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SKLEPI, UGOTOVITVE IN STAUSCA 

DRŽAVNEGA ZBORA 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so 
jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin   

Državni zbor Republike Slovenije je na 28. izredni seji dne 15/ 
5-1995 ob obravnavi predloga zakona o prevzemu državnih 
funkcij, ki so Jih do 31. decembra 1994 opravljali organi 
občin - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj najkasneje do 1. avgusta 1996 
opravi uskladitev predpisov, zajetih v zakonu o prevzemu 
državnih funkcij, ki so jih do 31. decembra 1994 opravljali 
organi občin. Ti predpisi morajo jasno razmejiti upravne 
naloge med občinskimi in upravnimi organi. 

SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994  

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. izredni seji dne 3/ 
7-1995 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slo- 
venije za leto 1994 - hitri postopek, na podlagi 173. člena 
poslovnika Republike Slovenije, sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi naslednjega 

proračuna posamezne postavke sistematično organizira ozi- 
roma oblikuje znotraj posameznih ministrstev in sicer tako, da 
bo jasen in razviden pregled posameznih postavk. 

2. V premoženjsko bilanco države za leto 1994 naj Vlada 
Republike Slovenije (vsaj evidenčno) vključi tudi premoženje 
nekdanje Jugoslovanske ljudske armade. 

SKLEPE 
Državnega zbora ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 
1995 

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. izredni seji dne 3. 
julija 1995 ob obravnavi predloga Proračuna Republike Slo- 
žnije za leto 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije, sprejel naslednje 

SKLEPE 
1 Sredstva Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje 

zadeve, ki ostajajo izven proračuna, se vključijo v proračun 
Republike Slovenije kot izreden prihodek. 

2. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da zatečeno 
stanje na določenih najpomembnejših odsekih magistralnih 
cest zahteva celovitejše ukrepe, zato daje Vladi Republike 
Slovenije pobudo, da za nadaljnja pogajanja z Evropsko 
banko za obnovo in razvoj (EBRD) pospešeno pripravi pose- 
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beden program vključno z vso potrebno dokumentacijo za 
obnovitev najkritičnejših delov odsekov magistralnih cest: 

- M 1 Višnja Gora -Obrežje (preplastitev), 
- M 10-3 Celje - Krško, 
- M 10-10 Robič - Kalce, 
- M 3 Zahodna Mariborska obvoznica, 
- M 10-8 Dravograd - Arja vas, 
- M 10-8 Celje - Rogatec in 
- M 10-9 Ljubljana - Zidani most. 

Program naj zaobsega možnosti za realizacijo obnovitvenih 
del v letih 1995, 1996 in 1997. 

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da za vse državne upravne organe sprejme enoten 
pravilnik o dodeljevanju in načinu uporabe avtomobilov. 
Osnova za pripravo tega pravilnika naj bo »Pravilnik o uporabi 
službenih vozil, s katerimi razpolaga Ministrstvo za finance in 
organi v njegovi sestavi za opravljanje svoje dejavnosti«. 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga ostalim uporabni- 
kom državnega proračuna, ki niso pod pristojnostjo Vlade 
Republike Slovenije, naj svoje pravilnike o dodeljevanju in 
načinu uporabe avtomobilov uskladijo z navedenim pravilni- 
kom Ministrstva za finance v roku treh mesecev. 

4. Vlada Republike Slovenije naj za septembrsko sejo Držav- 
nega zbora Republike Slovenije posreduje zboru predlog 
zakona o proračunskih načelih In predlog zakona o računo- 
vodstvu za proračune in proračunske porabnike. 

5. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike 
Slovenije do septembra 1995 posreduje že obstoječe stan- 
darde in kriterije proračunske porabe po posameznih področ- 
jih in poročilo o poteku priprav le-teh po posameznih resorjih. 

6. Vlada Republike Slovenije naj v skladu s 60. in 96. členom 
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 
194 predloži Državnemu zboru Republike Slovenije do konca 
septembra 1995 premoženjsko bilanco države za leto 1993. 

