Gorico in Šentilj, do
konca leta 1999. Strošek investicije, skupaj s stroški financiranja za ta program je 1.559 mio USD.

4.6.1 Finančne možnosti
Za oceno finančnih možnosti realizacije nacionalnega programa avtocest smo ocenili na eni strani možne finančne vire
in na drugi strani potrebna sredstva za realizacijo. Pri tej
oceni smo izhajali iz že sprejetih predpisov t. j. zakona
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), Zakona
o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega
omrežja v Republiki Sloveniji in programa gradnje avtocest
v Republiki Sloveniji.

Struktura porabe za smer vzhod - zahod je naslednja (v mio
USD)

Razpoložljiva sredstva smo ocenili na osnovi ocene bencinskega tolarja, pobrane cestnine in pridobitve kreditov tujih
finančnih inštitucij. Ocene so izdelane na osnovi fiksnih cen
december 1993.

Struktura virov financiranja je naslednje:

Investicijski stroški izgradnje avtocest 1.345 mio USD
• Stroški financiranja
214 mio USD
Skupai
1.559 mio USTT

Bencinski tolar smo ocenili na osnovi pogonskih goriv, ocene
letno prodanih količin in strukture prodanih goriv.

•
•
•
•

Pobrano cestnino smo ocenili na osnovi ocene višine cestnine, ocene razmerij med cestninskimi kategorijami, strukture
motornih vozil, rasti prometa in predvidenega vključevanja
avtocestnih odsekov, na katerih se bo pobirala cestnina po
zaprtem oz. odprtem sistemu.

Ob zagotovitvi financiranja avtocest z bencinskim tolarjem
tudi po letu 1999 je možno nadaljevati z gradnjo drugih
avtocestnih odsekov v letu 2001 in nacionalni program izgradnje avtocest v Sloveniji zaključiti v letu 2004.

T uja posojila smo ocenili na osnovi ocenjenih možnosti pridobitve kreditov pri mednarodnih finančnih inštitucijah (EIB in
EBRD) in meddržavnih kreditov.

Z zagotovitvijo dodatnih virov financiranja v obdobju
1995-1999 in z zagotovitvijo bencinskega tolarja do konca
leta 2007 je možno zagotoviti izgradnjo AC omrežja v R Sloveniji do leta 2004 (priloga 5).

Kot »Drugi viri« so ocenjeni viri iz naslova finančnih kreditov
in obveznic ter sofinanciranja Mesta Ljubljane.

Lastna sredstva
Tuji krediti
Drugi viri
SRupaj

948 mio USD (61%)
333 mio USD (21%)
278 mio USD (18%)
1.559 mio USD (100%)

V primeru, da se pokažejo finančne možnosti za gradnjo AC
odsekov v smeri Karavanke - Obrežje, bo vlada v skladu
s pristojnostmi predlagala Državnemu zboru republike Slovenije ustrezne dopolnitve nacionalnega programa v smislu
določanja prioritet, pri čemer bo v primeru pomanjkanja
dokumentacije posredovala pobudo za predhodno izgradnjo
avtocestnega odseka Višnja Gora - Bič skupaj s cestninsko
postajo, za katerega je ustrezna dokumentacija pripravljena.
Pobuda mora imeti osnovo v finančni premostitvi iz podaljšanja izdvajanja bencinskega tolarja.

Kot potrebna sredstva smo ocenili sredstva za nove investicije, stroške financiranja, stroške dokončanja investicij v teku,
stroške investicijskega vzdrževanja, stroške tekočega vzdrževanja in upravljanja, stroške pobiranja cestnine in vračilo
posojil.
Potrebna sredstva za nove investicije smo ocenili na osnovi
predizmer izdelanih idejnih projektov in idejnih študij ter
enotnih cen za gradnjo in pripravo zemljišč.

4.6.2 Potrebni dodatni viri

Stroške financiranja smo ocenili na osnovi dinamike črpanja
kreditov in odplačilnih pogojev teh kreditov.

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

Stroške dokončanja investicij v teku smo ocenili na osnovi
ocene del, potrebnih za dokončanje cestnih odsekov v gradnji, ki bodo dokončani v letu 1994.
21
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4.6.3 Bencinski tolar

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

poročevalec, št. 32

Ob zagotovitvi financiranja z bencinskim tolarjem tudi po letu
1999 bi bilo možno nadaljevati z gradnjo tudi drugih avtocestnih odsekov fn nacionalni program izgradnje avtocest v Sloveniji zaključiti v letu 2004.

22
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4.6.4 Cestnina

Prikazana so potrebna investicijska sredstva za graditev vsakega avtocestnega odseka posebej po letih. Poleg tega so
izračunani in prikazani tudi stroški financiranja in vračila
posojil po letih in za celoto.

Na osnovi dosedanjih študij in sklepov posvetovanja o cestnini v mesecu februarju v Ljubljani je bilo ugotovljeno:
- da večina evropskih držav prehaja na cestninski sistem,
- da je pavšalna cestnina za avtocestni sistem v Sloveniji
neustrezna,
- da je možno postopno uvajanje sistema plačevanja cestnine brez ustavljanja.

Viri sredstev so tudi navedeni po letih. Prikazani so lastni viri
(bencinski tolar, cestnine, sofinanciranje Mesta Ljubljane),
kratkoročni in komercialni krediti in tuja posojila (EIB in
EBRD).

Cestninski sistem bo zasnovan tako, da bo praviloma obremenjeval predvsem uporabnike v daljinskem prometu ter stimuliral uporabo ac v notranjem prometu.

Glede na sprejete sklepe Državnega zbora dne 8.6.1994 je
program graditve razširjen za 168,55 mio USD, kar je več kot
10% dodatnih sredstev, ki jih mora po sklepu Državnega
zbora zagotoviti Vlada Republike Slovenije.
V Dopolnilu 2 Programa dela DARS d. d. za leto 1994, ki
upošteva sklepe Državnega zbora z dne 8.6.1994, so predvidena dodatna sredstva v obliki komercialnih in kratkoročnih
kreditov, ki so za investicije v infrastrukturo neugodni viri.
Zato je potrebno že v letu 1995 zagotoviti povečanje lastnih
virov in to s povečanjem prilivov iz bencinskega tolarja in
cestnin. Poleg tega je potrebno zaradi izboljšanja strukture
virov zagotoviti tudi ustreznejše dolgoročne kredite. V letu
1995 bo potrebno pričeti z aktivnostmi za zagotovitev dodatnih kreditov EIB in EBRD.

4.7 Dinamika graditve in virov sredstev avtocestnega programa zahod — vzhod v obdobju 1994-1999.
V pregledni tabeli 6 tega podpoglavja je podan prikaz dinamike graditve in virov sredstev avtocestnega programa zahod
- vzhod (Koper - Lendava, z odcepi na Fernetiče, Novo
Gorico in Šentilj) v obdobju 1994 - 1999 po sprejetih sklepih
in odlokih Državnega zbora z dne 15.4.1994 in 8.6.1994. Vse
vrednosti so v ameriških dolarjih.
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5.2 Avtocesta Hajdina-Gruškovje
V sedanjih razmerah, zaradi spremenjenih prometnih razmer,
gradnja avtoceste na teh odsekih razvojno in prometno-ekonomsko ni upravičena.
5.3 Posamezne smeri drugih magistralnih - daljinskih cest
5.3.1 Povezava z Madžarsko
Avtocestna povezava z Madžarsko se zgradi v »severnem
koridorju«. Glede na obveze v okviru transportnega sporazuma in upoštevajoč sklep državnega zbora pa se izvede tudi
rekonstrukcija ceste Slovenska Bistrica-Ptuj-Ormož. Sredstva za ta ukrep so zagotovljena v programu DARS v letih
1997-1999, financiranje v obdobju 1994-1997 pa se začasno
zagotavlja iz republiškega proračuna s sofinanciranjem
EBRD.
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Gradnja avtoceste v smeri proti Madžarski v koridorju Maribor-Murska Sobota-državna meja se začne v letu 1996 in
konča leta 1999.
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5.3.2 Cestni povezavi Postojna-Jelšane in Škofije—hrvaška
meja
V sedanjih razmerah gradnja teh hitrih cest prometno-ekonomsko še ni upravičena. Dolgoročno pa se predvideva novogradnja ali rekonstrukcija obstoječih magistralnih cest v hitre
'ceste.
5.3.3. Cesta Divača-Koper

C(0
NC
O
cc
£0
LU
T!
>

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

Viri - drugi viri znani
I Skupaj znani viri
1 Viri - EIB predvideni
Viri - EBRD predvideni
I Viri - drugi viri predvideni - komercialni kriditi
Viri - kratkoročni krediti predvideni
Skupaj predvideni viri
I Skupaj vsi viri
| Razlika med viri in porabo

I Skupaj poraba
I Viri - bencinski tolar
I Viri - cestnine
Viri - EIB znani

a></>
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5.1.2 Avtocesta proti Madžarski
Prometno bolj smotrna in ekonomsko bolj upravičena je
izgradnja avtoceste proti Madžarski preko Maribora in Murske Sobote, kot pa izgradnja preko Ptuja in Ormoža. Zato se
ac zgradi v »severnem koridorju«.
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5.1.1 Mejni prehod z Madžarsko
Avtocestni mejni prehod z Madžarsko še ni dokončno določen. Vlada republike Slovenije bo v dogovoru z madžarsko
vlado dorekla avtocestni mejni prehod, ki bo v skladu z opredelitvami v predlogu sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije vključen v ta nacionalni program.
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5. PROBLEMATIKA NEKATERIH AVTOCESTNIH SMERI
5.1. Povezava z Madžarsko
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Na ostalih AC na primorskem kraku je višja stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije posledica obvez iz Osimskih
sporazumov, s katerimi se je Slovenija (Jugoslavija) obvezala,
da bo modernizirala oz. zgradila cestne povezave Fernetiči
-Razdrto, Vrtojba-Razdrto in Krvavi potok (Kozina)-Rupa
(ali varianta Sočerga). Prvi dve, katerih realizacija je bila tudi
v slovenskem interesu, sta bili vključeni v plane že v preteklih
letih ter je zato zanju dokumentacija že pripravljena.
6. ZADOLŽITVE RESORJEV
Nacionalni program izgradnje avtocestnega omrežja je
možno realizirati le z velikim angažiranjem in usklajenim
sodelovanjem vseh pristojnih ministrstev in občin.
V teh postopkih sodelujejo:
Ministrstvo za promet in zveze, kot nosilec, in
Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za gospodarstvo,
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo,
26

Ministrstvo za kulturo in
občinski upravni organi na področjih, kjer avtoceste potekajo.
7. ZAGOTAVLJANJE IN IZKORIŠČANJE
GRADBENIH MATERIALOV - MINERALOV
Na nekaterih odsekih se bodo pojavili viški in manjki kvalitet-

nih kamnitih materialov zato se v izvedbenih prostorskih aktih
določijo rešitve v zvezi z izravnavo mas in uporabo morebitnih
viškov materialov. S komercialnim izkoriščanjem ter materialov bi bilo možno znižati stroške na nekaterih odsekih novih
AC. To velja za viške materialov pri trasah, kjer so v lokacijskih
načrtih posebej določeni ukrepi zaradi varovanja okolja,
(poglobitve tras, galerije itd.).
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OBRAZLOŽITEV
Amandma št. 12 je v celoti upoštevan in dodano novo podpoglavje 4.5. Vzdrževanje in upravljanje avtocest.

Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji, dne 21. in 22.
3. 1995, v drugi obravnavi sprejel predlog Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in naložil predlagatelju, da pripravi predlog Nacionalnega programa za
tretjo obravnavo.

Amandma št. 13 je vnešen v tabelo 4 (preštevilčena tabela 5).
Amandmaji št. 14, 15, 16, 17, 18 in 19 se nanašajo na 4.6.
podpoglavje. Amandmaji št. 14, 15 in 16 so upoštevani v razdelku 4.6.1. Amandma št. 17 je vnešen v razdelek 4.6.3.,
amandma št. 18 v razdelek 4.6.4. in amandma št. 19 v tabelo
5 (preštevilčena tabela 6).

Pri oblikovanju predloga Nacionalnega programa za tretjo
obravnavo, je predlagatelj upošteval vse sprejete amandmaje
in jih vključil v besedilo predloga.
Amandmaji št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 se nanašajo na 4.1. podpoglavje. Besedilo amandmaja št. 1 je v celoti vključeno v to
podpoglavje. Amandmaja št. 2 in 3 sta upoštevana v prilogi
3 (prej priloga 1). Amandma št. 4 je upoštevan v prilogi 4 (prej
priloga 2). Amandma št. 5 je vnešen v tabelo 1 (preštevilčena
tabela 2). Amandma št. 6 je vključen v tabelo 2 (preštevilčena
tabela 3).

Amandmaja št. 20 in 21 stav celoti vnešena v 4.7. podpoglavje
in novo pregledno tabelo 6.
Amandmaja št. 22 in 23 sta upoštevana v 5. poglavju.
Amandma št. 24 je redakcijske narave in je upoštevan v 6.
poglavju.

Amandmaji št. 7, 8, 9, 10 in 11 se nanašajo na 4.3. podpoglavje. Besedilo amandmajev št. 7, 8 in 10 je v celoti upoštevano in vnešeno v razdelek 4.3.1. Amandma št. 9 je vključen
v tabelo 6 v 4.7. podpoglavju (prej grafična priloga 4).
Amandma št. 11 je upoštevan v tabeli 3 (preštevilčena tabela
4).

Amandma št. 25 je upoštevan v 7. poglavju (preštevilčeno 8.
poglavje).
Amandma št. 26 je upoštevan tako, da sta se karti prenesli
v obrazložitev programa.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Amandma k podpoglavju 4.1 — tabela 1

1. Amandma k podpoglavju 4.1. - priloga 4

V Tabeli 1 — Seznam gradbenih odsekov po smereh oziroma
krakih do leta 2004 se črtajo odseki Postojna - Jelšane,
Dekani/Rižana - Sočerga oz. Koper - Sečovlje in Hajdina
- Gruškovje.

V prilogi 4, karta z naslovom NACIONALNI PROGRAM
IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI - Program
do leta 2004, se črtajo smeri Postojna - Jelšane, Dekani/
Rižana - Sočerga oz. Koper - Sečovlje in Hajdina - Gruškovje.

Obrazložitev
Navedeni odseki niso predmet Nacionalnega programa do
leta 2004, saj je v skladu s sprejetim 22. amadmajem
k poglavju 5.0 predvidena gradnja in rekonstrukcija navedenih magistralnih cest v hitre ceste šele dolgoročno.

Obrazložitev:
Navedeni odseki niso predmet Nacionalnega programa do
leta 2004, saj je v skladu z 22. amadmajem Državnega zbora
k poglavju 5.0 predvidena gradnja in rekonstrukcija navedenih magistralnih cest v hitre ceste šele dolgoročno.

5. Amandma k podpoglavju 4.4 - tabela 4

2. Amandma k podpoglavju 5.2.
V podpoglavju 5.2 Avtocesta Hajdina - Gruškovje se doda
naslednji odstavek:

V Tabeli 4 - Investicijske vrednosti po odsekih se dodajo
odseki Postojna - Jelšane, Dekani/Rižana - Sočerga in Hajdina - Gruškovje, ki so uvrščeni v Nacionalni program dolgoročno, po letu 2004.

»Financiranje in izgradnja tega odseka bo predmet posebnih
dogovorov z Republiko Hrvaško.«

Obrazložitev

Obrazložitev

V Tabeli 4 morajo biti navedene investicijske vrednosti vseh
avtocestnih odsekov Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ne glede na obdobje njihove realizacije.

Izgradnja tega avtocestnega odseka je tudi v interesu Republike Hrvaške, zato bo financiranje in čas njegove izgradnje
stvar posebnega dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

6. Amandma k podpoglavju 4.3

3. Amandma k razdelku 5.3.2.

V podpoglavju 4.3 Prioriteta realizacije se v razdelku 4.3.1.
Predlagana dinamika črta dodan nov 5. odstavek, ki se glasi:

V razdelku 5.3.2 Cestni povezavi Postojna - Jelšane in
Škofije - hrvaška meja se doda naslednji odstavek:

»Ne glede na opredelitev v tretjem odstavku se odsek avtoceste od mejnega prehoda Obrežje do izvoza Čatež - Brežice
v časovnem programu izgradnje avtocestnega omrežja Slovenije uvrsti v obdobje 1996 -1999.«

»Financiranje in izgradnja navedenih odsekov bo stvar posebnih dogovorov z Republiko Hrvaško.«
Obrazložitev

Obrazložitev

Izgradnja navedenih avtocestnih odsekov je tudi v interesu
Republike Hrvaške, zato bo financiranje in čas njegove
izgradnje stvar posebnega dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

Iz prioritete gradnje posameznih projektov ( Tabela 3 ) je
razvidno, da navedeni avtocestni odsek po nobenem od upo33
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števanih kriterijev ne zadošća za uvrstitev v program do leta
1999, zato je bil tudi prvotno uvrščen v program izgradnje do
leta 2004.

Obrazložitev
Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
mora biti vsklajen s predlogom Odloka o spremembah in
dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije za drugo obravnavo.

7. Amandma k poglavju 2.0 Izhodiiča nacionalnega programa

8. Amandma k podpoglavju 1.2 Cilji nacionalnega programa
izgradnje avtocest

Priloga 2 - karta Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije
- cestno omrežje (Faza: Predlog, november 1994, 1. obravnava) se zamenja skladno z Amandmaji Vlade Republike Slovenije k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike
Slovenije za drugo obravnavo (cestno omrežje) s karto Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije - cestno omrežje
(Faza: Predlog, Druga obravnava, maj 1995, Amandmaji Vlade
Republike Slovenije).

poročevalec, št. 32

V podpoglavju 1.2 Cilji nacionalnega programa izgradnje
avtocest se črta sedma alineja »Gradnja v času gospodarske
recesije bo omogočila najnižje stroške pri uresničitvi programa«
Obrazložitev
Alineja se črta, ker mora uresničitev ciljev programa sloneti
na tržnih izhodiščih.

34

35

poročevalec, št. 32

Predlog

SMERNIC

ZUNANJE

REPUBLIKE

POLITIKE

SLUVENIJE

- EPA 1167

Vlada Republike Slovenije je na 150. seji 22. junija 1995
določila besedilo:

da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA SMERNIC ZUNANJE POLITIKE REPUBLIKE
SLOVENIJE,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,

ki

- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;

ga pošilja

v obravnavo in sprejem.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,

- Štefan CIGOJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za zunanje zadeve.

POVZETEK

Za nadaljnjo krepitev mednarodnega položaja Republike Slovenije je pomembno poglabljanje odnosov in vsestranskega
sodelovanja s tistimi državami, ki odločilno vplivajo na mednarodne tokove in nastajanje novih razmerij med narodi in
državami Evrope in sveta (ZDA, Ruska federacija, Zvezna
Republika Nemčija, Velika Britanija, Francija, Kitajska. Japonska in druge).

V prizadevanju, da si Republika Slovenija utrdi svoj mednarodni položaj in ugled kot demokratična in suverena država
ter da čim bolj uspešno uresničuje svoje temeljne interese in
cilje, je treba jasno opredeliti najpomembnejše kratkoročne in
dolgoročne smernice ter strategijo njenega zunanjepolitičnega delovanja.

Zaradi pospeševanja gospodarskega razvoja ter krepitve
svoje mednarodne vloge si mora Republika Slovenija prizadevati tudi za enakopravno sodelovanje v mednarodnih organizacijah in ustanovah (OZN, OECD, Svet Evrope, OVSE idr.).

Pri določanju svojih zunanjepolitičnih prednosti Republika
Slovenija upošteva sedanje stanje in možen razvoj mednarodnih političnih, gospodarskih in varnostnih razmer v Evropi in
svetu ter izhaja iz tistih vrednot, interesov in ciljev, ki so temelj
in hkrati gibalo razvoja slovenskega naroda in slovenske
države. Republika Slovenija se pri tem zaveda, da je ta razvoj
najbolje zagotovljen v trajnem miru in stabilnosti na Balkanu,
Evropi in svetu.

Uresničevanje zunanjepolitične strategije Republike Slovenije bo mogoče, če bodo za to zagotovljeni gmotni in kadrovske razmere. Ministrstvo za zunanje zadeve mora kot neposredni izvajalec in usklajevalec zunanjepolitične dejavnosti
Republike Slovenije skladno s tem razpolagati s profesionalno in dobro usposobljeno kadrovsko strukturo, primerno
materialno osnovo ter sodobnim zahtevam prilagojeno organizacijo.

Med temeljnimi smernicami zunanjepolitične dejavnosti je ob
zagotavljanju nacionalne neodvisnosti in varnosti ter zaščite
interesov slovenske države in njenih državljanov primarna
zunanjepolitična naloga Republike Slovenije ureditev odnosov s sosednjimi državami. Odnosi s sosedi, ki temeljijo na
medsebojnem zaupanju in spoštovanju, urejenem položaju
narodnih manjšin, dobrem sodelovanju na gospodarskem in
drugih področjih, so pomembni za tesnejše regionalno in
drugo povezovanje Republike Slovenije z evropskimi in drugimi državami ter njihovimi združenji.

V prvih letih suverene državnosti je Republika Slovenija dosegla večino zunanjepolitičnih ciljev, ki si jih je zastavila. Prihodnje uspešno uresničevanje strateških zunanjepolitičnih
ciljev in interesov Republike Slovenije je odvisno od zunanjih
dejavnikov, zlasti pa od stopnje nacionalnega konsenza o najpomembnejših strateških smereh in ciljih mednarodnega
delovanja in uveljavljanja Republike Slovenije.

Glede na vse tesnejše gospodarsko in varnostnoobrambno
povezovanje evropskih držav, je strateški razvojni interes
Republike Slovenije, da se vključi v Evropsko Unijo in varnostne organizme (NATO, ZEU).

Pri doseganju omenjenih ciljev ima Ministrstvo za zunanje
zadeve Republike Slovenije kot osrednji in usklajevalni organ
pomembno in z zakonom določeno vlogo. Zato predlaga
37
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Vladi in Državnemu zboru sprejem nekaterih splošnih smernic za zunanjepolitično delovanje Republike Slovenije
v naslednjem obdobju.

Ob tem je treba še posebej poudariti naraščajočo politično
nestabilnost v mediteranskem delu afriške celine, prodor
skrajnostnih verskih in nacionalističnih teženj, ki ogrožajo
mediteranski del Evrope in s tem varnost vse celine. Med
vzroke za negativni razvoj v tem delu sveta je treba šteti tudi
zastoje v večstranskih in dvostranskih prizadevanjih za vzpostavitev trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

I MEDNARODNE RAZMERE IN POLOŽAJ REPUBLIKE SLOVENIJE
Padec berlinskega zidu, združitev Nemčij in s tem nastanek
velike in vplivne evropske države, razpad Varšavske zveze in
totalitarnih sistemov označujejo konec skoraj 50 let trajajoče
vojaške, politične in gospodarske dvopolnosti med Vzhodom
in Zahodom, ki temelji na zasnovi vzajemne ogroženosti. To
pomeni hkrati začetek obdobja novih odnosov v Evropi in
v svetu. Smisel teh procesov je osvobajanje narodov, uveljavitev njihove suverenosti ter želja po demokratičnem povezovanju. Zaradi teh procesov sta razpadli Sovjetska zveza in Jugoslavija ter se ločili Češka in Slovaška.

Mednarodni položaj Republike Slovenije
S plebiscitarno izraženo voljo slovenskega naroda za osamosvojitev in oblikovanje lastne samostojne države ter z oboroženim odporom proti agresiji se je Slovenija zavestno ločila
od območja nekdanje jugoslovanske zvezne države, na katerem so se in se še vedno rešujejo razmerja med narodi
nedemokratično in celo z vojaško silo.

Svet je zajel proces vzpostavljanja novih mednarodnih vezi in
razmerij. V tem kontekstu nastajajo nova gospodarska in
politična združenja. Vse bolj so vidne težnje, zlasti gospodarskega povezovanja v okviru značilnih zemljepisnih bolj ali
manj zaokroženih regij. Krepi se Evropska unija, širi se Svet
Evrope in vse bolj institucionalizira OVSE. Tesnejše povezovanje evropskih držav pa ostaja zaradi konceptualnih vprašanj in različnih interesnih teženj odprt in negotov proces.

Slovenija je ob prenovi notranjega političnega in gospodarskega sistema v relativno kratkem času dosegla široko mednarodno priznanje in postala upoštevanja vreden subjekt
mednarodnih odnosov. S polnopravnim članstvom v OZN, SE,
OVSE ter v najpomembnejših mednarodnih gospodarskih in
finančnih organizacijah si je pridobila status soodgovorne in
enakopravne članice mednarodne skupnosti ter sooblikovalke sodobnih mednarodnih odnosov. Takšen položaj ji
narekuje večjo in konkretnejšo dejavnost pri reševanju tistih
mednarodnih vprašanj (npr. mednarodna varnost, varstvo
narodnih manjšin, zagotavljanje človekovih pravic in drugo),
pri katerih ima bogato znanje in izkušnje.

Mir je krhek, njegova usoda je odvisna od novega ravnotežja
sil, ki postopoma nastaja, pa tudi od volje in sposobnosti
mednarodnih dejavnikov pri uveljavljanju mehanizmov evropske in svetovne varnosti. Brez tega procesa svetu grozi
ponovni zasuk v hladno vojno, v kateri ni mogoče izključiti
vojnih spopadov večjih razsežnosti, kot jih imata sedanji vojni
v BiH in v Čečeniji.

Položaj Republike Slovenije je pogojen z njeno geopolitično
lego, ki jo opredeljuje kot srednjeevropsko, jadransko in sredozemsko državo. Temu prostoru pripada tudi v gospodarskem, kulturnem in civilizacijskem smislu.

Po koncu hladne vojne se svet ponovno srečuje z vse pogostejšimi pojavi rasne, verske in nacionalne nestrpnosti ter
preostalih oblik nestrpnosti.

Republika Slovenija je država, ki uspešno premaguje procese
svoje gospodarske in demokratične prenove in sodi med tiste,
ki imajo možnosti in katerih interes je vključitev v Evropsko
unijo. Za mednarodni položaj Republike Slovenije je izjemnega pomena, da je na križišču prometnih smeri in vplivov, to
je na območju, na katerem so se v tem in prejšnjih stoletjih
prekrivali različni tuji interesi.

Konec hladne vojne, ki je še vedno idealiziran, ni sam po sebi
udejanil sprememb, odprl je le vrata za novo ureditev sveta, ki
pa je v pravem pomenu besede še ni na obzorju.
V novih političnih, gospodarskih in varnostnih razmerah
v Evropi in svetu ima Evropska unija, kot pobudnica in nosilka
evropske povezave, vse pomembnejšo vlogo in postaja
ključni dejavnik novih odnosov na celotni evropski celini, na
kateri postaja združena Nemčija vse bolj pomemben in vpliven politični, gospodarski in vojaški dejavnik.

Zemljepisna lokacija, ki je ne gre idealizirati, daje Republiki
Sloveniji velike možnosti za njen razvoj in dokončno »vključitev v Evropo«, katere del pravzaprav je. Ta zemljepisna umeščenost pa skriva v sebi tudi svojo negativno razsežnost, saj je
Slovenija tudi na robu prostora nekdanje Jugoslavije, na
katerem se odvija ena najzapletenejših kriz, katere tragičen
izraz sta več kot tri leta trajajoča vojna v BiH ter srbska
zasedba nekaterih delov mednarodno priznane in suverene
Hrvaške.

Spremenjene mednarodne razmere so dodatno okrepile
vlogo, ki jo imajo ZDA pri reševanju svetovnih političnih,
varnostnih in gospodarskih vprašanj. Pomemben del zunanjepolitične strategije ZDA postaja partnerstvo z Rusko federacijo ob sočasnem prizadevanju za zagotovitev varnosti držav
Srednje in Vzhodne Evrope, ki so bile do nedavna del ruske
interesne sfere, kar je svojevrsten paradoks. To dejstvo dokazuje, da kljub globokim notranjepolitičnim pretresom, gospodarski krizi in spremenjenemu ravnotežju sil v svetu ostaja
Ruska federacija pomemben dejavnik pri reševanju evropskih
in svetovnih političnih in varnostnih vprašanj. Trdnost ameriško-ruskih odnosov ali t.i. »partnerstva« se le s težavo uveljavlja.

Zaradi bližine kriznih žarišč ima Republika Slovenija zaenkrat
tranzitno vlogo pri preseljevanju, tako legalnih kot tudi ilegalnih, s tem da bi lahko v kratkem postala tudi ciljna država
selitev tako z vzhoda proti zahodu kot tudi z juga proti severu.
Glede na geostrateški položaj Republike Slovenije in z njim
povezane možne posledice sta njena varnost in trdnost
v neposrednem interesu Evropske unije in NATA.
Dolgoročni cilj Republike Slovenije je usmestitev v širši srednjeevropski in mediteranski prostor. Zato je v njenem kratkoročnem in dolgoročnem interesu, da vzpostavi čim tesnejše
sodelovanje z Evropsko unijo na gospodarskem, političnem
in varnostnem področju. Pri evropskem povezovanju lahko
igra Republika Slovenija pomembno vlogo veznega člena
med vzhodom in jugovzhodom Evrope ter Sredozemlja.

Novo vlogo v Evropi in svetu so dobile države, nekdanje
članice Varšavske zveze in druge, ki so si izborile svojo
samostojnost in neodvisnost ter postale upoštevanja vreden
subjekt novih mednarodnih odnosov. To jim omogočajo njihova notranja demokratična prenova, uveljavljanje tržnega
gospodarstva, njihovo medsebojno povezovanje in polnopravno vključevanje v evropske povezovalne tokove in ustanove.

Slovenija bo potrdila svoj geopolitični položaj in svojo vlogo
v evropskih procesih, če se bo v svoji mednarodni dejavnosti
povezovala s tistimi državami, ki bistveno vplivajo na ravnotežje v Evropi in svetu (ZDA, ZRN, Velika Britanija, Francija,
Ruska federacija, Kitajska, Japonska in nekatere druge države).

Na evropske gospodarske, politične in varnostne razmere
vplivajo tudi procesi, ki imajo korenine v drugih delih sveta,
zlasti tisti, ki se odvijajo na azijski in afriški celini. Tem
procesom dajejo poseben pečat stara in nova krizna žarišča
in konflikti, ki so potencialna grožnja miru v širšem prostoru.
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svojih gospodarskih razvojnih zmogljivosti, z vključevanjem
v politične, gospodarske evropske povezovalne tokove in
varnostne mehanizme; z utrjevanjem in poglabljanjem medsebojnega zaupanja in odnosov s sosednjimi državami
s posebnim poudarkom na varstvu pravic slovenske narodne
manjšine v njih; z uresničevanjem politike povezanosti vseh
delov slovenskega naroda zunaj slovenske države in ohranjanjem njihove identitete ter njihovega vsestranskega razvoja;
s prizadevanjem za stabilizacijo razmer na Balkanu in na
drugih kriznih žariščih, ki bi lahko ogrožali njeno varnost;
s čimprejšnjo rešitvijo nasledstva nekdanje SFRJ, vključno
z ureditvijo pravnih in dejanskih razmerij z drugimi državami
naslednicami razpadle Jugoslavije v skladu z načeli mednarodnega prava o nasledstvu držav, z njeno uveljavitvijo kot
urejene, varne, demokratične in za sodelovanje odprte
države, z zagotavljanjem pravnega varstva interesov države in
njenih državljanov v tujini.

II. TEMELJNE VREDNOTE, INTERESI IN CILJI ZUNANJE
POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Ob upoštevanju plebiscitarno izražene volje državljanov Slovenije in Slovencev po svetu, ki se je uresničila z ustanovitvijo
samostojne slovenske države, si Republika Slovenija s svojo
zunanjo politiko ob upoštevanju temeljnih izhodišč Ustanovne listine OZN, Helsinške in Pariške listine o novi Evropi
ter drugih pomembnih mednarodnih dokumentih prizadeva
uresničevati tiste vrednote, interese in cilje, ki so življenjskega
pomena za razvoj slovenskega naroda in slovenske države ter
njun položaj v mednarodni skupnosti.
Med najpomembnejšimi temeljnimi vrednotami je treba poudariti:
- mir in varnost državljanov,
- ozemeljsko in politično samostojnost in neodvisnost države,
- blaginjo posameznika in družbe
- ohranjanje in razvijanje narodnostne identitete,
- pravno in demokratično urejenost države, varstvo človekovih pravic in pravic manjšin, še posebej slovenske narodne
manjšine v zamejstvu, ter
- zdravo, varno in kultivirano okolje.

Republika Slovenija se zaveda naraščajočih pojavov rasne,
narodnostne, verske in drugih vrst nestrpnosti. Tem pojavom
odločno nasprotuje in jih obsoja. V svojem mednarodnem
delovanju se zato zavzema za strpnost in dosledno spoštovanje vsake vrste drugačnosti med ljudmi, narodi in državami.
Pri načrtovanju zunanjepolitične dejavnosti si Republika Slovenija prizadeva dosledno uveljaviti določila slovenske
ustave, ki nalagajo vsem državnim in drugim organom
v Republiki Sloveniji, da delujejo v prid ohranjanja identitete
slovenske narodne skupnosti, ki živi v sosednjih državah, ter
drugih Slovencev po svetu. Slovenija mora pri tem posvetiti
večjo skrb krepitvi materialne osnove slovenskih skupnosti in
organizacij, ki združujejo Slovence po svetu. Pri svoji zunanjepolitični dejavnosti bo še posebej spodbujala prispevek
slovenskih zamejcev, zdomcev in izseljencev, ki v državi, kjer
prebivajo, lahko veliko prispevajo k pozitivni predstavitvi naše
države. To velja še posebej za slovensko manjšino, ki živi
v sosednjih državah.

Pri uresničevanju navedenih temeljnih vrednot je treba upoštevati zlasti te strateške interese Republike Slovenije: dobro
sosedstvo, vključevanje v evropske povezovalne procese, varnost v okvi ru evropskega varnostnega sistema, prodor slovenskega gospodarstva v evropski in svetovni gospodarski protor, uveljavitev dosežkov slovenskega duha v umetnosti, kulturi in znanosti kot tudi slovenskega športa, ohranjanje ter
utrjevanje slovenske narodne in državne identitete itn. V teh
okvirih je temeljni strateški interes Republike Slovenije razvoj
uravnoteženih političnih, gospodarskih in drugih odnosov
z evropskimi in pomembnejšimi neevropskimi državami.

Pri uresničevanju elementov strategije zunanje politike bo
Republika Slovenija upoštevala konkretno vsebino in dinamiko mednarodnih procesov ter temu primerno vsebinsko in
časovno prilagajala tudi svojo zunanjepolitično strategijo in
taktiko.

Izhajajoč iz temeljnih vrednot in dolgoročnih interesov, so
temeljni cilji zunanje politike Republike Slovenije zlasti:
- utrjevanje mednarodnega položaja naše države,
- stabilni in dobri sosedski odnosi z vsemi državami, ki nas
neposredno obkrožajo,
- polnopravno članstvo v razvijajoči se Evropski uniji,
- polnopravno članstvo v NATU in ZEU,
- dejavna vloga v OZN, OVSE in WTO,
- članstvo v CEFTI in vzpostavitev proste trgovine z EFTO,
- tesnejše sodelovanje z državami Srednje Evrope v okviru
SEP itn.

III. TEMELJNE SMERNICE MEDNARODNEGA DELOVANJA
Za učinkovito zunanjepolitično delovanje in uresničevanje
interesov je prednostnega pomena neprekinjeno in usklajeno
sodelovanje vseh političnih in državnih organov. Tako delovanje je zlasti pomembno pri tistih vprašanjih, ki zadevajo nacionalno varnost in obrambo, gospodarske in finančne odnose
ter druga za državo pomembna področja.

Med pomembnimi zunanjepolitičnimi cilji Republike Slovenije sta normalizacija sodelovanja z vsemi mednarodno priznanimi državami, ki so ali še bodo nastale na območju nekdanje Jugoslavije, in pravična ureditev nasledstva razpadle
SFRJ.

Varnostne sestavine zunanjepolitične dejavnosti

V interesu Slovenije je krepitev gospodarskega in drugega
sodelovanja z Rusijo, Ukrajino in Belorusijo ter drugimi državami SND. Poseben strateški cilj je razširitev gospodarskega
sodelovanja z ZDA, Kitajsko in Japonsko.

Za Republiko Slovenijo kot sestavni del nove mednarodne
stvarnosti in kot državo v neposredni bližini kriznega območja
je zagotavljanje nacionalne varnosti najpomembnejše. Republika Slovenija ta cilj uresničuje z usklajevanjem varnostnih,
obrambnih in zaščitnih interesov ob upoštevanju gospodarskih, političnih, varnostnih, ekoloških in drugih mednarodnih
varnostnih vidikov. Cilj tako zastavljene zunanje politike
Republike Slovenije je soustvarjati mednarodne odnose, ki
krepijo medsebojno zaupanje, razvoj in spoštovanje načel in
pravil mednarodnega prava, spoštovanje človekovih pravic,
razvoj demokracije, sožitje med državami in narodi ter izključujejo uporabo sile kot sredstva za reševanje mednarodnih
sporov. Mednarodna politika Republike Slovenije mora zato
tudi v prihodnje biti najpomembnejša sestavina njene varnostne politike.

Republika Slovenija bo svoje dolgoročne interese in cilje
uresničevala z uveljavljanjem svojega srednjeevropskega in
sredozemskega položaja, s krepitvijo svoje vloge kot enakopravne ter dejavne članice OZN in njenih specializiranih agencij, SE in OVSE ter drugih mednarodnih organizacij, z uveljavljanjem svojega položaja kot pomembnega stičišča evropskih
gospodarskih, prometnih in kulturnih tokov, z bvrednotenjem

Pri vključevanju v evropske mednarodne gospodarske in politične povezave Republika Slovenija prevzame hkrati pravice
in odgovornosti, ki jih te povezave terjajo na obrambnem
področju. To še toliko bolj, ker je zelo zainteresirana za
vzpostavitev učinkovitega sistema kolektivne varnosti v svoji
soseščini, Evropi in svetu. Kot pomemben cilj si Republika
Slovenija postavlja vključitev v NATO in ZEU.