7. Vlada Republike Slovenije naj Odboru Državnega zbora za 
nadzor proračuna in drugih javnih financ do konca julija 1995 
poroča o realizaciji sklepa Odbora za nadzor proračuna in 
drugih javnih financ, po katerem naj bi Ministrstvo za finance 
v sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo in Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije v roku dveh mesecev (od 
23. 2. 1995 naprej) pripravilo pravilnik o enotni uporabi 
zakona o računovodstvu za zavode s področja zdravstva, s 
katerim naj bi v danih zakonskih okvirih čimbolj poenotilo 
finančno-računovodsko poslovanje teh proračunskih porab- 
nikov. 

8. Vlada Republike Slovenije naj predlog proračuna za leto 
1996 istočasno s posredovanjem v obravnavo Državnemu 
zboru Republike Slovenije pošlje v oceno tudi Računskemu 
sodišču Republike Slovenije. Z mnenjem Računskega sodišča 
o predlogu proračuna bo Državni zbor Republike Slovenije 
seznanjen. 

9. Ministrstvo za obrambo naj v okviru sprejetega proračuna 
prioritetno zagotovi sredstva za modernizacijo tehnične 
opreme Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za 
obrambo. 

10. Državni zbor Republike Slovenije poziva Agencijo Repu- 
blike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, 
da preneha ovirati prehod inšpektorjev oziroma revizorjev v 
Računsko sodišče Republike Slovenije z zaračunavanjem 
stroškov izobraževanja. 

11. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Repu- 
blike Slovenije, da prouči stanovanjske probleme nevladnih 
proračunskih uporabnikov, ki nimajo lastnega stanovanj- 
skega sklada, ter po možnosti prenese stanovanja, ki jih 
trenutno zasedajo funkcionarji oziroma zaposleni delavci 
posameznih organov, v trajno uporabo teh organov. 

12. Vlada Republike Slovenije oziroma pristojna ministrstva 
naj istočasno z uresničevanjem proračuna za leto 1995 prič- 
nejo pospešeno pripravljati projekte in vso potrebno doku- 
mentacijo za izgradnjo nujno potrebne prometne, informacij- 
ske in telekomunikacijske infrastrukture v obmejnih občinah: 
Loški Potok, Osilnica, Kočevje, Rogatec in Metlika. 

Ustrezne rešitve na področju navedenih občin ob južni meji z 
Republiko Hrvaško, naj Vlada Republike Slovenije in pristojna 
ministrstva zagotovijo pri oblikovanju predloga proračuna za 
leto 1996. Finančna sredstva se zagotovijo v takšnem obsegu, 
da bodo omogočala: 

- prometne povezave naseli) v Republiki Sloveniji v celoti po 
slovenskem ozemlju, 
- sprejem slovenskega radijskega in televizijskega programa, 
- osnovno šolanje otrok v slovenskem jeziku in 
- izgradnjo telefonije v občini Loški Potok. 

13. Vlada Republike Slovenije oziroma pristojna ministrstva 
naj z uresničevanjem proračuna za leto 1995 pričnejo pospe- < 
šeno pripravljati projekte in vso potrebno dokumentacijo za 
izgradnjo nujno potrebne prometne, gospodarske in kmetij- 
ske infrastrukture v obmejnih krajih ob slovensko-madžarski 
meji. Gre za demografsko ogrožena območja in z uresničitvijo 
teh projektov bi pripomogli k večjemu razvoju teh krajev. 

14. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Repu- 
blike Slovenije, da v okviru zagotovljenih sredstev v prora- 
čunu Republike Slovenije za leto 1995 financira dejavnost 
Gorske reševalne službe, Jamarske reševalne službe, Kinolo- 
ške zveze Slovenije in Slovenske potapljaške zveze v letu 1995 
najmanj v isti višini sredstev, kot jih je zanje porabila v letu 
1994. 

15. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Repu- 
blike Slovenije, da v proračunu za leto 1996 pri sredstvih 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve zagotovi sred- 
stva za gradnjo doma za ostarele občane v Trebnjem. 

16. V proračunu za leto 1996 se bo Ministrstvu za šolstvo in 
šport nadomestil izpad sredstev na postavkah »šolskega 
tolarja« v proračunu za leto 1995. 
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STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPI 
Državnega zbora ob obravnavi problematike v zvezi s preoblikovanjem družbene 
lastnine 

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. izredni seji ob 
obravnavi problematike v zvezi s preoblikovanjem družbene 
lastnine, dne 13. in 14. julija 1995, na podlagi 171. in 173. 
člena poslovnika Državnega zbora, sprejel naslednja: 

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPE 

I. 

1. Vlada Republike Slovenije naj v roku 15 dni in po hitrem 
postopku predloži Državnemu zboru Republike Slovenije 
predloge zakonodaje oziroma eventuelnih sprememb obsto- 
ječe zakonodaje oziroma obrazložitev drugih načinov, s kate- 
rimi bo omogočila: 

- obveznost Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, 
da ob izdaji soglasja za lastninsko preoblikovanje upošteva 
ugotovitve Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in infor- 
miranje o poslovnih dogodkih po 1. 1. 1993, 

- izvajanje revizije v podjetjih v lasti Sklada RS za razvoj in 
drugih olastninjenih podjetjih, 

- nadzor nad deviznim in zunanjetrgovinskim poslovanjem 
ter kapitalskimi naložbami domačih podjetij v podjetjih v 
tujini, 

- preprečevanje pranja denarja v primerih, ko je bila dokapi- 
talizacija podjetja, nakup delnic, obveznic ali lastninskih dele- 
žev izvršen negotovinsko, 

- opredelitev primerov ustanovitve by pass podjetij oz. preno- 
sov poslovnih funkcij podjetij kot oškodovanje družbene last- 
nine, 

- hitrejše in enotnejše izvajanje postopkov pred upravnimi in 
sodnimi organi. 

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da zagotovi izvajanje zakonov in predloži predlog 
rebalansa proračuna za leto 1995 in tak predlog proračuna za 
leto 1996, ki bo omogočil vsem institucijam, ki spremljajo in 
nadzirajo lastninsko preoblikovanje družbenega premoženja 
in so porabniki proračuna, materialne pogoje in potrebne 
kadrovske okrepitve za optimalno delovanje. 

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v podjetjih, ki so na podlagi 4. odstavka 50. člena 
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij s 1. 1. 1995 
prešla v last in upravljanje Sklada RS za razvoj, sprejme 
ukrepe, s katerimi bodo takoj odpravljena vsa ugotovljena 
oškodovanja družbene lastnine. V primeru ugotovljenih 
nepravilnosti, naj ukrepi v podjetjih obsegajo: razeljavitev 
škodljivih pogodb, sprožitev odškodninskih tožb in tudi zame- 
njavo odgovornih. Vlada Republike Slovenije naj tudi zago- 
tovi možnost izvedbe ponovne revizije Agencije RS za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje, vse od leta 1990 dalje, če 
se za to pokaže potreba. 

4. Vlada Republike Slovenije naj v roku 30 dni predloži Držav- 
nemu zboru Republike Slovenije koncept lastninskega preo- 
blikovanja bank in hranilnic. 

5. Vlada Republike Slovenije naj v roku 15 dni in po hitrem 
postopku predloži Državnemu zboru Republike Slovenije 
predloge zakonodaje oziroma spremembe obstoječe zakono- 
daje in načine, s katerimi bo omogočila učinkovito delovanje 
Družbenega pravobranilca RS po zakonu o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij. 

6. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 

Slovenije in še poseDej Ministrstvo za pravosodje, da v okviru 
svojih pristojnosti zagotovita sodiščem take pogoje za delo, ki 
jim bodo omogočili odpravo zaostankov, v tem okviru pa tudi 
hitrejšo obravnavo zadev v zvezi z lastninskim preoblikova- 
njem podjetij in vpisom pravnih posledic lastninskega preo- 
blikovanja v sodni register. 

7. Vlada Republike Slovenije naj v najkrajšem času pripravi 
predlog možnih ukrepov za učinkovitejše delovanje državnih 
tožilstev pri obravnavanju kaznivih dejanj v zvezi z lastninskim 
preoblikovanjem podjetij. 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da pozove Državnega generalnega tožilca Repu- 
blike Slovenije, da v okviru zakonov in splošnih navodil za 
ravnanje državnih tožilcev, določi prioritetno obravnavanje 
zadev v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij. 

8. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da do 30. 9. 1995 pripravi posebno poročilo o 
lastninjenju kmetijskih zadrug, v katerem naj posebno pozor- 
nost posveti naslednjim vprašanjem: 

- višini ustanovitvenega vložka, ki je bil pogoj za status člana 

- številu članov zadrug v primerjavi s številom članov zadrug 
pred sprejemom zakona o zadrugah, 

- deležu premoženja, ki so ga pridobile zadruge v bivših 
družbenih kmetijskih in predelovalnih podjetjih, 

- pravicam članov zadrug v primerjavi s pravicami in obvez- 
nostmi drugih kmetovalcev, ki poslovno sodelujejo z zadrugo, 

- spremenjenemu obsegu in vrsti dejavnosti zadrug, pred- 
vsem v korist njenih članov. 

9. Vlada Republike Slovenije naj do konca julija 1995 zago- 
tovi, da bo izdano navodilo o ocenjevanju vrednosti podržav- 
ljenih gozdov (odločba Ustavnega sodišča Republike Slove- 
nije U-l-72/92, z dne 23. 6. 1993). 

10. Vlada Republike Slovenije naj do 30. 9. 1995 predloži 
Državnemu zboru Republike Sloveije predlog sprememb in 
dopolnitev Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, s 
katerimi bo zagotovila njegovo uskladitev z odločbo Ustav- 
nega sodišča Republike Slovenije U-l-77/93, z dne 6. 7. 1995. 

11. Vlada Republike Slovenije naj pripravi po hitrem 
postopku predloge sprememb Zakona o deviznem poslovanju 
in Zakona o kreditnih odnosov s tujino, ki jih (Devizni inšpek- 
torat v skladu s poročilom Deviznega inšpektorata Ministrstva 
za finance za 31. izredno sejo Državnega zbora Republike 
Slovenije) potrebuje za učinkovitejše izvajanje svojih nalog. 
Predlogi za spremembe naj vsebujejo analizo določb o sank- 
cioniranju deviznih prekrškov, tako z vidika popolnosti zajetja 
potrebnih sankcij, kot z vidika zastaranja. 

II. 

1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Ministrstvo za 
notranje zadeve, Družbenega pravobranilca Republike Slove- 
nije, Agencijo RS za prestrukturiranje in privatizacijo in 
Državno tožilstvo Republike Slovenije, ki nadaljujejo delo na 
osnovi revizijskih poročil Agencije RS za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje, naj podajo svoja poročila o oprav- 
ljenem delu, ki se nanaša na področje revidiranja lastninjenja, 
po subjektih revidiranja, v roku enega meseca. 

2. Državni zbor Republike Slovenije poziva Agencijo RS za 
plačilni promet, nadziranje in informiranje, Agencijo RS za 
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prestrukturiranje in privatizacijo, Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj in Ministrstvo za finance, da v okviru zakon- 
skih pooblastil dostavijo Uradu za preprečevanje pranja 
denarja na razpolago vse informacije oz. podatke, s katerimi 
razpolagajo, s ciljem uresničevanja zakona o preprečevanju 
pranja denarja. 

III. 