Pri tem bo Slovenija odločno zavračala bolj ali manj prikrite
poskuse vzpostavljanja institucionalnih oblik gospodarskega,
političnega in drugega povezovanja s tem območjem.
V odnosih s temi državami se bo Slovenija skušala čim prej
dogovoriti o ureditvi statusnih vprašanj državljanstva in
odprave dvojnega državljanstva oseb iz držav, s katerimi že
imamo vzpostavljene diplomatske odnose.
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evropske povezave, Republika Slovenija svojo pozornost
prednostno usmerja k pogajanjem in sklenitvi sporazuma
z Evropsko unijo o pridruženem članstvu in polnopravni vključitvi.

S približevanjem evropskim institucionaliziranim varnostnim
strukturam (NATO, ZEU) mora Republika Slovenija tudi v prihodnje krepiti svojo dejavno vlogo polnopravne članice OVSE
ter uresničevati njena določila in obveznosti, ki so v prid
varnosti v Evropi, hkrati pa krepijo njeno lastno nacionalno
varnost.

Glavne zunanjepolitične usmeritve v gospodarskem sodelovanju so:

Za Republiko Slovenijo pomeni Balkan v geopolitičnem in
strateškem pogledu območje, ki zahteva zaradi splošnih političnih procesov in neposrednih posledic razpada nekdanje
Jugoslavije, predvsem pa zaradi vojne v BiH in na Hrvaškem,
vso pozornost in tvorno udeležbo v mednarodnih prizadevanjih za zagotovitev trajnega miru in stabilnosti v tem delu
Evrope.

- institucionalno vključevanje v evropske gospodarske povezave;
- spodbujanje tujih naložb skladno z začrtano strategijo
razvoja Republike Slovenije;
- ureditev upniških razmerij v zvezi z nasledstvom;
- poudarjena naslonitev na finančno infrastrukturo Evrope;
- tesnejše sodelovanje z državami Srednje Evrope (Češka,
Slovaška, Madžarska, Poljska),
- spodbujanje sodelovanja z ZDA, kakor tudi z Japonsko,
Kitajsko, Korejo in drugimi državami iz pacifiškega bazena;
- selektiven pristop do držav v razvoju.

Ker je varnostni položaj Republike Slovenije pogojen s krizo
na Balkanu, mora Republika Slovenija nadaljevati preventivno diplomacijo, usmerjeno k zagotovitvi trajnega miru in
stabilnosti v tem delu Evrope. Ob tem pa si mora Slovenija
prizadevati za krepitev lastne varnosti z dograjevanjem svoje
obrambne doktrine in obrambnega sistema. Med ta prizadevanja sodi načelno in dosledno zavzemanje Slovenije za
odpravo prepovedi uvoza orožja za lastne obrambne potrebe.

Zaradi pomembne lege in razvojnih potreb ter vključevanja
Republike Slovenije v mednarodne gospodarske, prometne in
turistične tokove je prednostna naloga zgraditi celovito in
sodobno prometno ter komunikacijsko infrastrukturo (cestna
in železniška mreža, pomorski in letalski promet, telekomunikacijske povezave itn.). Pri tem mora Republika Slovenija
hkrati z uveljavljanjem svojih prometnih ter ekoloških interesov in potreb upoštevati tudi interes evropskega povezovanja.

S svojo mednarodno dejavnostjo je Republika Slovenija že
dokazala, da je pomemben element stabilnosti v Evropi. Za
utrjevanje te vloge mora Republika Slovenija v prihodnje
doseči večjo podporo mednarodne skupnosti, ker bi tudi tako
okrepila svoj obrambni sistem do svoje obrambne zadostnosti.

Znanstvenotehnološki razvoj v Evropi in svetu postaja vse
pomembnejše področje mednarodnih odnosov in sodelovanja. Republika Slovenija si prizadeva vzpostaviti in razširiti
sodelovanje v okviru obstoječih znanstvenoraziskovalnih programov in projektov z Evropsko unijo in njenimi članicami,
specializiranimi agencijami OZN, s sosednjimi državami, članicami DS Alpe-Jadran in državami SEP, skandinavskimi
državami, ZDA, Japonsko in Kitajsko.

Jasna in nesporna smer zunanjepolitičnega delovanja Republike Slovenije kot srednjeevropske države je gospodarsko in
politično približevanje Evropski uniji in vključevanje v njene
ustanove. Sklenitev sporazuma med Republiko Slovenijo in
Evropsko unijo o pridruženem in kasnejšem polnopravnem
članstvu je torej prednostna politična in razvojna naloga naše
države.

Za uspešen mednarodni prodor Slovenije na drugih področjih
dejavnosti sta pomembni povezava in sodelovanje Ministrstva
za zunanje zadeve z ustreznimi ministrstvi, s slovenskima
univerzama ter drugimi znanstvenoraziskovalnimi ustanovami.

Ob pripravah na tesnejše sodelovanje z Evropsko unijo, bo
Republika Slovenija krepila sodelovanje z državami Srednje
in Vzhodne Evrope in bo skušala izkoristiti vse prednosti tega
sodelovanja. Republika Slovenija mora biti v srednjeevropskem prostoru dejavnejša in ob upoštevanju svojih zemljepisnih, gospodarskih in drugih značilnosti dajati več pobud za
tovrstno sodelovanje. S tem bo prispevala tudi k večji vlogi
omenjenega prostora v evropskih povezovalnih tokovih.

1. Sodelovanje s sosednjimi državami

Pri uresničevanju splošnih smernic za mednarodno sodelovanje med državami kot tudi v mednarodnih organizacijah se bo
Slovenija vključevala v prizadevanja pri preprečevanju organiziranega kriminala, mednarodnega terorizma, tihotapljenja
mamil in orožja, pranja denarja in problematike ilegalnih
preseljevanj, kar je vse izziv mednarodni skupnosti pri zagotavljanju varnosti lastnim državljanom.

Pri osamosvajanju Slovenije so države, ki neposredno mejijo
nanjo, odigrale pomembno vlogo. Prav te države lahko opravijo pomembno vlogo tudi pri njenem nadaljnjem mednarodnem uveljavljanju. Urejeni odnosi s temi državami so temeljni
in hkrati preizkusni kamen slovenske zunanje politike. Zato je
strateško pomemben interes Slovenije vzpostavljanje takih
odnosov s sosednjimi državami, ki temeljijo na medsebojnem
zaupanju in intenzivnem vsestranskem političnem, varnostnem, obrambnem, zaščitnem, gospodarskem, znanstvenem,
informativnem, kulturnem in drugem sodelovanju.

Zunanja politika in gospodarski interesi

Tako zasnovan dolgoročni interes Slovenije je naravnan k:

Slovensko gospodarstvo je močno vezano na mednarodne
trge. Zato sta med prednostnimi nalogami slovenske zunanje
politike dograjevanje njene gospodarske odprtosti v svet in
doseganje večje vključenosti v mednarodne gospodarske
tokove. Gospodarski interesi narekujejo institucionalno vključevanje v evropski gospodarski prostor in v neevropski razviti
svet. Pri tem mora Republika Slovenija izdelati posebno strategijo, ki bo poleg razvojnih elementov obsegala tudi uveljavitev in možnosti prodora slovenskega gospodarstva v mednarodne gospodarske tokove.

- varovanju ozemeljske nedotakljivosti in nespremenljivosti
določenih in mednarodno priznanih državnih meja z uporabo
sile;
- varstvu pravic narodnih manjšin in njihovega vsestranskega razvoja;
- krepitvi gospodarskih vezi in višjih oblik gospodarskega ter
vsestranskega sodelovanja lokalnih skupnosti in regij,
s poudarkom na obmejnem gospodarskem sodelovanju;
- gradnji sodobnih cestnih, železniških in drugih komunikacij.

V razvojni strategiji mora Republika Slovenija bolj kot do zdaj
izrabiti svojo lego in vire ter znanstvenotehnološke in druge
zmožnosti. Pri tem mora izkoristiti primerjalne prednosti
nekaterih gospodarskih dejavnosti, kot so turizem in druge
dejavnosti.

V tem splošnem kontekstu je treba zasnovati čim bolj konkretno strategijo naših odnosov z državami, ki nas neposredno obkrožajo.
V odnosih z Avstrijo kot novo članico Evropske unije si mora
Republika Slovenija prizadevati za čim bolj intenzivnejše stike
ter enakopravno sodelovanje na vseh področjih in ravneh. Pri
tem se je treba zavzemati zlasti za povečano in uravnoteženo

V skladu s prizadevanji za širše in globlje vključevanje slovenskega gospodarstva v evropski gospodarski prostor oz.
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gospodarsko sodelovanje, uveljavitev slovenskega nasledstva
nad Avstrijsko državno pogodbo, krepitev položaja in varstvo
slovenske manjšine v Avstriji, vrnitev arhivov, priznanje obstoječih in sklepanje novih dvostranskih mednarodnih pogodb.

čilno vlogo na evropskem političnem, gospodarskem in varnostnem področju.
Republika Slovenija ima tradicionalno dobre odnose z državami Beneluksa, tj. Belgijo, Nizozemsko in Luksemburgom.
V prihodnje si prizadeva okrepiti politični dialog in gospodarsko sodelovanje s temi državami, ne le zaradi njihove naklonjenosti do Slovenije ter vpliva, ki ga imajo v Evropi, marveč
tudi zaradi njihove razvitosti in možne primerljivosti z njimi.

V odnosih s HrvaŠko je najpomembnejše doseči sporazum
o državni meji in zagotovitvi izhoda v mednarodne vode
v Jadranu. Dosedanje negativne razvojne smeri v gospodarskem in finančnem sodelovanju s to državo je treba čim prej
ustaviti ter ustvariti sistemske in druge pogoje za povečanje
blagovne menjave in drugih oblik gospodarskega sodelovanja tudi s predlogom za vzpostavitev območja proste trgovine.
Pri tem je pomembno usklajeno delovanje vladnih resorjev,
gospodarskih, finančnih in drugih subjektov.

Pri povezovanju z evropskimi državami bo Republika Slovenija še naprej krepila odnose s skupino nordijskih držav,
švedsko, Norveško, Dansko in Finsko. Posebno pozornost bo
morala posvetiti ustvarjanju razmer za večjo blagovno
menjavo s temi državami in gospodarsko sodelovanje sploh.

Odnosi z Italijo zaradi zapletov ob nekaterih dvostranskih
vprašanjih zavzemajo pomembno mesto v slovenski zunanji
politiki. Nekatera dvostranska vprašanja, ki jih ta država razglaša kot odprta in nerešena, ovirajo nadaljnji vzpon gospodarskega in drugega sodelovanja, hkrati pa tudi hitrejši vstop
Slovenije v evropske povezave. Naloga slovenske zunanje
poltike je, da prepreči poskus povezovanja dvostranskih vprašanj z vprašanji, ki zadevajo naš vstop v Evropsko unijo in
evropske obrambne mehanizme. Tudi glede odnosov s to
državo bo treba pripraviti dolgoročnejši program naših dejavnosti, ob upoštevanju novih političnih smeri in novega razmerja sil v tej državi. V tem programu je treba predvideti
način, kako bo zagotovoljeno dosledno spoštovanje in izvajanje sporazumov med državama. To še posebej velja za Osimske sporazume in Rimski sporazum, ki dokončno določajo
državno mejo, urejajo vprašanja odškodnine italijanskim
optantom, položaj slovenske narodne skupnsoti v Italiji in
italijanske v Sloveniji, gospodarsko sodelovanje med državama in drugo.

Pri sodelovanju s severnoevropskimi državami Republika Slovenija ne sme zanemariti baltiikih držav Litve, Latvije in
Estonije, bodočih pridruženih članic Evropske unije.
Za strategijo sodelovanja z evropskimi državami je za Republiko Slovenijo tudi zaradi njenega geostrateškega položaja
posebnega pomena sodelovanja z mediteranskimi članicami
Evropske unije, kot so Španija, Portugalska in Grčija, v bližnji
prihodnosti pa tudi Malta in Ciper.
Zaradi svoje vključenosti v srednjeevropski prostor je za
Republiko Slovenijo posebej pomembno sodelovanje
s Češko, Slovaško, Madžarsko in Poljsko, članicami t. i.
CEFTE.
Kljub temu, da je za Republiko Slovenijo vključitev v Evropsko
unijo največja prednost, so njeni odnosi in sodelovanje s članicami EFTE, Švico, Norveško, Islandijo in Liechtensteinom,
vsekakor pomembni. V okviru sodelovanja s temi državami bo
morala Republika Slovenija posvetiti več pozornosti gospodarskemu in zlasti finančnemu sodelovanju.

Glede položaja slovenske narodne skupnosti bo treba doseči
uresničitev mednarodne obveznosti Italije, da sprejme zakon
o globalni ureditvi pravnega položaja in varstva pravic Slovencev v Italiji ter zagotovi materialno osnovo delovanja slovenskih izobraževalnih in kulturnih ustanov.

Republika Slovenija si mora prizadevati za povečanje obsega
in kakovosti gospodarskega sodelovanja z državami jugovzhodne Evrope, tj. z Romunijo, Bolgarijo in Albanijo. Med
prednostne naloge slovenske zunanje politike pa vsekakor
sodi povečanje gospodarskega sodelovanja z Republiko
Makedonijo in ustvarjanje razmer za sodelovanje Republike
Slovenije pri obnovi in gospodarski oživitvi Bosne in Hercegovine ob prenehanju oboroženih spopadov in vzpostavitvi
trajnejšega miru.

Slovenija si bo prizadevala skleniti poseben dvostranski sporazum z Italijo, ki bi določal obveznosti obeh držav do urejanja vprašanj slovenske manjšine v Italiji in italijanske narodne
skupnosti v Sloveniji ob upoštevanju meril in standardov, ki
jih je določila mednarodna skupnost (OZN, SE, EU, OVSE in
druge organizacije).
Dobri odnosi z Madžarsko so pomembna osnova za nadaljnjo
bogatitev meddržavnega sodelovanja na vseh področjih.
V okviru tega je treba še posebej poudariti nujnost povečanja
obsega sodelovanja na gospodarskem področju v okviru prostotrgovinskega sporazuma CEFTA ter na drugih, za državi
pomembnih vprašanjih, med katerimi zasluži še posebno
pozornost medsebojna prometna povezava.

3. Regionalno sodelovanje
Nova evropska arhitektura postavlja regionalizem kot enega
izmed elementov evropskih povezovalnih procesov, tako da
postaja tovrstno sodelovanje vse bolj uveljavljena in
pomembna oblika mednarodnega povezovanja in varnosti
v Evropi.

V dvostranskih odnosih z Madžarsko zavzema posebno mesto
skrb Republike Slovenije za razvoj in varstvo pravic slovenske
manjšine v Porabju ob upoštevanju standardov varstva, ki jih
uživa madžarska manjšina v Sloveniji.
2. Sodelovanje z drugimi evropskimi državami
Glede na to da je Republika Slovenija zemljepisno in kulturnocivilizacijsko del evropske celine in da je s tem njen dolgoročni cilj vključevanje v politične, gospodarske in varnostne
tokove in povezave v Evropi, so v njenem interesu dobri in
stabilni odnosi ter sodelovanje z vsemi evropskimi državami,
zlasti pa s članicami Evropske unije.

Glede tega mora Republika Slovenija kot dinamična in za vse
vrste sodelovanja odprta družba izdelati dolgoročnejšo usmeritev svojega regionalnega povezovanja in jasno določiti, kdaj
bo v teh povezavah nastopala kot državni subjekt, kdaj kot
evropska regija in kdaj bodo v teh povezavah samostojno
nastopale slovenske regije.
Republika Slovenija se že od njenega nastanka dejavno vključuje v delo Srednjeevropske pobude (SEP) - regionalnega
združenja držav, prepričana, da je tako povezovanje v tem
delu Evrope velikega pomena za njen lastni gospodarski in
družbeni razvoj.

Za Slovenijo so posebnega pomena dobri odnosi in čim širše
sodelovanje z Zvezno Republiko Nemčijo kot državo, ki je
postala po združitvi največja evropska gospodarska in politična sila ter je naš najpomembnejši gospodarski partner.

V tem okviru se bo Slovenija vključevala predvsem v projekte
SEP za promet in zveze, znanost in tehnologijo, telekomunikacije in varstvo narodnih manjšin.
V interesu Republike Slovenije je, da nadaljuje s sodelovanjem v evropskih regionalnih organizacijah, še posebno v DS
Alpe-Jadran, v Skupščini evropskih regij (ARE), v DS Evropskih obmejnih regij (AGEG) ter da vzpostavi sodelovanje tudi

Za Republiko Slovenijo je prav tako pomembno, da v svojem
evropskem povezovanju razvija čim boljše odnose s Francijo
in Veliko Britanijo, saji imata ti dve državi poleg ZRN odlo41
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z novimi oblikami regijskega povezovanja v Evropi, kot so
Svet evropskih regij in evropskih lokalnih skupnosti pri Evropski uniji in druge.

za nacionalne študije, pri katerih sodelujejo skupine mednarodno uveljavljenih strokovnjakov.
Slovenija bo še posebej dejavna v Svetu Evrope. Na podlagi
svojih izkušenj in dosežkov bo v tej najstarejši evropski organizaciji še naprej prispevala k oblikovanju mednarodnih standardov za varstvo človekovih pravic in pravic manjšin ter se
dosledno zavzemala za njihovo učinkovito uresničevanje. Slovenija bo dejavna tudi na drugih področjih, zlasti tistih, ki se
nanašajo na dograjevanje mednarodnih pravnih norm in mednarodnega demokratičnega pravnega reda, šolstvo, zdravstvo
in drugih.

4. Sodelovanje z neevropskimi državami
Čeprav Republika Slovenija svoje zunanjepolitične prednostne naloge uresničuje kot srednjeevropska država, ne sme
zanemariti velikega pomena, ki ga ima za razvoj in mednarodno sodelovanje vzdrževanje vezi z državami na drugih
celinah. Tako široko izkazovanje zunanjepolitičnih interesov
dokazuje velik pomen, ki ga pripisuje Republika Slovenija
sodelovanju s pomembnimi in gospodarsko močnimi državami, regionalnimi silami, kot so ZDA, Kanada, Kitajska,
Japonska, Avstralija, Indija, Argentina, Čile, Mehika, Brazilija,
Izrael, Egipt, Nigerija. Južnoafriška republika in druge.

Republika Slovenija se bo vključevala v primerne interesne
stalne ali ad hoc volilne povezave v okviru OZN in drugih
mednarodnih organizacij. Zavzemala se bo za profesionalno
vključevanje svojih kadrov v politično-strokovna telesa in
organe teh organizacij.

Republika Slovenija se zaveda, da je mednarodni položaj ZDA
in njihova vloga v svetu (predvsem v evropskem protoru) po
razpadu dvopolnega sistema eno izmed strateških vprašanj,
ki ga mora stalno razčlenjevati in ga upoštevati pri spoznavanju in presojanju sodobnih mednarodnih razmer in odnosov.
Za Republiko Slovenijo je strateško pomembno z ZDA vzpostaviti čim boljše politične in gospodarske odnose ter sodelovanje v varnosti, obrambi, znanosti in tehnologiji ter na drugih
področjih. Velik pomen vidi tudi v konkretnih oblikah sodelovanja z nekaterimi zveznimi državami ZDA, še posebej zaradi
navzočnosti slovenskega izseljenstva. Slovenija si mora prizadevati, da na omenjenih območjih vzpostavi takšne oblike
sodelovanja, ki jo bodo naredili privlačno partnerico.

Republika Slovenija se zaveda velikega pomena, ki ga imajo
v sodobnih mednarodnih odnosih nevladne mednarodne
organizacije. Zato bo izkoristila stike, ki jih je in jih še bo
vzpostavila z njimi in si s tem zagotovila trajno in vsebinsko
sodelovanje.
IV. MATERIALNE, KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE RAZMERE ZUNANJEPOLITIČNE DEJAVNOSTI REPUBLIKE
SLOVENIJE
Za uresničevanje zunanjepolitičnih strateških interesov in
ciljev Republike Slovenije je ob zagotovitvi ustreznih materialnih in organizacijskih razmer ključnega pomena kvalificirana
in profesionalna kadrovska zasedba Ministrstva za zunanje
zadeve. Pri tem je treba upoštevati realne finančne, kadrovske
in druge možnosti, s katerimi razpolaga Republika Slovenija.
To pomeni, da mora Republika Slovenija hkrati s projekcijo
svojega mednarodnega položaja in vloge na prehodu v tretje
tisočletje načrtovati temu primerno postopno krepitev materialne podlage (zagotovitev finančnih sredstev, rešitev prostorskih vprašanj in vzpostavitev sistema INDOK) ter kadrovskih
zmožnosti.

Naraščajoča gospodarska moč in s tem tudi politična vloga
Kitajske, Japonske, Indije, držav ASEAN in drugih sta za
Republiko Slovenijo dodatni izziv za tesnejše gospodarske in
druge povezave s temi državami.
Republika Slovenija mora zastaviti, razširiti in poglobiti svojo
vlogo zlasti v tistih območjih, kjer že imamo in kjer še pričakujemo uresničitev naših gospodarskih namenov. V zvezi s tem
mora okrepiti svoje gospodarske in druge stike tudi s tistimi
neevropskimi državami, kjer živijo naši izseljenci, ki so pri tem
povezovanju lahko močan vezni člen.

Republiki Sloveniji je v relativno kratki samostojni zunanjepolitični dejavnosti uspelo vzpostaviti temeljno organizacijsko in
kadrovsko strukturo. V tem obdobju se je razvijala tudi njena
diplomatsko-konzularna mreža v tujini, ki jo v tem trenutku
sestavlja: 26 veleposlaništev, 4 stalne diplomatske misije,
5 generalnih konzulatov in 13 častnih konzulatov. Obseg
diplomatsko-konzularne mreže zadovoljuje sedanje potrebe
Republike Slovenije, v prihodnje pa bo treba to mrežo dopolniti in zagotoviti prisotnost še v nekaterih, za Slovenijo
pomembnih delih sveta (Latinska Amerika, afriška celina,
Srednja Azija, Indija, Jugovzhodna Azija). To potrebo bi
kazalo reševati tudi z uvedbo t.i. »letečih ambasadorjev«, ki bi
iz Ljubljane pokrivali oddaljene države ali skupine držav.
Preučiti je treba tudi vprašanje vloge veleposlanikov, akreditiranih za več držav in častnih konzulatov.

5. Delovanje Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah
OZN kot univerzalna mednarodna organizacija ponuja Republiki Sloveniji okvir, v katerem lahko uveljavlja svoje konkretne interese ter se oblikuje kot dejavna in odgovorna
članica OZN, ki ima še poseben interes za ohranitev mednarodnega miru in sodelovanja. Področja v sistemu OZN, na
katerih bo Slovenija posebej dejavna, so:
- varnostnopolitično (razorožitev, razvoj novih zasnov za
ohranitev mednarodnega miru in varnosti, uveljavljanje polnopravnega članstva Republike Slovenije v OZN in odprava
embarga na uvoz orožja za lastne potrebe);
- socialno človekoljubno (človekove pravice, zaščita narodnih manjšin);
- nadaljnji razvoj in kodifikacija mednarodnega prava;
- ekološko usklajen gospodarski razvoj;
- usklajevanje pravic iz dela in socialnega skrbstva.

Ob graditvi primerne in učinkovite mreže predstavništev
v tujini se Ministrstvo za zunanje zadeve zavzema za takšno
kadrovsko politiko, ki temelji na Zakonu o zunanjih zadevah
in zagotavlja uresničevanje nalog dvostranskega in večstranskega mednarodnega sodelovanja, ne samo na političnem
področju, marveč tudi na gospodarskem, obrambnem, znanstvenotehničnem, kulturnem in informacijskem.

Republika Slovenija mora svoje članstvo v specializiranih
agencijah iz sistema OZN, zlasti pa v gospodarskih, finančnih
in kulturno-znanstvenih ter človekoljubnih organizacijah
(IMF, WB, UNESCO, ILO, UNICEF idr.), še bolj izrabiti za
lastno vsestransko uveljavitev, hkrati pa se zavzemati za
ustrezno pritegnitev mednarodnih skladov za razvojne projekte in za vključevanje svojih zmogljivosti v programe, ki jih
financirajo mednarodne organizacije v drugih državah, zlasti
v Srednji in Vzhodni Evropi.

Dosedanje izkušnje delovanja obstoječe diplomatsko-konzularne mreže kažejo, da Republika Slovenija potrebuje relativno majhno, toda profesionalno dobro usposobljeno In
dejavno diplomacijo. To zahteva dograditev sistema stalnega
rednega in izrednega izobraževanja diplomatskih kadrov za
delo v Ministrstvu za zunanje zadeve in v diplomatsko-konzularnih predstavništvih, pri čemer je treba izkoristiti možnosti
šolanja na domačih visokošolskih ustanovah, na tujih diplomatskih akademijah kakor tudi možnosti drugih oblik diplomatskega izobraževanja in izpopolnjevanja. Pri izbiri kadrov
je treba preseči strankarske interese in izključno upoštevati
njihove strokovne in intelektualne sposobnosti.

V tem kontekstu je posebej pomembno sodelovanje Republike Slovenije z OECD, glede na to da se v okviru te mednarodne organizacije preverja in pripravlja politika na različnih
delih svetovnih gospodarskih in socialnih razvojnih smeri.
V okviru sodelovanja z OECD je Slovenija zlasti zainteresirana
poročevalec, št. 32
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Za uspešno vodenje zunanje politike take države, kot je Slovenija, je ključnega pomena neprekinjeno in sistematično preučevanje teorije in prakse mednarodnih odnosov, mednarodnega prava, delovanja mednarodnih organizacij, položaja in
varstva narodnih manjšin itn. Ministrstvo za zunanje zadeve
mora zato v prihodnje vzpostaviti tesnejše sodelovanje
z znanstvenoraziskovalnimi ustanovami na področju mednarodnih odnosov in mednarodnega javnega prava, ki delujejo
v okviru ljubljanske in mariborske univerze ali zunaj teh.

V svoji zunanjepolitični dejavnosti mora vrednotiti stroko in
strokovnjake s tega področja, tako domače kot tuje.
Obseg dejavnosti, materialna, predvsem pa kadrovska moč
ter organizacijska naravnanost Ministrstva za zunanje zadeve
morajo odsevati splošno razvojno usmeritev Republike Slovenije in biti v skladu z nalogami in smernicami, ki jih določajo
Zakon o zunanjih zadevah, Državni zbor in Vlada Republike
Slovenije.

BELEŽKE:
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POSLANSKA VPRAŠANJA
ranje obveznega zdravstvenega zavarovanja rezervo v višini
polovice povprečnih mesečnih prilivov iz naslova prispevkov
v zadnjih dvanajstih mesecih). Ta denar je bil namenjen za
pokrivanje nepredvidenih in povečanih izdatkov, ki so posledica epidemij, elementarnih nesreč, pokritja izgube in kritja
drugih rizikov v skladu za zakonom.
b) za poslovni sklad ZZZS 5.846.856.000,00 SIT, v okviru
katerega je bilo po sklepu Skupščine ZZZS namenjeno
220.000,00 SIT za nadaljnjo izgradnjo informacijskega
sistema ZZZS in izvedbo projekta zdravstvene kartice,
590.000.000,00 SIT za povečanje stroškov pri: planiranem
programu testiranja krvi na hepatitis C (159.000.000,00 SIT),
povečanja stroškov za delo transplantacijskega centra
(200.000.000,00 SIT) in 240.000.000,00 SIT za uvedbo in povečanje storitev nuklearne resonance v letu 1993. V okviru
posiovnega sklada je bilo razporejenih 425.411.000,00 SIT za
nabavo računalniške opreme za zdravstvene zavode s ciljem
vpeljave potrebnega načina, evidentiranja in obračunavanja
storitev zdravstvenih zavodov ob uveljavitvi novega sistema
zdravstvenega zavarovanja v začetku leta 1993.
c) za poračun plač delavcem zdravstvenih zavodov za
obdobje junij-december 1992 (po sporazumu z Ministrstvom
za zdravstvo in reprezentativnimi sindikati) znesek
3.560.000.000,00 SIT.

O denarju za zdravstvo
Zmago Jelinčič, poslanec SNS, je 10. 4.1995 Ministrstvu za
zdravstvo zastavil vprašanje:
Sprašujem, za kakšne namene uporablja Zavod za zdravstveno zavarovanje viške sredstev? Ali je utemeljen nakup
računalnikov, namesto, da bi se višek sredstev uporabil za
zdravje?

Ministrstvo za zdravstvo mu je odgovorilo:
V zvezi s poslanskim vprašanjem g. Zmaga Jelinčiča,
poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, glede uporabe sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
vam posredujemo naslednji odgovor, ki smo ga pripravili
v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
»Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) (UR. 1. RS št. 9/95) v 60. členu določa namene
uporabe morebitnih presežkov sredstev po zaključnem
računu. Če ZZZS ob zaključnem računu ogotovi po pokritju
vseh obveznosti presežek iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, ga lahko:

Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki obveznega
zdravstvenega zavarovanja za leto 1993 v višini 5,967.896,00
SIT je Skupščina ZZZS razporedila:

1. prenese v naslednje leto za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja,
2. razporedi za izvajanje programov za krepitev zdravja in
programov, ki prispevajo k znižanju stroškov zdravstvenega
zavarovanja,
3. razporedi za razširitev materialne osnove dela ZZZS in
druge namene.

a) 5.500.000.000,00 SIT za prenos v leto 1994 za financiranje
obveznega zdravstvenega zavarovanja,
b) 286.896.000,00 SIT za sofinanciranje in izvajanje programov za krepitev zdravja, za sofinanciranje programov krepitve
zdravja invalidskih organizacij ter vpeljave zdravstvene kartice,
c) 180.000.000,00 SIT za širitev dejavnosti srčne kirurgije
v Kliničnem centru v Ljubljani.

Podobno določilo je vseboval tudi Začasni statut ZZZS, ki je
veljal pred 25. 2. 1995 (UR. I. RS, št. 19/93).

V letu 1994 je ZZZS v obveznem zdravstvenem zavarovanju
posloval z izgubo v višini 1.413.219.000,00 SIT.

Na teh podlagah je ZZZS ob ugotovitvi presežkov pri obveznem zdravstvenem zavarovanju za leto 1992 v višini
12.906.856.000,00 SIT namenil:

Ob tem je treba poudariti, da je Državni zbor Republike
Slovenije v obdobju od 1992 do 1994 leta štirikrat sprejel
znižanje prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje.

a) 3.500.000.000,00 SIT za rezervni sklad (skladno z 89. členom Začasnega statuta, ki zavezuje ZZZS, da v roku enega
leta (od njegove ustanovitve) oblikuje iz prihodkov za financi-

Na podlagi navedenih podatkov in ob upoštevanju nalog in
pooblastil, ki jih ZZZS nalaga zakon o zdravstvenem varstvu in
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zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS št. 2/92 in 13/93) lahko
ugotovimo, da so bila vsa navedena sredstva namenjena za
zdravstveno varstvo. Pri tem je bil le manjši del sredstev
uporabljen v zdravstveni službi za informacijsko tehnologijo,
ki zagotavlja kvalitetnejše poslovanje zdravstvenih zavodov.«

področju pediatrije in šolske medicine, saj prihaja zaradi
različnega tolmačenja zakona in navodil ZZZS do resnih
motenj v delovanju teh sistemov.
Na področju plačevanja stroškov bivanja v terapevtskh
skupnostih za zdravljenje odvisnosti je Odbor za zdravstvo,
delo, družino in socialno politiko na predlog Podskupine za
področje zdravstva sprejel sklepe in sicer:

O prevoznosti ceste čez Vršič

— Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve naj se dogovorita in v situaciji, ko še niso
izdelani kriteriji, financirata tista društva, ki izvajajo kakršenkoli program zdravljenja odvisnosti.
— Vlada naj predloži pregled plačevanja zdravljenja in
rehabilitacije v tujini, ki je bilo realizirano v letu 1994 in
program plačevanja zdravljenja in rehabilitacije, ki je predviden v letu 1995.
— Vlada naj do sprejema proračuna za leto 1995 pripravi
pregled zakonov in predlaga spremembe tistih členov, ki
urejajo plačevanje stroškov zdravljenja in socialne rehabilitacije uživalcev nedovoljenih drog.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 12. 5. 1995 ministra za
promet in zveze g. Igorja Umeka vprašal: V Trenti prelaz ni
plužen. Gre za eno najlepših evropskih dolin v Alpah in
mislim, Slovenija mora imeti tendenco na tem, da se turistično odpira v svet. Zakaj potem ta prelaz ni čiščen? Upam,
da od sedaj naprej bo. Konec koncev gre za to, da se
onemogoča določenemu delu Slovenije, da se življenjsko
vključi v turistično ponudbo Slovenije.«
Ministrstvo za promet in zveze mu je pripravilo odgovor:
Sistem vzdrževanja prevoznosti ceste preko Vršiča sloni na
dolgoletnih izkušnjah. Na pretežnem delu odseka te ceste
obstaja v zimskem obdobju velika nevarnost snežnih plazov.
Le te zasleduje Hidrometeorološki zavod - Lavinska služba,
v sodelovanju s Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo,
Katedro za meteorologijo. Z »odpiranjem« oziroma s prvim
pluženjem ceste in z nadaljnjim vzdrževanjem stalne prevoznosti vzdrževalec ceste začne takoj, ko omenjeni instituciji
ugotovila, da ne obstaja več nevarnost sprožitve plazov. Običajno je to nekje konec meseca aprila.

Podskupina za področje zdravstva je na 17. seji dne 28. 3.
1995 na pobudo specialistov za otroško zobozdravstvo po
razgovoru s predstavniki otroškega zobozdravstva, ZZZS in
Ministrstva za zdravstvo ugotovila, da navodilo, ki ga je
ZZZS poslal zdravstvenim domovom, da naj se začno s 1. 4.
otroci izrekati za osebnega zobozdravnika, ni usklajeno
z Republiškim kolegijem za stomatologijo kot vrhunskim
strokovnim telesom na tem področju in je zato predlagala
Ministru za zdravstvo (predlog je Odbor za zdravstvo, delo,
družino in socialno politiko je na svoji 58. seji dne 19. 4.1995
spremenil v zavezujoč sklep), da naj začasno, dokler se
partnerji dogovorijo za potek dela ob tej spremembi, zamrznejo navodila, ki jih je ZZZS poslal zdravstvenim domovom,
da bi ne prišlo do rušenja zelo uspešnega otroškega zobozdravstva v Sloveniji.

Podatki o štetju prometa v zimskih mesecih, ko ni bilo snega
in je bil prelaz odprt, kažejo povprečni letni dnevni promet
v obeh smereh med 25 in 50 vozil dnevno. Ob tem kaže tudi
omeniti, da so vse planinske postojanke in koče odprte najdlje do 15. oktobra.

V zvezi s problematiko zdravstvenih domov je Odbor za
zdravstvo, delo, družino in socialno politiko na isti seji sprejel sklepe, naj Ministrstvo za zdravstvo

Ugotovljeni promet v zimskem obdobju, ko je cesta preko
Vršiča prevozna, ne opravičuje stroškov pluženja za vzdrževanje njene prevoznosti. Posebej je treba opozoriti, da samo
pluženje ne zagotavlja varnega odvijanja prometa. Poleg
nevarnosti plazov namreč po končanem pluženju ostajajo na
cesti ostanki snega, ki se tekom dneva talijo, ponoči pa
zmrzujejo in povzročajo poledico. Zato bi morali za varno
odvijanje prometa preko prelaza zagotoviti najmanj dva pregleda dnevno. Pregled na takšni cesti opravlja cestni preglednik z najmanj enim pomočnikom - cestarjem, ki mora biti
ustrezno opremljen in z vozilom posipalcem. Taka ekipa je
potrebna na obeh straneh prelaza, s primorske in z gorenjske
strani. Povprečni dnevni stroški tega dela vzdrževanja so
ocenjeni na cca. 80.000 SIT. Menimo, da potencialno število
vozil omenjenih stroškov vzdrževanja prevoznosti ceste ne
opravičuje; še posebej zato, ker z njimi še ni bila zagotovljena
zadostna varnost prometa.

— do 15. maja 1995 pripravi analizo delovanja primarnega
zdravstvenega varstva, vključno z analizo investicij v primarno zdravstveno varstvo,
— predloži naj predlog plačevanja specializacij na primarnem zdravstvenem nivoju in predlog plačevanja pripravništva,
— do 15. 6. 1995 predloži analizo samoplačniškega ambulantnega dela in predloge, kako to samoplačniško delo
urediti za naprej,
— do majske seje Državnega zbora naj predloži predlog
sestave novega zdravstvenega sveta, ki naj bo sestavljen
v skladu z načeli Zdravje za vse do leta 2000. Ker gre za
organ, ki odloča o politiki zdravstvenega varstva, naj bodo
v njem enakovredno zastopani predstavniki primarnega,
sekundarnega in terciranega zdravstva.
Podskupina za zdravstvo je na 16. seji obravnavala tudi
problematiko investicij v zdravstvu, zlasti na nivoju primarnega zdravstvenega varstva, kjer prihaja do resnih motenj
zaradi prestrukturiranja lokalne samouprave. Zadolžila je
Ministrstvo za zdravstvo, da v 14 dneh predloži Odboru za
zdravstvo, delo, družino in socialno politiko predlog reševanja investicijskega vzdrževanja zdravstvenih domov v prehodnem obdobju kot tudi nov predlog razdelitve sredstev za
Investicije v bolnišnicah glede na predvideno nižjo vsoto, ki
je letos predvidena v proračunu.