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Nadzornemu 
odboru Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo in 
Sklada RS za razvoj, da do 1. 9. 1995 predložita Državnemu 
zboru Republike Slovenije poročilo o višini družbenega kapi- 
tala, ugotovljenega na podlagi otvoritvenih bilanc in na pod- 
lagi cenitev pooblaščenih cenilcev. 

2. Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo naj v 
mesecu dni pojasni (nevede podjetja) pri katerih je bil pro- 
gram lastninjenja odobren na osnovi ocenjene vrednosti 
družbenega kapitala po pooblaščenih cenilcih in kako je pri 
le-teh upoštevala ugotovljena povečanja družbenega kapitala 
na podlagi ugotovitev v revizijskih poročilih. 

IV. 

1. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Agenciji RS za 
plačilni prmet, nadziranje in informiranje, da pospeši revizij- 
ske postopke po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podje- 
tij, da se zaradi dolgotrajnih revizijskih postopkov ne bi še 
podaljševal proces lastninjenja podjetij in s tem oteževala 
nujna lastninska preobrazba. 

2. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je velik 
razkorak med ugotovljenim oškodovanjem po poročilu Agen- 
cije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje in oško- 
dovanjem po prostovoljni uskladitvi bilanc, kar je predmet 
mnogih manipulacij, zato Državni zbor Republike Slovenije 
predlaga Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in infor- 
miranje, da pripravi celovito poročilo o številu in vsebini 
vloženih pritožb zoper izdana poročila o opravljenem revizij- 
skem postopku na podlagi določb Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij s preglednico upoštevanih oz. zavr- 
njenih pritožb. 

V. 

1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja velik razkorak 
med številom podanih ovadb in številom vloženih obtožb ter 
velikim številom zahtev za dopolnitev vloženih ovadb s strani 
Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje. 
Zato predlaga Državnemu generalnemu tožilcu Republike 
Slovenije, da v najkrajšem času pripravi celovito poročilo, v 
katerem bo pojasnil razloge za opazen razkorak. 

Poročilo naj posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije 
in Vladi Republike Slovenije v roku enega meseca. 

VI. 

1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da za 31. 
izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije, ki obrav- 
nava problematiko lastninskega preoblikovanja oziroma 
oškodovanja družbene lastnine, ni poročila pravosodja ozi- 
roma poročila sodstva o opravljenih in tekočih sodnih postop- 
kih v zvezi z oškodovanjem družbene lastnine. Na podlagi 
poročila Ministrstva za notranje zadeve oziroma njegove 
Upravne kriminalistične službe, št. 0222-2 z dne 4. 7. 1995, je 
možno sklepati, da aktivnosti sodstva nedvoumno kasnijo. 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vrhovnemu 
sodišču Republike Slovenije, da le-ta seznani Državni zbor 
Republike Slovenije z vzroki, zaradi katerih sodstvo ni v stanju 
pravočasno opravljati svojih postopkov. 

VII. 

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da nemudoma poskrbi za ustrezne kadrovske okre- 
pitve in spremembe, ki bodo zagotovile zakonitost postopka 
in pospešile izvajanje Zakona o denacionalizaciji in s tem tudi 
tok lastninskih procesov. 

2. Vlada Republike Slovenije naj do 30. septembra 1995 določi 
kriterije in predvidi postopke, po katerih bodo pristojni 
upravni organi v skladu z nadzorstveno vlogo zagotavljanja 
zakonitosti izvedenih denacionalizacijskih postopkov preve- 
rili zakonitost pravnomočnih denacionalizacijskih odločb: 

- s katerimi je bilo denacionalizacijskim upravičencem v 
naravi vrnjeno premoženje sorazmerno velike vrednosti, 

- v katerih je lahko prišlo do oškodovanja družbene lastnine 
zaradi nejasnih navodil ali nekorektno izdelanih cenitev, 

- v katerih se je brez jasnih kriterijev v škodo družbene 
lastnine ugotavljala tehnološka ali ekonomska celovitost 
kompleksov, še posebej pa v primerih, ko so premoženje 
pridobili tuji državljani. Pri tem naj se posebej prouči, ali je 
lastninska pravica na nepremičninah, posebej pa na zemljiš- 
čih s strani tujih državljanov, skladna z 68. členom Ustave RS. 

3. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 
Slovenije, da Državnemu zboru Republike Slovenije poda 
natančni pregled vseh primerov, v katerih je bila denacionali- 
zacija izvedena na podlagi naknadne pridobitve državljanstva 
denacionalizacijskega upravičenca. 

4. Vlada Republike Slovenije naj poroča Državnemu zboru 
Republike Slovenije, kako so upravni organi ugotavljali ali so 
upravičenci do denacionalizacije imeli pravico dobiti odškod- 
nino od tuje države. 

5. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da prouči možnost, da bi državljanom republik 
bivše Jugoslavije priznavali status upravičencev iz naslova 
denacionalizacije le v primeru, če obstaja dejanska vzajem- 
nost na področju pridobivanja premoženjskih pravic. 

6. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da do 30. 9. 1995 pripravi in predloži Državnemu 
zboru Republike Slovenije predlog rešitev, ki bodo zagotav- 
ljale, da se bo dosedanjim najemnikom poslovnih prostorov v 
denacionaliziranih zgradbah zagotovila pravica do upošteva- 
nja in povračila njihovih vlaganj, zagotovila stabilnost najem- 
nega razmerja in onemogočilo odpovedovanje najemnih 
pogodb, sklenjenih za nedoločen čas s strani lastnikov, zaradi 
zahtev po nesorazmernih ali oderuških najemninah in da se 
bo predvidel nadzor nad višino najemnin. 

VIII. 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, da v sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do konca 
leta 1995 pripravi pogoje in način za oddajanje del v državnih 
gozdovih. 

* * * 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije poziva Računsko sodišče 
Republike Slovenije, naj nemudoma zagotovi, da bo opravljen 
pregled in nadzor deviznega poslovanja vseh političnih 
strank, prioritetno pa tistih, ki so zastopane v parlamentu. 

poročevalec, št. 2 6 



DODATNA SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in 
njegovih odvisnih družb in Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana  

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah In dopolnitvah zakona o ukrepih za sanacijo gospodar- 
skega položaja TAM Maribor d.d. In njegovih odvisnih družb 
In Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana — hitri postopek, 
na 35. izredni seji, dne 30/11-1995 na podlagi 173. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel na- 
slednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Vlada naj Državnemu zboru predloži poročilo o izvajanju 

sanacijskih programov TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih 
družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana ter sanacij- 
ske programe omenjenih družb. , 

2. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike 
Slovenije predloži informacije o poteku sanacij in o potrebnih 
ukrepih države za celovito reševanje problemov v posameznih 
panogah. 

DODATNA SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu okolja  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
okolja - skrajiani postopek, na 37. izredni seji, dne 27/ 
12-1995 na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 
1. Vlada Republike Slovenije naj čimprej predloži v obravnavo 

BELEŽKE 

Državnemu zboru Republike Slovenije predloge zakonov iz 
16., 17. in 18. člena zakona o varstvu okolja. 

2. Vlada Republike Slovenije naj predloži poročilo o izvajanju 
določil zakonov, ki urejajo podeljevanje koncesij, ter hkrati 
prouči potrebnost sprememb in dopolnitev teh zakonov ali 
izdaje novega zakona za ureditev vprašanja podeljevanja kon- 
cesij. 

► 
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Predlog zakona o 

SODELOVANJU ZAPOSLENIH PRI 

UPRAVLJANJU ZAVODOV 

EPA 1331 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 172. seji dne 7. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SODELOVANJU ZAPOSLENIH 
PRI UPRAVLJANJU ZAVODOV, 
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204.a člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skraj- 
šanem postopku. 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U-l- 
104/92, U-l-125/92 z dne 7/7-1994 ugotovilo, da obstoječe 
ureditve v Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 
zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 
37/95) in zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-1) niso v skladu z 
ustavo, ker ne urejajo načina kolektivnega uresničevanja 
pravic delavcev do sodelovanja pri upravljanju in naložilo 
zakonodajalcu, da to pravico ustrezno uredi. 