O zdravstvenem varstvu
Dr. MATEJA KOŽUH - NOVAK, poslanka ZL SD, je 23. 5.1995
Ministrstvu za zdravstvo naslovila vprašanje:
V zadnjih šestih mesecih smo v okviru Odbora za delo,
zdravstvo, družino in socialno politiko obravnavali na
pobudi izvajalcev zdravstvenega varstva vrsto problemov
v zdravstvu, ki prizadevajo tako uporabnike kot tudi izvajalce zdravstvenega varstva. S predstavniki ministrstva, ki
so bili na sejah vedno prisotni, smo se dogovorili, kaj je moč
storiti, da bi se stanje izboljšalo in po skupni oceni, kaj in
kdaj je moč storiti, zadolžili ministrstvo za izpeljavo konkuretnih nalog.

Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko na
nobeno od zadanih zadolžitev od Ministrstva za zdravstvo ni
dobil nobenega pisnega odgovora. Ministra za zdravstvo
sprašujem, zakaj sklepov Odbora na izpolnjuje. Ali meni, da
ni dolžan izpolnjevati zadolžitev, ki mu jih nalaga Odbor in
ali meni, da problemi, o katerih smo v okviru Odbora razpravljali, niso pereči. Ministra za zdravstvo tudi sprašujem,

Tako bi moralo Ministrstvo do 15. 3.1995 pripraviti in objaviti
ustrezna navodila o izvajanju preventivnih programov na
poročevalec, št. 32
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kako lahko ignorira pereče probleme, na katere opozarjajo
izvajalci zdravstvenega varstva. Samo vprašanje časa je,
kdaj se bodo z mnogo bolj perečimi problemi zaradi porazne
organizacije zdravstvenega varstva na Državni zbor pričeli
obračati uporabniki zdravstvenega varstva.

nastal RSC, nato RUC, sedaj pa DARS, izrecno prepovedal
postavitev kakršnihkoli reklamnih napisov, tako za turistične namene (Postojnska jama, ki je tik ob avtocesti!) kot
za reklamo izvajalcev avtoceste (nobena slovenska firma je
nima!).

Ministrstvo za zdravstvo ji je pripravilo odgovor:

Sprašujem, ali je to nagrada Republike Slovenije izvajalcu,
ki je »nategnil« bivši RUC in s tem Slovenijo, da ni zgradil
dveh viaduktov, ki se gradita še danes za dodaten denar, ter
s tem ni izpolnil svoje pogodbene obveznosti?!

Ga. dr. Mateja Kožuh Novak, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, je na 32. seji, dne 31/5-1995, postavila Ministrstvu za zdravstvo poslansko vprašanje v zvezi z uresničevanjem sklepov, ki jih je sprejel Odbor Državnega zbora RS za
zdravstvo, delo, družino in socialno politiko v prvi polovici
tega leta.

Ministrstvo za promet in zveze mu je na vprašanji odgovorilo:
Ad1)
- Z otvoritvijo avtocestnega odseka med Malencami in
Šmarjem-Sap je promet na magistralni cesti v smeri proti
Novemu mestu močno upadel (PLDP za leto 1994 je 2381
vozil), medtem ko je promet v smeri proti Kočevju ostal
nespremenjen (PLDP za leto 1994 je 5428 vozil). Prometna
ureditev v obravnavanem križišču, ki daje prednost vozilom
v smeri Ljubljana-Novo mesto, je kljub temu ostala enaka iz
v nadaljevanju pojasnjenega razloga.

V zvezi z uresničevanjem teh sklepov pojasnjujemo naslednje:
1. Priprava strokovnih navodil o izvajanju preventivnih programov na področju pediatrije in šolske medicine je v zaključni fazi.
2. Na podlagi sklepov Odbora za zdravstvo, delo, družino in
socialno politiko glede plačevanja stroškov bivanja v terapevtskih skupnostih za zdravljenje odvisnikov, ki jih je Odbor
sprejel na svoji 54. seji, sta Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve in Ministrstvo za zdravstvo pripravili odgovor,
ki je bil poslan Državnemu zboru (priloga I).

Problem spremembe prednosti v križišču je bil evidentiran že
na tehničnem pregledu navedenega avtocestnega odseka.
Ker pa brez rekonstrukcije križišča sprememba prometne
ureditve ni možna, saj geometrija križišča daje vizualno in
fizično (skloni, način priključevanja) prednost vozilom iz
smeri Novo Mesto proti Ljubljani, je ta ostala nespremenjena.
Obstoječa prometna ureditev pa kljub temu, da je vozilom na
močneje obremenjenem kraku odvzeta prednost, omogoča
tekoče in varno odvijanje prometa. Število vozil na kraku za
Novo Mesto je namreč tako majhno, da praktično ne ovira
vozil, ki iz smeri Kočevja zavijajo proti Ljubljani.

V zvezi s problematiko zdravljenja odvisnikov vam v prilogi
pošiljamo tudi informacijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o stroških iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za zdravljenje odvisnosti od mamil (priloga II).
3. V zvezi s sklepi, ki jih je Odbor za zdravstvo, delo, družino in
socialno politiko sprejel ob obravnavi problematike zdravstvenih domov na svoji 58. seji, dne 19/4-1995, vam v prilogi
pošiljamo pojasnilo Ministrstva za zdravstvo (priloga III), ki je
bilo poslano Odboru.

Zavedamo se torej, da prometna ureditev dolgoročno ni sprejemljiva. Odsek magistralne ceste med obravnavanim križiščem in Šmarjem-Sap (po veljavni kategorizaciji je to še
vedno magistralna in ne lokalna cesta), bo verjetno prekategoriziran v avtocestni priključek, kar bo upoštevano v projektnih rešitvah rekonstrukcije križišča (idejni projekti, lokacijsko
in gradbeno dovoljenje). Izvedba del je odvisna od zagotovitve proračunskih sredstev za ceste. Rekonstrukcija obravnavanega križišča, v pogojih, ko se promet odvija tekoče in
varno, ni med prednostnimi nalogami letošnjega proračuna.

4. V zvezi z zaključki, ki jih je sprejela Podskupina za zdravstvo ob obravnavi problematike investicij v zdravstvu, vam
v prilogi pošiljamo predlog programa in plana investicij
v javne zdravstvene zavode v letu 1995 (priloga IV).
V prilogi vam pošiljamo tudi mnenje Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je
predložila skupina poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, v katerem je vsebovano tudi stališče do izbire osebnega zobozdravnika v primeru mladoletnih oseb (priloga V).
Mnenje je bilo že poslano Državnemu zboru Republike Slovenije.

Ad2)
Italijansko podjetje Italstrade gradi avtocestni odsek Čebulovica-Razdrto. Dela bodo predvidoma končana sredi julija
1995. Podjetje ima res postavljeno tablo s svojim imenom, in
to na gradbišču, kar je v praksi pogosto in zakonsko tudi ne
prepovedano. Tabla bo po zaključeni gradnji avtoceste odstranjena.

OPOMBA: priloge so na voljo v glavni pisarni Državnega
zbora RS

Podjetje Italstrade gradi le avtocestni del odseka Čebulovica— Razdrto, brez viaduktov Bandera in Goli vrh. Ta dva
viadukta naj bi po prvotno sklenjeni pogodbi zgradilo podjetje
Adria S. r. I. iz Trsta. Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so
nastopile v zvezi z osamosvojitvijo Slovenije, je Vlada Republike Slovenije zahtevala novelacijo te pogodbe. Adria S. r. I.
ni bila pripravljena svojih obveznosti izpolniti v skladu z zahtevami Vlade Republike Slovenije, zato je bila pogodoba razvezana, dela za izgradnjo viadukta Bandera in Goli vrh pa so
bila po izvedenem javnem razpisu oddana najugodnejšima
ponudnikoma, to je podjetjema SCT, d. d. in Primorje Ajdovščina.

O cestni problematiki
RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 19. 4. 1995 Ministrstvu
za promet in zveze postavil dve vprašanji:
Sprašujem Ministrstvo za promet in zveze, kdaj bo križišče
v Škofljici rekonstruirano tako, da bo magistralna cesta
Ljubljana-Kočevje imela prednost pred lokalno cesto Škofljica- Grosuplje, ki že leto dni kot ostanek bivše magistralne
ceste Ljubijana-Zagreb ne obstaja več, odkar je zgrajena
avtocesta?!
Sprašujem Ministrstvo za promet in zveze oziroma Družbo
za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), kdo je dovolil
postavitev reklamne table za »Italstrade« na vzpetini avtoceste od Razdrtega proti Čebulovici, če vemo:

O zaposlovanju tujcev
RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 12. 5. 1995 Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve vprašal:
»Sprašujem Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,

- da je leta 1972 takratni cestni sklad SRS, iz katerega je
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gospo Hino Kllnar, zakaj pri tolikšni nezaposlenosti Slovencev in slovenskih državljanov območna enota Republiškega
zavoda za zaposlovanje v Novem mestu izdaja delovna
dovoljenja tujcem In tujim državljanom. Navajam konkretni
primer Malić Nedeljka za delovno mesto čuvaja, obhodnika
pri sekciji za vzdrževanje prog slovenskih železnic v Novem
mestu. Imenovani ima samo osnovno šolo. Ali nimamo
dovolj svojih brezposelnih?«

tevke, sprašujem, ali obstaja tihi dogovor predstavnikov
Slovenije in Hrvaške o ignoranci?
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Po številnih urgencah Veleposlaništva Republike Slovenije
v Zagrebu smo dobili odgovor Urada za pregnance in
begunce Vlade Republike Hrvatske glede odškodnine za uporabo počitniških domov v Pineti. Z dopisom z dne 31. 5. 1995
nas je predstojnik omenjenega urada prof. dr. Adalbert Rebič
obvestil, da so o tem razpravljali na seji ožjega kabineta vlade
in ugotovili, da za zdaj v proračunu nimajo sredstev za te
namene. Zato so predlagali uvrstitev tega vprašanja med
nerešena vprašanja za razgovor obeh premierov dr. Drnovšek
- mag. Valentič.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mu je pripravilo naslednji odgovor:
Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o zaposlovanju tujcev (Ur. 1. št. 33/91), v katerem je določeno, da se
tujci v Sloveniji v takih primerih lahko zaposlujejo le preko
delovnih dovoljenj, za katera zaprosi delodajalec. V skladu
s 5. členom Zakona o zaposlovanju tujcev se delovno dovoljenje izda le pod pogojem, da v evidenci Republiškega zavoda
za zaposlovanje med brezposelnimi osebami na določenem
območju ni ustreznega kandidata, ki poleg splošnih izpolnjuje še posebne pogoje, ki jih delodajalec zahteva za sklenitev delovnega razmerja in je pripravljen sprejeti zaposlitev.
Pred vsakim izdanim delovnim dovoljenjem se torej na pristojnem zavodu za zaposlovanje preveri, ali so med brezposelnimi osebami prijavljeni delavci, ki izpolnjujejo pogoje delodajalca. V primeru, da ustreznega delavca imamo, ga napotimo k delodajalcu, ta pa se potem odloči, ali bo delavca
sprejel v delovno razmerje ali ne.

Dolg hrvaške vlade do lastnikov počitniških domov v Pineti
izvira iz sklenjenih pogodb, ki jih je na eni strani podpisala
hrvaška vlada, na drugi strani pa predstavniki počitniških
domov iz Slovenije. Gre torej za pogodbeno obveznost. Roki
za izplačilo odškodnine so že pred letom potekli, zato je ta
odškodnina tudi sodno izterljiva. Problem pa se pojavlja, ker
se hrvaška vlada ni želela spuščati v višino odškodnine (le-ta
je še vedno neusklajena), temveč po nekaterih neformalnih
informacijah želi svoj dolg kompenzirati z nekaterimi drugimi
obveznostmi slovenske strani, čeprav ni tega do zdaj izrecno
navedla.
Vlada Republike Slovenije si bo še naprej prizadevala za čim
hitrejšo rešitev tega problema.

V konkretnem primeru, ki ga navaja g. Rafael KUŽNIK, so
Slovenske železnice prijavile potrebo po čuvaju, obhodniku
pri sekciji za vzdrževanje prog slovenskih železnic v Novem
mestu. Na RZZ - Območna enota Novo mesto so postopali
v skladu z določili Zakona o zaposlovanju tujcev in ugotovili,
da nimajo ustreznega brezposelnega delavca, ki bi izpolnjeval
zahtevane pogoje:
it
- delavec - čuvaj proge
- starost od 18 do 31 let
- končana osnovna šola
- opravljen strokovni izpit za poklic prometni transportni
delavec - čuvaj proge (železniški strokovni izpit)
- najmanj 1 leto delovnih izkušenj

O sprejemanju
programa

IRENA OMAN, poslanka SDSS, je 16. 5.1995 Vladi Republike
Slovenije postavila vprašanje:
Komisija Državnega zbora za peticije se vsa leta srečuje
s hudo stanovanjsko stisko številnih občanov Slovenije, (saj
tovrstne vloge dosegajo četrtino števila ali več vseh vloženih vlog), ki si sami ne morejo zagotoviti primernega stanovanja brez učinkovitih normativnih in materialnih (sistemskih) spodbud in pomoči države in občin.

Ker na RZZ - OE Novo mesto ni bilo prijavljenega ustreznega
delavca, je RZZ - OE Novo mesto izdala delovno dovoljenje
za zaposlitev Nedeljka Maliča in sicer za obdobje treh mesecev (15. 2. 1995 - 14. 5. 1995). Po izteku delovnega dovoljenja, je delodajalec ponovno zaprosil za delovno dovoljenje za
istega delavca. Tudi tokrat je Zavod preveril možnosti zaposlitve domače brezposelne osebe, vendar ustreznega kadra tudi
tokrat ni bilo.

še posebej so se stanovanjski problemi zaostrili z ukinitvijo
zbiranja namenskih prispevkov iz bruto osebnega dohodka,
tkim. solidarnostnih sredstev, s 1. 1.1991.

Glede zgoraj navedeno je RZZ - OE Novo mesto postopala
v skladu z zakonskimi določili in izdala delovno dovoljenje
v skladu s svojimi pristojnostmi.

Z uveljavitvijo stanovanjskega zakona dne 11.10.1991 je bil
takratnim imetnikom stanovanjske pravice omogočen
odkup stanovanj pod ugodnimi pogoji. Zbrana sredstva od
kupnin pa niso zadostovala za nadaljnje naloge na tem
področju.
Stanovanjski zakon je v členih 76-78 uzakonil potrebo po
izdelavi nacionalnega stanovanjskega programa, ki naj bi
določil najpomembnejše smeri razvoja na stanovanjskem
področju do leta 2000 in katerega glavni namen naj bi bil
omogočiti vsakemu državljanu Republike Slovenije, da si ob
lastnem prizadevanju pridobi primerno stanovanje za svoje
potrebe in za potrebe svoje družine.

O odškodnini za uporabo »Pinete «
RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 31. 5. 1995 Vladi Republike Slovenije postavil vprašanje:
Sprašujem Vlado Republike Slovenije, zlasti pa Ministrstvo
za zunanje zadeve, Ministrstvo za pravosodje ter Ministrstvo za delo, družino In socialne zadeve, zakaj ne zaščiti
interesov slovenskih lastnikov počitniškega naselja v Pineti
v Novigradu, in zakaj ne zahteva od hrvaških oblasti izpolnitev sklenjene pogodbe, zlasti 6. točke 4. člena, po kateri se
je Urad za begunce hrvaške vlade obvezal poravnati vso
škodo v 15 dneh po izselitvi?

S ciljem spodbuditi pripravo te osrednje listine na stanovanjskem področju in ob vsakodnevnem soočanju s hudo
stisko ljudi, je Komisija za peticije na 4. seji dne 16.11.1993
celovito obravnavala stanovanjsko problematiko ter ugotovila, da je v Republiki Sloveniji cca 11.000 prosilcev, ki živijo
v neprimernih stanovanjskih pogojih ter nimajo možnosti,
da bi si sami rešili stanovanjsko vprašanje. Zato je apelirala
na Vlado Republike Slovenije, naj pripravi nacionalni stanovanjski program v prvem tromesečju leta 1994. Apeli so bili
v letu 1994 večkrat ponovljeni. Predstavniki Ministrstva za
okolje in prostor so bili vabljeni na seje Komisije za peticije.

Glede na to, da je preteklo že eno leto, odkar bi hrvaška
vlada morala poravnati škodo, vendar ignorira poslane zahporočevalec, št. 32
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Po zadnjem zagotovilu ministra v začetku letošnjega leta,
naj bi bil nacionalni stanovanjski program predložen Državnemu zboru v času sprejemanja proračuna za leto 1995 (v
začetku meseca maja), vendar se to ni zgodilo in je bil
posredovan službi Komisije za peticije dne 21. 2. 1995 le
njegov osnutek v interno uporabo.

več načinov za finančno kontrolo za vozila nad 7.5 tone
skupne teže pri prehodu slovenske meje (na primer število
izdanih dovolilnic prevozniku za določeno državo, mednarodni tovorni list). Vlado sprašujem, zakaj se taka kontrola
dejansko tudi ne vrši?
5) Ali Vlada želi podpirati prevoz kamionov po tirih; bo
letošnji proračun v ta namen bolj naklonjen kot v preteklih
letih;

Iz programa dela Državnega zbora od aprilske seje dalje je
razvidno, da obravnava stanovanjskega programa v Državnem zboru RS v letu 1995 ni predvidena, niti to ne izhaja iz
programa dela Vlade RS za leto 1995.

6) Slovenija nima celovite transportne politike; transport pa
predstavlja pomembno gospodarsko panogo, še posebej
zaradi geopolitičnega položaja Slovenije po osamosvojitvi,
zato predlagam, da Vlada čimprej pripravi predlog celovite
prometne politike in jo posreduje v sprejem Državnemu
zboru;

Sprašujem predstavnika Vlade Republike Slovenije, da
pojasni nadaljnji, časovno opredeljen postopek obravnave
predloga nacionalnega stanovanjskega programa in
razloge za tolikšno zamudo. Odgovor pričakujem še na tem
zasedanju Državnega zbora Republike Slovenije.

7) Ker se omenjeni problemi v velikih in srednjih prevozniških podjetjih kopičijo in grozijo, da bodo močno prizadeli
finančno poslovanje in tudi socialno varnost zaposlenih,
predlagam predsedniku Vlade, da čimprej sprejme na pogovor predstavnike vseh slovenskih avtoprevoznikov.

Ministrstvo za okolje in prostor ji je pripravilo odgovor:
Predlog nacionalnega stanovanjskega programa je obravnavan v Odborih Vlade Republike Slovenije, o gradivu naj bi se
Vlada Republike Slovenije opredelila predvidoma do 20.
junija 1995 in ga nato posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Ministrstvo za promet in zveze mu je pripravilo odgovore na
prvo, drugo, četrto, peto in šesto vprašanje. Ministrstvo za
finance / Carinska uprava RS in Republiška uprava za javne
prihodke / mu je odgovorilo na tretje in četrto vprašanje.
odd 1) Na podlagi 64. osme alinee člena Zakona o prevozih
v cestnem prometu. Minister, pristojen za promet, najkasneje
v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi obstoječe predpise ali predpiše in določi podzakonske akte. Med
njimi je tudi podzakonski akt o merilih, postopku in načinu
delitve dovolilnic.
Ministrstvo za promet in zveze je konec meseca januarja 1995
prejelo osnutek Pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari, ki je bil
usklajen med Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem
prometa in zvez in Obrtno zbornico Slovenije, Sekcija za
promet. Po pregledu gradiva je Ministrstvo za promet in zveze
ugotovilo, da predlog s svojo formalno obliko ne ustreza
pravilniku, obenem pa je do sprejetja preosetalih podzakonskih aktov tudi vsebinsko neuporaben.

Razlogi za zamudo so v dejansko zahtevnem medresorskem
usklajevanju, precejšnji odvisnosti od proračunske razprave
in prilagoditve nekaterih izhodišč sistemskim spremembam
na področju lokalne samouprave.

O razmerah v cestnem prevozništvu
DR. JANEZ PODOBNIK, poslanec SLS, je 10. 4. 1995 Vladi
Republike Slovenije zastavil šest vprašanj:
Zaradi neurejenih razmer v cestnem prevozništvu v Sloveniji postavljam Vladi RS naslednje poslansko vprašanje:
1) Kaj je Vlada storila, da bi razrešila večletni pereč problem pomanjkanja cestnih dovolilnic (še posebej avstrijskih
univerzalnih dovolilnic)?

Navedeno utemeljujemo s tem, da je pravilnik nima členov,
poglavij, v njem manjkajo posamezne opredelitve, kot so
namen tega akta, določitev raznih rokov za obveznosti prevoznika in Ministrstva za promet in zveze, določila o režimu
oziroma plačilu računov in podobno. Določilo o zahtevani
dokumentaciji za pridobitev dovolilnic je neuporabno, saj bo
licence možno izdajati po uveljavitvi drugih podzakonskih
aktov.

Ker je bilo v preteklosti veliko problemov zaradi kriterijev,
na podlagi katerih so se cestne dovolilnice delile (tako med
zasebniki kot tudi »družbenimi« cestnimi prevozniki so se
Predstavniki Odbora sekcije cestnega tovornega prometa
pri Gospodarski zbornici Slovenije in predstavniki Obrtne
zbornice Slovenije dogovorili za enotna navodila za delitev
dovolilnic. Zato sprašujem Vlado, zakaj ustrezno ministrstvo
teh navodil ni preučilo in po eventualni dopolnitvi tudi potrdilo v obliki pravilnika;

Določilo o ukrepih je nepopolno, saj so ti samo našteti, niso
pa opredeljene kršitve za posamezne ukrepe.
Spremembe tega dela so brez obrazložitve.

2) Ker gre pri vprašanju kontingentov cestnih dovolilnic za
zapletena in naporna pogajanja s sosednjimi državami,
sprašujem Vlado, ali je v pogajalsko skupino s strani Slovenije vključila strokovnjake, ki to panogo dobro poznajo.
Prepričan sem, da je predpogoj za uspešna pogajanja
ekspertna pogajalska skupina:

Tudi spremembe v drugem delu poslanega gradiva Dodatni
kriteriji nimajo obrazložitev.
Glede na navedeno je razvidno, da je treba poslano gradivo
temeljito predelati, da bo dobilo pravnoformalno obliko, kot
tudi analizirati glede posamezna spremenjena merila - kontingent za zelena vozila, razmerje CEMT - navadne dovolilnice,% vračila dovolilnic ipd.

3

) Vlado sprašujem, ali slovenski carinski organi na meji
'zvajajo potrebne carinske kontrole tujih cestnih prevoznikov in porabo dovolilnic za Slovenijo; saj dosledna kontrola
to-teh pomeni, da bi dobili bolj objektivno sliko števila prevozov tujih cestnih prevoznikov v naši državi; s tem pa dobili
■nočne argumente za recipročnost pri kontingentu cestnih
dovolilnic;

Ministrstvo za promet in zveze je opisani predlog pravilnika že
proučilo, odpravilo navedene pomanjkljivosti ter ga kot
delovno gradivo 19. 4. 1995 poslalo zbornicama.
Ob tem naj poudarimo, da morajo prevozniki držav ES za
opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu izpolnjevati pogoje za pridobitev licence že vrsto let. Slovenski
prevozniki pa se zdaj vključujejo v mednarodni cestni promet
brez takih pogojev ter so v sedanjem času v boljšem položaju.

4

) Ali so točne ocene, da se je prav v cestnem avtoprevozništvu s strani zasebnikov vedno bolj razbohotilo prikrivanje
Prihodkov, davkov in prispevkov od poslovanja s tujino; pa
tudi utaje davkov na dobiček; kaj je Vlada storila, da bi
zajezila odtekanje enega pomembnih proračunskih prihodkov in predvsem, da bi zaščitila pravno državo; ker obstaja

Zakon o prevozih v cestnem prometu pa ureja licenco in
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pogoje za njeno pridobitev. Licence bosta izdajali Gospodarska zbornica Slovenije pravnim osebam in Obrtna zbornica
Slovenije fizičnim osebam.

člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. I. 72/94) in
Navodilom za izdajo posebnega dovoljenja tujemu prevozniku, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in zveze dne 21. 12.
1994, izdajajo tujim prevoznikom posebna dovoljenja. Poročilo o izdanih posebnih dovoljenjih pošilja Carinska uprava
mesečno, do 10. v mesecu Ministrstvu za promet in zveze.

Ministrstvo za promet in zveze meni, da bi Gospodarska
zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije, ki v svojem
članstvu združujeta pravne oziroma fizične osebe, morali dati
poudarek predvsem tem podzakonskim aktom. Le tako bosta
namreč tudi za slovenske prevoznike ustvarjena zdrava konkurenca in enakovreden pristop na mednarodni trg.

Poleg kontrole dovolilnic obračunavajo mejni carinski organi
cestno pristojbino za tuje vozilo v skladu z Uredbo o cestni
pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji.

add2) Sestava delegacije Ministrstva za promet in zveze
v mednarodnih razgovorih s tujimi delegacijami pri usklajevanju dvostranskih Sporazumov o mednarodnem cestnem prevozu oseb in stvari kot tudi glede določitve kontingentov
dovolilnic s posameznimi državami je:

add4) Odgovor Ministrstva za promet in zveze
Ministrstvo za promet in zveze je Ministrstvu za finance
v marcu 1995 poslalo seznam samostojnih podjetnikov posameznikov z vrsto in številom prejetih dovolilnic za mednarodne cestne prevoze, ki so jih prejeli v letu 1994.

- sestava slovenske delegacije je po strukturi enaka uradno
najavljeni delegaciji druge države,
- vodja delegacije je vedno predstavnik Ministrstva za promet
in zveze, ki tudi vodi razgovore in se drugi vključijo le z njegovim dovoljenjem,
- za take sestanke Ministrstvo za promet in zveze prehodno
dobi mnenja in stališča obeh zbornic,
- po končanih razgovorih je obema zbornicama predložen
zapisnik oziroma izvlečki, ki se nanašajo neposredno na prevoznike Republike Slovenije.

Odgovor Carinske uprave RS
Carinska služba ugotavlja, da obstajajo možnosti zlorab, ki so
navedene v 4. točki poslanskega vprašaja (prikrivanje prihodkov, davkov in prispevkov za poslovanje s tujino). Do nepravilnosti lahko prihaja predvsem v primerih, ko slovenski prevozniki s svojim vlečnim vozilom opravljajo uslugo vleke priklopnika s tujo registracijo za tujega prevoznika. To poslovanje
spodbuja 2. odstavek 32. člena Zakona o prevozih v cestnem
prometu, ki določa, da taki kombinaciji vozil ni potrebno
pridobiti dovolilnice za prevoz v Republiki Sloveniji.

Ob meddržavnih pogovorih, oziroma pogajanjih se sestava
delegacije Ministrstva za promet in zveze ne razlikuje od
uradne sestave drugih delegacij.

Zgoraj navedeno določilo Zakona o prevozih v cestnem prometu je po mnenju Carinske uprave tudi eden od vzrokov za
pomanjkanje cestnih dovolilnic, ki je bilo povod za poslansko
vprašanje poslanca Janeza Podobnika.

Od prvotno dogovorjenega kontingenta v letu 1993, ko sta si
Slovenija in Avstrija izmenjali:
20.000 univerzalnih dovolilnic
8.500 maloobmejnih dovolilnic
2.000 univerzalnih A-dovolilnic za 6.000 pristaniških SLOdovolilnic,

Odgovor Republiške uprave za javne prihodke
V Sloveniji je po stanju na dan 31. 12. 1994 7.623 zavezancev
za davke iz dejavnosti, ki opravljajo avtoprevozniško dejavnost. Ti imajo 1336 zaposlenih delavcev.

je za leto 1995 dogovorjena izmenjava:
21.000 univerzalnih dovolilnic
10.500 maloobmejnih dovolilnic
2.000 univerzalnih A-dovolilnic za 6.000 pristaniških SLOdovolilnic
5.000 maloobmejnih za prevoz materiala za gradnjo cest
150 loco A-dovolilnic za 100 splošnih SLO-dovolilnic

Že v lanskem letu je bil, glede na ostale, dan večji povdarek
kontroli poslovne dokumentacije zavezancem, ki opravljajo
avtoprevozniško dejavnost. To pa predvsem zaradi tega ker
so v svojih davčnih napovedih prikazali zelo slabe poslovne
rezultate. Tako je bila natančno pregledana poslovna dokumentacija 2.671 zavezancem zaradi ugotovitve realnosti vloženih davčnih napovedi za leto 1993. V večini primerov, preko
70%, je prišlo do povečanja davčne osnove. V vseh primerih,
ko so bile pri kontroli ugotovljene hujše kršitve davčnih predpisov so bili kršitelji dosledno predlagani v postopek kaznovanja pri sodnikih za prekrške.

Iz tega je razvidno, da je bilo Ministrstvu za promet in zveze na
pogajanjih uspešno. Res pa je, da je avstrijska prometna
politika nepopustljiva pri večanju kontingenta za tranzit
države. Vendar imajo slovenski prevozniki za tranzit na razpolago oprtni vlak na zvezah Ljubljana-Miinchen-Ljubljana in
Gradec-Regensburg - Gradec.

Za lažje razumevanje te problematike navajamo konkreten
primer take kontrole. Zavezanec, ki opravlja avtoprevozniško
dejavnost, je za leto 1993 prikazal 74.118.470 SIT prihodka in
- 26.336.058 SIT dobička (izgube). Po natančnem pregledu
poslovnih knjig in dokumentacije pa je bilo ugotovljeno, da
ima zavezanec 9.086.047 SIT dobička. V svoji davčni napovedi
je uveljavljal stroške za nabavo goriva delno brez dokumentacije kar pavšalno, ali na podlagi računov, ki niso bili verodostojni. Med stroške tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev
je knjižil kot izdatek dobropise, kar ti seveda niso. Med
izdatke je knjižil nakazila denarja in ne faktur, iz katerih bi bilo
razvidno za kakšne izdatke gre, med direktne stroške je knjižil
tudi nabavo osnovnih sredstev od katerih se kot strošek
priznava amortizacija. Med potne stroške je knjižil dnevnice
na podlagi internih temeljnic, ni pa potnih nalogov z obračuni
niti ni razvidno kateri delavec je opravljal prevoz in ali j®
dejansko denar tudi prejel. Med stroške registracije za vozila
je zavezanec knjižil tovrstne izdatke za vozila, ki niso vpisana
v seznam osnovnih sredstev itd.

Za dve povratni vožnji z oprtnim vlakom pridobi slovenski
prevoznik 1 splošno nagradno dovolilnico in dve splošni
dovolilnici iz rednega kontingenta.
Ministrstvo za promet in zveze si s svojimi dejavnostmi prizadeva, da bi se razmerje voženj z oprtnim vlakom izboljšalo,
vendar je Avstrija tak predlog že dvakrat zavrnila.
Je pa pripravljena kontingent univerzalnih dovolilnic primerno povečati, če bi bil oprtni vlak stalno zaseden 75%.
Ministrstvi Republike Slovenije in Republike Avstrije sta sklenili proučiti izdajo nagradnih dovolilnic za uporabo vlaka
z nespremljanim tovorom podobno kot oprtni vlak.
add3) Odgovor Carinske uprave RS
Carinski organi na mejnih prehodih dosledno izvajajo naloge
za katere so pooblaščeni z 51. členom Zakona o cestnem
prometu (Ur. I. 72/94) in med katere spada tudi kontrola
dovoljenj tujih prevoznikov.

Razlika med napovedanimi in v postopku ugotovljenimi stroški je tako kar za 35.422.105 SIT. Velika razlika med napovedjo
in rezultati kontrole je posledica skrajno neresnega odnosa
do spoštovanja davčnih predpisov. Ali gre v tem primeru za

Od 1. 1. 1995 mejni carinski organi v skladu s 7. točko 34.
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neznanje, slučajne napake in površnost, ali pa za zavesten
poizkus znižanja davčne osnove in s tem tudi davka, torej za
davčno utajo, ni več stvar davčnega postopka. Ker pa je
kaznovalna politika v takih primerih dolgotrajna in neučinkovita. se seveda taki primeri pojavljajo iz leta v leto.

Sestavni del analize bo tudi javnomnenjska raziskava o prometu, njegovih učinkih in odnosu do ljudi do tega vprašanja.
Študija bo dokončana spomladi 1996.

V letošnjem letu izvajamo kontrolo davčnih napovedi, poslovnih knjig in dokumentacije zavezancev, ki opravljajo avtoprevozniško dejavnost še natančneje. Pri tem uporabljamo dobljene podatke o tem koliko dovolilnic za prevoze v tujino je
posamezni prevoznik prejel. Te podatke smo dobili šele za
leto 1994 vendar jih bomo v kontrolnih postopkih dosledno
uporabljali, čeprav nam informacija o prevozu v tujino še ne
pove prejetega zneska za prevoz, nam pa pri ugotavljanju
dejanskega stanja mnogo pomeni. Ker se je šele začel postopek izvajanja kontrol davčnih napovedi za leto 1994 bodo
njihovi učinki in posebej uporaba podatkov o prevozih
v tujino, znani šele ob zaključku pregledov.

O kmetijskih izdelkih
FRANC POTOČNIK, poslanec SLS, je 31. 3. 1995 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Koliko najpomembnejših kmetijskih pridelkov in živilskih
Izdelkov smo v letu 1994 odkupili v Sloveniji, uvozili, izvozili
in predelali v drugih državah in kakšni so trendi v letošnjem
letu?
Spoštovani! Moje vprašanje se nanaša na prehransko
bilanco v Republiki Sloveniji in v tej zvezi zastavljam Vladi
naslednja vprašanja. Koliko najpomembnejših kmetijskih
pridelkov in živilskih izdelkov smo v letu 1994 odkupili
v Republiki Sloveniji, uvozili, izvozili in predelali v drugih
državah ter kakšni so trendi v letošnjem letu.

add5)Na Ministrstvu za promet in zveze smo z namenom
spodbujanja kombiniranega prevoza pripravili Predloge ukrepov za spodbujanje kombiniranega prevoza in jih poslali
v vladni postopek.

Ta vprašanja zastavljam Vladi predvsem zaradi trenutnih
razmer pri govedoreji in prašičereji. Po številnih izjavah
rejcev in zadrug namreč v zadnjem času nastajajo številni
problemi, zastoji pri prodaji oziroma odkupu govejih pitancev in prašičev. Vzrok temu naj bi bil povečan uvoz živali
oziroma mesa zaradi prenizkih prelevmanov oziroma zaščite domače pridelave.

Predlagani ukrepi za spodbujanje kombiniranega prevoza so:
- subvencioniranje storitev v kombiniranem prevozu,
- dopolnitev Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, tako da bo veljala vse leto,

Vemo, da imamo v Sloveniji za dobro polovico nižje povprečne vzpodbude oziroma subvencije za kmetijstvo kot
Evropska skupnost na eni strani, na drugi strani pa tudi
veliko nižjo zaščito pri večini pridelkov, predvsem pa pri
govejem mesu, kot bi jo sicer po sporazumu Gatt lahko
imeli. Eno in drugo vodi k nazadovanju slovenskega kmetijstva in še k manjši konkurenčnosti. Država bi to lahko
z mehanizmi, ki jih ima na voljo, preprečila; z večjim proračunom za kmetijstvo oziroma subvencijo za kmetijstvo in pa
z večjo zaščito oziroma višjimi prelevmani.

- višja dovoljena skupna teža za vozila, ki se uporabljajo
v dovozu in odvozu do/od terminala,
- oprostitev davka od prometa storitev v kombiniranem preovzu,
- davčne olajšave pri plačilu letnih povračil za uporabo cest
za vozila pri kombiniranem prevozu,

Kar se tiče predelave v drugih državah gre predvsem za
mleko. Ali je na tem področju kontrola države natančna?
Kontrolira država vsako firmo posebej, koliko mleka izvozi
in koliko na ta račun uvozi mlečnih izdelkov? Lahko posamezniki to izkoriščajo? Pri tem, ko uvažajo mlečne izdelke,
ki naj bi bili izdelani iz slovenske surovine v tujini, ni treba
plačati uvoznih dajatev oziroma so veliko manjše. Pa naj to
ponazorim z enim primerom. Primer za topljeni sir, izdelan
v tovarni Alma v Bregancu v Avstriji. Na ovitku, originalnem
piše »Ostereichisches Erzeugnis« - avstrijski izdelek. Na
nalepki uvoznika pa piše, da je proizveden, ta sir namreč, iz
slovenske surovine. Je to res? Koliko naj bi bilo slovenskega mleka predelanega v tej tovarni v Avstriji in koliko
mlečnih izdelkov je bilo Iz te tovarne uvoženih z napisom:
izdelano iz slovenske surovine? Tu gre po eni strani za to,
da so pač, kot sem že rekel, dajatve manjše, po drugi pa
lahko gre tudi za zavajanje kupca, če to ni res.

- finančna podpora v obliki namenskih sredstev za nakup
prevoznih sredstev in prekladalnih strojev, potrebnih za kombinirani prevoz.
Obrazložitev predlaganih ukrepov je priložena.
Za leto 1994 je bilo v proračunu za namene subvencioniranja
kombiniranega prevoza namenjenih 119.500.000,00 SIT, medtem, ko je v predlogu proračuna za leto 1995 za te namene
predvidenih 200.000.000,00 SIT, kar je za 67,4% več kot lani.
Glede na predlagane ukrepe in znatno povečanje sredstev za
spodbujanje kombiniranega prevoza v predlogu proračuna za
letos je razvidno, da je vlada z vso resnostjo začela reševati to
problematiko.
add6) V zadnjem letu in pol je Ministrstvo za promet in zveze
Posvetilo veliko pozornosti obravnavi prometa kot celote. V ta
namen je bil ustanovljen poseben sektor za prometno poiitiko
in mednarodne odnose. Del sektorja sestavlja že prej obstoječi oddelek za cestni promet, drugi del pa oddelek, ki usklajuje sodelovanje z vrsto mednarodnih ustanov, pomembnih
pri določanju pogojev v cestnem in preostalem prometu
(Komisija EU, Transportna skupina pri G-24, Ekonomska
komisija ZN, CEMT).
Prav tako je ministrstvo začelo pripravljati celovito analizo
o prometnih tokovih v Sloveniji, o njihovem ovrednotenju,
pripravi instrumentarija prometne politike in pripravi predlogov možnih ukrepov. Delno bo priprava t. i. strategije prometne politike potekala s financiranjem programa PHARE
v obliki študije Transport Master Plan, deloma jo bodo izvajali
domači strokovnjaki s Ciljno Raziskovalnim Programom promet (CRP) pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo, del študij
pa bo financiran z dvostranskim sodelovanjem s posameznimi državami.

Naj kot zanimivost povem še to, da je eden od lastnikov te
firme, ki to uvaža, bivši glavni računovodja, drugi lastnik pa
bivši direktor mlekarne Arja vas, gospod Culk, ki sta spravila pred leti to mlekarno skoraj na kant preko svojih bypass firm.
Potem pa sta se ta dva prijavila kot rešitelja te mlekarne, za
katero so morali zadružniki, da so pokrili to izgubo, Koržetovemu skladu plačati 3,8 milijona mark.
Dodatno vprašanje
Za odgovor se ministru lepo zahvaljujem. V zvezi z letošnjimi trendi pa tole:
Problematika je pereča, zato prosim ministrstvo, da t6 prouči, da se pozanima pri Zadružni zvezi, pri zadrugah, kako je
z odkupom. Prosil bi tudi, da mi v nekem doglednem času
pisno odgovori. Prav tako bi prosil, da bi o konkretnem
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1. Republiška uprava za javne prihodke je v letu 1994 pobrala:

primeru Alma Bregenz, od ministrstva oziroma od Vlade,
dobii pisni odgovor. Hvala.

- 90,4% obremenitve zavezancev iz naslova prometnega
davka,
70,2% obremenitve zavezancev za dohodnino, kjer je vključena le neto odmerna razlika dohodnine,

Ministrstvo za finance mu je pripravilo odgovor:
V zvezi s poslanskim vprašanjem Franca Potočnika, ki se med
drugim nanaša tudi na predelavo slovenskega mleka v tovarnah v Avstriji, sporočamo naslednje:

- 73,2% obremenitve zavezancev s prispevki za socialno
varnost in ostalimi obveznostmi,
84,9% obremenitve zavezancev s taksami, zamudnimi
obrestmi in stroški prisilne izterjave.

Pri začasnem izvozu mleka in mlečnih izdelkov na predelavo
v tujino carinarnice kontrolirajo uporabo začasno izvoženega
blaga v pridobljenih proizvodnih in sicer tako, da kontrolirajo
normative porabe materiala na enoto pridobljenih proizvodov. Pri izvozu mora carinski zavezanec obvezno priložiti
normativ porabe materiala, ki ga carinarnica potrdi. Pri uvozu
pridobljenih proizvodov pa mora carinski zavezanec priložiti
potrjen normativ in izvozno carinsko deklaracijo kot dokaz,
da so pridobljeni proizvodi izdelani iz blaga, ki je bilo začasno
izvoženo. V večini primerov pridobljeni proizvodi ohranijo
slovensko poreklo, ker se dejansko izvozijo vse surovine
oziroma repromaterial: sir in maslo za izdelavo topljenega
sira, embalaža in mleko za izdelavo jogurta ipd. Uvozne dajatve se v tem primeru plačajo na razliko med vrednostjo izvoženih surovin in pridobljenih proizvodov - na posle predelave
v tujini. Za nadzor nad označevanjem proizvodov, v konkretnem primeru ali je pridobljeni proizvod izdelan iz slovenske
surovine, pa je pristojna tržna inšpekcija.

V skupnem znesku je bilo od 74,2 milijardi tolarjev obremenitev, plačanih in izterjanih 57,7 miljarde tolarjev, to je 77,8%.
Izpostave Republiške uprave za javne prihodke so v letu 1994
v postopkih prisilne izterjave davčnih dolgov izvedle naslednje ukrepe:
Davčnim zavezancem je bilo poslanih 924.811 obvestil
o neporavnanih obveznostih. Izpostave so uvedle 88.194
postopkov prisilne izterjave za poravnavo dolga. Od teh uvedenih postopkov je bilo končanih 57.781 in dolg poplačan
v višini 5.8 milijarde tolarjev.
Izpostave so za izterjavo obveznosti, ki jih ne odmerjajo,
temveč le izterjujejo (kot so npr. denarne kazni zaradi prometnih prekrškov, sodne takse), izdale 156.160 sklepov zaradi
plačila 897,6 milijona tolarjev dolgov.

V zvezi z vprašanjem ki se nanaša na tovarno ''Alma«, Bregenz pa sporočamo, da carinski organi vodijo evidenco le
o pravnih osebah, ki imajo sedež v Sloveniji medtem, ko
evidenca o tujih pravnih osebah pri carinarnicah ne obstaja.
Vprašanje ali so uvoženi izdelki navedene tovarne pravilno
označeni smo posredovali Tržnemu inšpektoratu Republike
Slovenije.

Zaradi izterjave plačila davčnih dolgov so izpostave vložile pri
sodiščih 729 zahtevkov za vknjižbo zastavne pravice na
nepremičninah davčnih dolžnikov, od teh zahtevkov pa je bilo
realiziranih le 176 oziroma 24% vseh vloženih zahtevkov. Pri
tem pripominjamo, da gre za izterjavo v primerih, ko ni bila
možna izterjava iz dohodkov, terjatev ali premičnega premoženja dolžnikov in da gre v večini primerov za višje zneske
dolgov.

O pobiranju davkov

Razlogi za neplačane zapadle davčne obveznosti po stanju na
dan 31. 12. 1994 so predvsem naslednji:

JANA PRIMOŽIČ, poslanka SKD, |e 16.3.1995 Ministrstvu za
finance zastavila vprašanji:

- nedokončani postopki prisilne izterjave davkov, vključno
z nedokončanimi postopki vknjižbe zastavne pravice na
nepremičninah preko sodišča:
- odložena plačila davčnega dolga oziroma dovoljeno
obročno plačevanje le-teh;
- neuvedeni postopki prisilne izterjave v primerih, ko so se
davčni zavezanci pritožili na odločbo o odmeri davkov na prvi
stopnji;
- zaradi določb zakona o davkih občanov, ki opredeljuje,
kateri dohodki oziroma premoženje je izvzeto iz prisilne izterjave. Tukaj bi predvsem poudarili, da gre predvsem pri zavezancih s povprečnimi in podpovprečnimi dohodki za obremenitve njihovih dohodkov iz drugih naslovov in s tem posledično za nezmožnost plačevanja davčnega dolga:
- kljub izvršenim blokadam žiro računa je pri zavezancih za
davek iz dejavnosti, sposobnost plačevanja dolgov v primerih,
ko gre za poslovanje s pravnimi osebami, odvisna od likvidnosti teh oseb, prav tako pa smo soočeni z večjim številom
prisilnih poravnav in uvedenih stečajnih postopkov ter velikega števila poslovnih subjektov, ki imajo likvidnostne težave,
kar ima vse za posledico večje dolgove teh zavezancev. Prav
tako se del poravnave terjatev teh zavezancev izvaja preko
kompenzacij, zaradi česar blokade njihovih žiro računov še
ne pomenijo večjega deleža izterjanih davkov
-v zakonu o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje je določen vrstni red kritja obveznosti v primerih plačilne nesposobnosti pravnih oseb. Po
določbi tega člena so izvršljivi sklepi, nalogi in dokončne
odločbe nadzornih organov šele na tretjem mestu.

1. Kako uspešno je Ministrstvo za finance oz. Davčna
uprava RS pri davčni izterjavi oz. kolikšen delež davkov
izterja?
2. Kakšna je ocena davčnih utaj pri nas (v časovni dinamiki
in v primerjavi z drugimi državami)?
Prosim za odgovor še pred obravnavo proračuna za leto
1995!
ad 1)
Vprašanje je precej zahtevno in obsežno in se nanaša na
oceno učinkovitosti pobiranja obveznih javnih dajatev
v Republiki Sloveniji.
V Republiki Sloveniji opravljata odmero, pobiranje in izterjavo
javnih dajatev, to je davkov, prispevkov in drugih dajatev dve
ločeni instituciji, in sicer Republiška uprava za javne prihodke, ki je v sestavi Ministrstva za finance in ki opravlja
odmero in izterjavo pri fizičnih osebah ter Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki
opravlja odmero in izterjavo javnih dajatev od pravnih oseb.
Pobiranje carinskih dajatev opravlja Carinska uprava Republike Slovenije, ki je v sestavi Ministrstva za finance.
Od javnofinančnih prihodkov iz naslova davkov, prispevkov in
drugih dajatev, razen carin, pobere približno 12% Republiška
uprava za javne prihodke, medtem ko ostalih 88% pobere
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje. Razlika je posledica različnega obsega in velikosti davčnih zavezancev ter različnega načina pobiranja
davkov.
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Poleg zgoraj navedenih problemov, ki se pojavljajo pri izterjavi davkov, pa moramo poudariti, da so postopki prisilne
izterjave davkov zelo zahtevni in dolgotrajni upravni postopki.
V letu 1994 je bilo mandatno kaznovanih 1.812 zavezancev, od
52

tega 1.061 zaradi Kršitev zakona o prometnem davku. Poleg
navedenega, so inšpektorji Republiške uprave za javne prihodke ob izvajanju kontrolnih in inšpekcijskih postopkov
ugotovili 3.318 primerov kršitev zakona o prometnem davku
s strani pravnih oseb. Te zadeve so bile odstopljene v pristojno reševanje Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. S strani Agencije so bile dane
povratne informacije o izvršenih ukrepih le v 610 zadevah (to
je manj kot 20% primerov).

O delovanju galvan v Sloveniji
DR. LEO ŠEŠERKO, poslanec LDS, je 31. 5. 1995 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
»Sprašujem Vlado oziroma pristojna ministra, katerim galvanom je bilo v Sloveniji izdano vodno-gospodarsko dovoljenje za njihovo delovanje in katerim ne? Oziroma, na kateri
pravni osnovi so izdane odločbe za delovanje teh galvan?
Kako je izveden inšpekcijski nadzor nad delovanjem galvan
v Sloveniji in kaj se dogaja z odpadki iz galvan? Kakšne
ukrepe je pristojno ministrstvo glede tega sprejelo v zadnjem letu in kako namerava reševati problematiko onesnaženja vode s šestvalentnim kromom v prihodnje?

Po zakonu o prekrških in davčnih zakonih ter drugih predpisih so bili za odločanje o kaznovanju kršitev davčnih predpisov do 31. decembra 1994 pristojni občinski sodniki za prekrške. Izpostave Republiške uprave za javne prihodke so tako
sodnikom podale 15.133 predlogov za kaznovanje, in sicer
zaradi kršitve določb zakona o prometnem davku (3.994 predlogov), zaradi kršitve zakona o dohodnini (10.896 predlogov)
in zaradi kršitve drugih davčnih predpisov (243 predlogov).

Torej gre za problem pitne vode, ki ga vsi poznate, tudi
v Ljubljani. Onesnaženja s 6-valentnim kromom in precejšen
nered, ki v zvezi s tem obstaja.«

Poleg mandatnega kaznovanja ter predlogov za kaznovanje
sodnikom za prekrške, je Republiška uprava za javne prihodke podala 88 ovadb zaradi suma davčne utaje, ki predstavlja po prej veljavnem kazenskem zakonu kaznivo dejanje.

Ministrstvo za okolje in prostor mu je pripravilo odgovor:
1. Pri Upravi za varstvo narave RS obstaja evidenca izdanih
vodnogospodarskih dovoljenj od i. 1989, za obdobje pred tem
pa se evidenca nahaja v arhivu pri ožjem Ministrstvu za okolje
in prostor. Vodnogospodarsko dovoljenje se skladno z 49. čl.
zakona o vodah (Ur. list SRS, št. 38/81, 29/86, Ur. list RS, št. 15/
91) lahko izda za določen ali nedoločen čas. Praksa je, da
vodnogospodarsko dovoljenje dajemo praviloma za določen
čas največ za pet let iz razloga, da bi tako imeli trajen pregled
nad onesnaževalci. Glede na zgoraj povedano, je veljavnost
tistih dovoljenj, ki so bila izdana pred I. 1990, pretežno že
potekla.

Ostali podatki ter ugotovitve, ki se nanašajo na kršitve davčnih predpisov so zajete v Poročilu o izvajanju davčnega nadzora v letu 1994, ki ga je pripravila Republiška uprava za javne
prihodke, vlada Republike Slovenije pa sprejela na eni od
svojih sej v začetku letošnjega leta.
2 V zvezi z oceno davčnih utaj in komparativne primerjave
z drugimi državami, pa ugotavljamo, da je izogibanje vplačevanja davkov eden najhujših problemov, s katerimi se srečujejo države z zelo razvito davčno službo kot države, ki so
v tranziciji.

2. Posebej se evidenca za vodnogospodarska dovoljenja,
izdana galvanam, ne vodi, ker gre za dovoljenja, izdana
podjetjem za rabo vode in izpuščanje odplak v celoti in ne
ločeno za obrat galvane. Zato je poizvedba po vodnogospodarskih dovoljenjih izključno za galvane otežkočena. Ne
glede na to ugotavljamo, da smo pri nas od 1.1989 obravnavali
7 vlog za vodnogospodarska dovoljenja za podjetja, v sklopu
katerih so tudi galvane. Od tega so trije zahtevki zavrnjeni,
štirim pa je bilo ugodeno (Niko Železniki; Tovil Ljubljana;
Unior Zreče; Kozjak Maribor).

Tudi v državah, ki v strokovnih krogih služijo za zgled pri
razvijanju davčnih služb in uporabi tehnologije pri naporih za
približevanje t.im. dosežene fiskalne kapacitete potencialni
oziroma dejanski fiskalni kapaciteti, še vedno obstaja del
potencialne davčne osnove, ki ni odkrit. Iz podatkov o razliki
med dejansko in potencionalno osnovo za prometni davek
davek lahko ocenjujemo tudi razlike po drugih vrstah davkov.
Tako je po teh podatkih pri pobiranju davkov najuspešnejša
Švedska, kjer znaša t.im koeficient evazije 5,4%, Izrael 7,8%,
Kanada 33%, Madžarska 36,3%, Španija 26%.

3. Zakon o vodah (Ur. list SRS, št. 38/81, 29/86, Ur. list RS, št.
15/91) v svojem 48. členu opredeljuje, kdaj je za izdajo vodnogospodarskega soglasja in vodnogospodarskega dovoljenja
pristojen republiški upravni organ, vendar je v svoji dikciji
pomanjkljiv, saj kot razmejitev v danem primeru navaja 5000
populacijskih enot, te pa služijo za ugotavljanje organskega
onesnaženja in se ne morejo uporabiti pri galvanah. Zato
razmejitev pristojnosti ni jasna in je bilo večina dovoljenj (če
so seveda sploh bila zaprošena) izdana na ravni bivših občin
in o njih ni evidence pri republiškem upravnem organu.

Ugotavljamo, da s tovrstnimi primerjavami za Slovenijo ne
razpolagamo.
Če lahko ugotovimo, da je naš sistem neposrednih davkov
v celoti prilagojen konceptom razvitih držav, sistem posrednih davkov pa bo potrebno prilagoditi do pridružitve Evropski
uniji, pa je področje prilagoditve in preureditve davčne službe
šele v začetni fazi. Z ustrezno organizacijo davčne službe, in
ob relativno visokih vlaganjih v tehnologijo in izobraževanje,
so davčne službe v razvitih državah relativno uspešne pri
pobiranju davkov. Organiziranost pobiranja v dveh ločenih
institucijah, kot je to primer trenutno v Sloveniji, prav gotovo
ne prispeva k učinkovitejšemu pobiranju davkov in onemogoča uvedbo davka na dodano vrednost kot davka, ki že sam
po sebi povečuje učinkovitost pobiranja davkov, zaradi dvojnega nadzora (tako kupca kot prodajalca). Ocenjujemo, da je
obseg davčnih utaj odvisen od organiziranosti in delovanja
davčne službe pri čemer sta pomembni predvsem kadrovski
potencial in računalniška oprema, ter od sistema informiranja
davčnih zavezancev in učinkovitosti ter doslednosti pri uporabi kazenskih določb.

4. V predlogu uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je
presoja vplivov na okolje obvezna in o presoji vplivov na
okolje v drugih primerih, je predvideno, da bodo tudi takšni
obrati, kot je galvana, podvrženi posebni presoji vplivov na
okolje. Zato pričakujemo, da bo sprejetje te uredbe vneslo na
tem področju več reda in strožji nadzor.
O vračanju gozdov cerkvi
Mag. MARJAN ŠETINC, poslanec LDS, je 25. 4.1995 Ministrstvu za notranje zadeve postavil vprašanje:
Dne 11. 4. 1995 ob 22.30 uri sta bila gosta TV Slovenije
v oddaji Žarišče dr. Stojan Pretnar in ekonom ljubljanske
nadškofije g. Martin Špringer. Tema Žarišča je bila vračanje
gozdov cerkvi v denacionalizaciji. Pri tem je g. Špringer
povedal tudi naslednje: »Mi smo tudi imeii ponudbo, naj
podpišemo izjavo, da bi te gozdove dali za hipoteko za
rešitev tiskarne Nove medije, ki je v krizi. Na to nismo

V Sloveniji je sistem pobiranja davkov neprilagojen razvijajočemu se tržnemu načinu gospodarjenja zlasti zaradi neprimerne organiziranosti. Vlada Republike Slovenije je že posredovala za drugo obravnavo v razpravo Državnemu zboru
predloga zakona o davčni službi in zakona o davčnem
postopku. Ocenjujemo, da bo z realizacijo teh zakonov
podana podlaga za učinkovitejše pobiranje davkov.
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pristali. Će z dobro uro smo dobili obvestilo, da odločba
o vrnitvi gozdov ne bo podpisana iz razloga, ker je sedaj
pristojno ministrstvo za kulturo.

takratne politične ureditve; vsaka omrežna skupina je
nekako odgovarjala enemu izmed nekdanjih okrajev.
Štiri leta po doseženi neodvisnosti sem prepričan, da je čas,
da se tudi na tem področju klicne številke za posamezne
omrežne skupine uredijo z vidika nove države in da se tudi
tu konča z rešitvami, ki so bile določene v nekdanji državi.

Če je nekdo, glede na zgoraj povedano naj ne bi bilo težko
ugotoviti, kdo, res zahteval vpis hipoteke na gozdovih, ki naj
bi se vrnili, gre za očiten primer izsiljevanja. Se posebej, če
je bil to pogoj za izdajo pozitivne odločbe. Zato sprašujem
ministrstvo za notranje zadeve, ali je kriminalistična služba
že kaj storila, da bi ugotovila ali gre v tem primeru za
kaznivo dejanje in kdo je morebitni storilec? Kaj bo storilo
v tej smeri v prihodnje?

Ministrstvo za promet in zveze mu je odgovorilo:
Obstoječe telefonsko oštevilčenje je res narejeno po načelih,
ki izvirajo iz še bivše Jugoslavije, vendar enostavna izpustitev
številke 6 ni možna, ker imamo v Sloveniji poleg 12 omrežnih
telefonskih skupin še karakteristični številki 0609 in 0610
(mobitel in osebni klic/paging). Skupaj tako potrebujemo 14
številk. Z opustitvijo številke 6 bi nekaj sedanjih karakterističnih številk začelo z »00«, kar je že izhodna številka za mednarodni promet.
Z nadaljnjim razvojem različnih storitev in uvedbo novih tehnologij narašča potreba po novih številkah. Z uvajanjem liberalizacije na področju telekomunikacij se bodo pojavljali novi
telekomunikacijski operaterji, ki bodo rabili nove številke.
Treba bo proučiti novi sistem strukturiranja omrežnih skupin
za novo digitalno telekomunikacijsko omrežje Slovenije.
Naloga je zelo kompleksna, ker mora rešitev predvideti poleg
novega oštevilčenja tudi paralelno delovanje obeh - starega
in novega. Možna je tudi rešitev, da bi sedanja, že omenjena
številka 6 bila karakteristična številka sedanjega operaterja
(Telekom Slovenije).
Tudi druge evropske države se pripravljajo na spremembo
oštevilčenja. Problematiko telekomunikacijskega oštevilčenja
obdeluje na svetovnem nivoju Mednarodna telekomunikacijska zveza, opazna pa so tudi prizadevanja, da bi v Evropi
upravljanje oštevilčenja obravnavali tudi na evropski ravni.
Ena od nalog nove telekomunikacijske organizacije ETO
v okviru CEPT je tudi proučevanje in morebitno usklajevanje
oštevilčenja v evropskih okvirih.

Ministrstvo za notranje zadeve mu odgovarja:
Poslanec mag. Marjan Šetinc je Vladi oz. Ministrstvu za notranje zadeve postavil poslansko vprašanje o vračanju gozdov
cerkvi v zvezi z denacionalizacijo.
Poslansko vprašanje pa se konkretno fcanaša na izjavo ekonoma ljubljanske nadškofije g. Martina Špringerja v TV oddaji
Žarišče, dne 11.4. 1995. Iz izjave g. Špringerja je razumeti, da
bi bila odločba o vrnitvi gozdov Cerkvi takoj podpisana, če bi
se Cerkev pismeno zavezala, da bo vrnjene gozdove dala za
hipoteko za rešitev tiskarne Nova medija in ker Cerkev na to ni
pristala, je sedaj za podpis odločbe pristojno Ministrstvo za
kulturo.
Poslanec meni, da če so navedbe g. Špringerja resnične, gre
za očiten primer izsiljevanja in sprašuje Ministrstvo za notranje zadeve, kaj je v zvezi s tem storila kriminalistična služba.
Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja, da iz izjave g.
Špringerja ni mogoče ugotoviti, da so podani razlogi za sum
storitve kaznivega dejanja izsiljevanja po čl. 218 KZ Republike
Slovenije, zaradi česar bi moralo Ministrstvo za notranje
zadeve v skladu s 148. členom Zakona o kazenskem postopku
ukreniti vse potrebno za izsleditev storilca kaznivega dejanja
in utemeljitev suma storitve kaznivega dejanja.

Pri Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije je bila
ustanovljena posebna komisija, ki naj na podlagi zgoraj navedenih razvojnih usmeritev pripravi nov sistem oštevilčenja
v RepubliKi Sloveniji.
Po razpadu telekomunikacijskega sistema bivše Jugoslavije
je bila Republiki Sloveniji s strani Mednarodne organizacije
za telekomunikacije dodeljena nova mednarodna karakteristična pozivna številka države 386. V Republiki Sloveniji pa
smo izvedli samo manjše delne spremembe oštevilčenja ki so
minimalno bremenile sistem oštevilčenja.

Dejanje izsiljevanja je inkriminirano kot kaznivo dejanje v 218.
členu KZ Republike Slovenije in je opredeljeno v prvem
odstavku, kot temeljni obliki tako, da »kdor z namenom, da bi
sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko
korist, s silo ali resno grožnjo koga prisili, da kaj stori ali
opusti v škodo svojega ali tujega premoženja, se kaznuje
z zaporom do petih let«. V dispozitivu tega kaznivega dejanja
nastopata pojma sila in grožnja. Sila v kazensko-pravnem
smislu predstavlja uporabo telesne ali mehanične moči in
drugih sredstev zoper osebo z namenom, da ta oseba kaj stori
ali opusti proti svoji resnični volji. Grožnja pa je predvsem
psihično nasilje, s katerim tisti, ki grozi, predoči komu, kaj ga
čaka, če njegove zahteve ne bo izpolnil.

Spremembe telefonskih naročniških številk niso zaželene,
izvajati jih je treba čim bolj poredko, v »paketu«, ker so
povezane z velikimi finančnimi stroški, predvsem pri naročnikih in vezane na izdajo telefonskega imenika. V svetu se na
zamenjavo telefonskih številk pripravljajo nekaj let, skupaj
z upravami za telekomunikacije in proizvajalci opreme (British Telecom se je pripravljal dve leti na zamenjavo karakteristične številke Londona).

V svoji izjavi je g. Špringer uporabil pojem »ponudba«, ki pa
ga v kazensko-pravnem smislu ne moremo opredeliti niti kot
silo oziroma resno grožnjo. Ministrstvo za notranje zadeve
pojasnjuje, da bo kriminalistična služba v zvezi z vračanjem
gozdov Cerkvi ukrepala v skladu z Zakonom o kazenskem
postopku, če bo ugotovila, da so podani razlogi za sum
kateregakoli kaznivega dejanja.

Zaradi navedenih razlogov je nujno pripraviti nov plan oštevilčenja, ki bo izdelan v skladu z evropskimi trendi in bo reševal
naše telekomunikacijske potrebe v prihodnjem obdobju.

IVAN VERZOLAK, poslanec SND, je 20. 4. 1995 Ministrstvo
za promet in zveze vprašal:
Poslansko vprašanje Ministrstvu za promet in zveze, da
pojasni, kdaj namerava ukiniti oz. nadomestiti omrežne
klicne številke, ki smo jih podedovali od nekdanje Jugoslavije?

Z nekaterimi vidiki nadaljnjega telekomunikacijskega razvoja
se ukvarjajo tudi tuji strokovnjaki v okviru projektov PHARE.
v okviru teh projektov bo vsaj delno obdelano tudi telekomunikacijsko oštevilčenje. Na Ministrstvu za promet in zveze
oziroma na Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije
smo si zadali nalogo, da bomo z vsemi temi aktivnostmi
določili nov sistem oštevilčenja kot enega važnejših elementov za sestavo novega načrta razvoja telekomunikacijskega
omrežja v Republiki Sloveniji.

V veljavnem telefonskem imeniku za leto 1994/95 so namreč
še zmeraj ohranjene klicne številke za posamezne omrežne
skupine, ki so bile določene v nekdanji Jugoslaviji z vidika

Računamo, da bomo v letu in pol do dveh let morali pripraviti
novo oštevilčenje v Republiki Sloveniji, ki bo upoštevalo vse
zgoraj omenjene zahteve.

O telefonskem oštevilčenju v RS
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POSLANSKE

POBUDE
tudi zahtevo po sredstvih, ki so jih naše kmetijske zadruge
oziroma kmetje ob nakupu mineralnih gnojil v letih
1983-1985 združevali z Ino Kutina za dograditev tovarne
mineralnih gnojil in trajno prednostno oskrbo z gnojili,
dajemo naslednje pojasnilo:

ODGOVOR
Ministrstva za obrambo na pobudo ZMAGA
JELINČIČA v zvezi s šolanjem vojaških pilotov
V Slovenski vojski se kandidate za pilote pridobiva na podlagi
javnih razpisov. Teoretično šolanje izbrani kandidati opravijo
na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani, letenje pa
v letalski šoli, ki deluje v sestavi Ministrstva za obrambo. Pri
izbiri kandidatov imajo prednost tisti, ki že imajo določeno
število ur naleta na jadralnih in motornih letalih. Dejstvo pa je,
da dosedanje izkušnje kažejo, da kandidati, ki že imajo nalet
v aeroklubih, večinoma dosegajo slabše rezultate, kot pa tisti,
ki imajo zelo majhno število ur naleta ali pa so brez izkušenj
pri letenju. Ne glede na to Ministrstvo za obrambo letenja in
šolanja na jadralnih letalih ne bo zanemarilo, vendar ga ne bo
uvedlo v letalsko šolo, ker to ne vpliva na pogoje, ki so
potrebni za pridobitev dovoljenja za poklicno letenje.

Slovenske kmetijske organizacije, kombinati in zadruge so
leta 1982 sklenile z INO Kutina in Tovarno dušika Ruše samoupravni sporazum o sovlaganju za dograditev proizvodnih
kapacitet za proizvodnjo mineralnih gnojil. Sovlaganja v INO
Kutina so znašala takratnih 80 milijard dinarjev, v Tovarno
dušika Ruše pa 20 milijard takratnih dinarjev. V ta namen so
člani zadrug pri vsakem kilogramu kupljenega gnojila plačevali 2 takratna dinarja za ta namen. Tas znesek so združevali
v zadrugi, ki je v njihovem imenu sklenila samoupravni sporazum. Za ta sredstva so od zadrug prejeli zadolžnice.

Ne glede na navedeno bo jadralno in motorno športno dovoljenje tudi v bodoče pogoj za popolnjevanje vojne sestave
Slovenske vojske. Usposabljanje pilotov v rezervi bo Slovenska vojska začela izvajati, ko bodo zagotovljeni potrebni
materialni, zlasti pa finančni pogoji. Dosedanji del proračuna,
ki se namenja za obrambne potrebe, omogoča le postopno
vzpostavljanje vojaškega letalstva stalne sestave, ne pa tudi
popolnitve vojne sestave.

INA Kutina je skladno s samoupravnim sporazumom ta sredstva vrnila slovenskim zadrugam in kombinatom, vendar so
bila ta sredstva zaradi tega, ker se niso valorizirala, izredno
majhna. Še posebej je bil majhen znesek za vsakega posameznika - kmeta, zato se je vračilu teh sredstev večina
kmetov odrekla. Zadruge in kombinati, ki so sklenili sporazum
z INO Kutina, so se dogovorili in namenili ta sredstva za
pripravo projektov oskrbe z rinfuza gnojili v Sloveniji.

Poslanec v svoji pobudi ugotavlja češ, da bo upoštevanje
pobude preprečilo to, kar se je zgodilo ob poimenovanju
helikopterja Slovenske vojske na Ravnah na Koroškem, ko so
športni letalci izvedli nizek prelet, vojaški pa ne. V zvezi s to
ugotovitvijo ministrstvo le ugotavlja, da so piloti Slovenske
vojske na prireditvi na Ravnah na Koroškem leteli na letalih
Zlin 242L v skladu s predpisi in v skladu s poveljem Generalštaba Slovenske vojske. Njihova usposobljenost se ne dokazuje z nizkimi preleti.

Iz navedenega izhaja, da je INA Kutina v celoti poravnala svoje
obveznosti do slovenskih posojilodajalcev. Zato vračila teh
sredstev oziroma kapitalskega deleža v INI Kutina v okviru
meddržavnega sporazuma z Republiko Hrvaško ni mogoče
uveljaviti.

Pogodba z INO Kutina je bila sklenjena za dobo vračanja 10
let s 16% letno obrestno mero, brez revalorizacijske klavzule.
Sredstva so bila vračljiva šele po 31. 12. 1990.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo MARJANA
ŠETINCA v zvezi s sporazumom o zdravstvu
med Slovenijo in Hrvaško

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo JOŽEFA
KOCUVANA v zvezi z lastninjenjem podjetja Ina
in Tovarne dušika Ruše

G. Marjan Šetinc, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, je dal pobudo za sklenitev sporazuma med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško, v kateri predlaga, da bi bolnišnice, ki so blizu hrvaške meje, na podlagi odgovora
s sosednjo državo lahko ponudile zdravstvene storitve hrvaškim zavarovancem.

Na pobudo, ki jo je poslanec Jožef Kocuvan dal'Vladi Republike Slovenije, da v pogajanja z Republiko Hrvaško vključi
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V zvezi s tem je treba navesti, da sta v letu 1992 takratna
Republiška uprava za zdravstveno varstvo in hrvaški Zavod za
zdravstveno zavarovanje sklenila poseben sporazum o pobotanju medsebojnih obveznosti in terjatev v zvezi s pravicami,
ki jih zavarovanci Republike Slovenije in Republike Hrvaške
uveljavljajo na območju druge države. Ta dokument je bil nato
v letu 1993 noveliran. Na podlagi tega sporazuma lahko zavarovanci obeh držav uveljavljajo na območju druge države
njune zdravstvene storitve, stroške zanje pa poravna pristojni
zavod. Tako ne bi smelo biti težav med turistično sezono in
tudi sicer, ko so zavarovanci ene države na območju druge
države in potrebujejo takšno pomoč. S tem dokumentom je
rešena tudi napotitev na zdravljenje v drugo državo. Če pristojni organi ene države napotijo zavarovanca na zdravljenje
v drugo državo, mu o tem izdajo soglasje oziroma odločbo in
na tej podlagi tudi prevzamejo plačilo stroškov. S tem dokumentom pa niso rešeni primeri, ko nekdo po lastni volji ali tudi
na predlog osebnega zdravnika odide v bolnišnico v drugo
državo. Teh stroškov trenutno ne poravnava nobena od obeh
držav.
Med pristojnimi organi obeh držav potekajo dogovori za sklenitev konvencije, ki bo urejala socialno zavarovanje, torej tudi
zdravstveno zavarovanje. Delovno gradivo vsebuje približno
enake rešitve, kot so navedene, ni pa predvideno urejanje
zdravljenja v drugi državi brez predpisanega postopka.
V dosedanjih razgovorih na ravni resornih ministrov obeh
držav je bil med drugim omenjen tudi interes naše države za
uporabo naših zdravstvenih zmogljivosti. V nadaljnjih razgovorih s hrvaško stranjo bi lahko predlagali dopolnitev navedenega meddržavnega sporazuma v zvezi s to pobudo oziroma
ureditev tega vprašanja na drug način.
ODGOVOR
Vlade
Republike
Slovenije
na
pobudo
JADRANKE ŠTURM - KOCJAN v zvezi
z izvedbo zaključnih del na odseku ceste križišče Ankaran — križišče Slavnik v letu 1995
Poslankina pobuda:
POPRAVEK
V Poročevalcu it. 46/94 |e v predlogu Zakona o šolski
inšpekciji EPA 577 - druga obravnava prišlo do napak
v besedilu osmih členov, ki JIH objavljamo.
2. člen
V tretji vrstici drugega odstavka člena mora biti namesto
besedice »»za« razpis«, besedica »»na« razpis«.
3. člen
V drugi vrstici prvega odstavka člena se v oklepaju črta
besedica »glavni«.
8. člen
V tretji vrstici drugega odstavka za besedilom »ali razvojnoraziskovalnem področju in morajo« manjka besedilo »imeti
v skladu s predpisi o napredovanju v nazive najmanj naziv
svetovalca oziroma«.
V četrtem odstavku istega člena je prvi stavek zapisan dvakrat.
..
10. člen
V prvi vrstici namesti »ali« piše »alio«.
V zadnji vrstici četrtega odstavka pa za besedico »inšpektorja« manjka besedica »varovanja«.
12. člen
V četrti alineji namesto »vodenje« piše »vbodenje«.
15. člen
V drugi vrstici zadnjega odstavka člena piše »ocenjevanja«'
namesto »ocenjevanje«.
18. člen
V podnaslovu namesto »opravljanja« piše »odpravljanja«

Program gradnje avtocest v letu 1994 predvideva, da bo DARS
v letu 1994 za zaključna dela na avtocestah - B: smer zahod
- vzhod, 1. Koper-Ankaran dokončal ta dela oz. objekte:
- dokončanje osi 2 v Bertokih + vod., elektrika:
- dokončanje glavne trase - obrabni asfaltni sloj;
- ureditev parkirišč;
- ureditev pobeške ceste;
- protihrupni zid CK Koper;
- graditev križišča Slavček;
- nadhod v km 6.00
v skupni vrednosti 205.000.000 SIT.
Glede na to, da dela ne bodo končana v tem letu, zahtevam,
da se sredstva namensko uporabijo za odsek Koper-Ankaran
in s tem dajem pobudo, da se tako finančno kot fizično
nadaljujejo v okviru postavke »Program gradnje avtocest
v letih 1994, 1995«.
Stališče do pobude:
Pojasnjujemo, da je v okviru programa OARS za izvedbo
zaključnih in dodatnih del na cestnih odsekih, ki so že predani
prometu, za leto 1995 med drugim predvideno:
- da se načrtovana sredstva v višini 205 mio SIT za izvajanje
zaključnih del na odseku hitre ceste Ankaran-Koper iz leta
1994 ohranjajo kot angažirana sredstva za njihovo izvedbo
v letu 1995 in
- da so tem sredstvom po programu za leto 1995 dodana še
sredstva v višini 60 mio SIT.
Z navedenimi sredstvi bodo izvedena zaključna dela na hitri
cesti med Anakranom in Koprom, dokončana bodo dela na
drugi osi v Bertokih, obnovljen bo zgornji ustroj in urejeno
odvodnjavanje na Pobeški cesti ter urejena bo protihrupna
zaščita. Za izvedbo navedenih del je v postopku podpisovanja
aneks osnovne pogodbe, ki je pripravljen po enotnih cenah iz
te pogodbe in z istim izvajalcem, zaradi zagotovitve enotne
garancije izvedenih del.
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je poslankina pobuda
v okviru programa DARS za izvedbo zaključnih in dodatnih
del na cestnih odsekih, ki so predani prometu, upoštevana.
19. člen
V prvi vrstici namesto »nadzoru« piše »nadzorau«.
V zadnji vrstici drugega odstavka člena pa v besedici »opravjanju« manjka črka »I«.
V Poročevalcu »t 13-1/95 so prt objavi predlogov šolskih
zakonov izpadli amandmaji k predlogu Zakona o osnovni
šoli - EPA 934, ki jih objavl|amo.
Amandma]! Vlade Republike Slovenije
1. Amandma k 17. členu
Na koncu drugega odstavka 17. člena se pred piko doda
besedilo: »ter nekonfesionalni pouk o religiji in etiki«.
Obrazložitev
Predlagani amandma učencem z organiziranjem nekonfesionalnega pouka o religiji in etiki omogoča, če tako želijo,
poglobljeno seznanjanje tudi z vsebinami s tega področja.
2. Amandma k 63. členu
Za 63. členom se doda 64. člen, ki se glasi.
»Rezultati preverjanja znanja ob koncu obdobij se lahko uporabljajo samo za namen, ki ga določa ta zakon.«
Obrazložitev
Predlagatelj pri oblikovanju navedenega člena izhaja iz predpostavke, da naj se rezultati preverjanja znanja učencev ob
koncu posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobij upoštevajo samo v namen, ki ga določa zakon. S tem bi se izključila
možnost, da bi se ti rezultati izkoriščali npr. za rangiranje šol,
za vpliv na plače ali naparedovanje učiteljev ipd. Predlagatelj
je pri navedeni rešitvi upošteval trende podobnih ureditev
v drugih evropskih državah.
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