V skladu z navedeno odločbo Ustavnega sodišča Vlada 

Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da zakon sprejme po skrajšanem postopku, saj 
gre za uskladitev obstoječe zakonodaje z odločbo Ustav- 
nega sodišča Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njene predstavnice na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovale: 

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadove 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo. družino in socialne zadeve, 
- Irena BECAN, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Ksenja MIHOVAR-GLOBOKAR, svetovalka Vlade Repu- 
blike Slovenije v Službi Vlade Republike Slovenije za zako- 
nodajo. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. 
U—I—104/92, U-l-125/92, z dne 7/7-1994, ugotovilo, da 
obstoječe ureditve v zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/ 
91), zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 
37/95) in zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izo- 
braževanja (Uradni list RS, št. 12/91 - I) niso v skladu z ustavo. 
»Po 75. členu ustave delavci zavoda sodelujejo pri upravljanju 
zavoda na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakonoda- 
jalec je s tem pooblaščen, da uredi način in pogoje sodelova- 
nja delavcev pri upravljanju. Zakon lahko določenim kategori- 
jah zaposlenih prizna širši ali ožji obseg pravic, če je razliko- 
vanje objektivno utemeljeno in skladno vključeno v obstoječi 
pravni sistem in če z njim niso kršene temeljne človekove 
pravice, zlasti pravica do enakosti pred zakonom (14. člen 
ustave). 

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju za delavce v 
zavodih posebej določa, da pravico do sodelovanja uresniču- 
jejo kot posamezniki po njegovih določbah, kolektivno pa v 
skladu s posebnim zakonom. Zakon o zavodih, zakon o zdrav- 

stveni dejavnosti in zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja, ki so bili sprejeti pred navedenim zakonom, 
načina kolektivnega uresničevanja pravic delavcev do sodelo- 
vanja pri upravljanju ne urejajo izrecno oziroma posebej, pač 
pa tako, da se izraža v udeležbi delavskih predstavnikov v 
sestavi organa upravljanja zavoda, to je v svetu zavoda, kot 
edini možni obliki. 

Ker navedeni zakoni ne določajo še kakšne druge oblike 
kolektivnega uresničevanja pravice delavcev do sodelovanja 
pri upravljanju zavoda, v kateri bi bili udeleženi vsi zaposleni 
delavci, izpodbijana ureditev ne pomeni samo določitve 
načina in pogojev uresničevanja pravice v smislu ustavne 
določbe, temveč poseg v pravico samo, saj je celi skupini 
delavcev ne priznava.« 

110. člen zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
(Uradni list RS, št. 42/93) določa možnost, da se do uveljavitve 
zakona o kolektivnem dogovarjanju oziroma posebnega 
zakona pravica do sodelovanja delavcev pri upravljanju v 
zavodih lahko ureja s kolektivno pogodbo. V skladu s tem so v 
vseh panožnih kolektivnih pogodbah urejene pravice do 
kolektivnega soupravljanja, in sicer preko sveta delavcev ali 
delavskega zaupnika in zbora delavcev. V okviru tega zapo- 
sleni v zavodih uresničujejo svojo pravico do soupravljanja 
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zavodov tako, da so neposredno obveščeni in da lahko nepo- 
sredno dajejo predloge in mnenja, da so obveščeni preko 
zaupnika ali sveta zaposlenih, ter da preko njega dajejo pred- 
loge in mnenja, zahtevajo skupno posvetovanje z delodajal- 
cem, dajejo predhodno mnenje o posameznih s kolektivno 
pogodbo določenih vprašanjih in zahtevajo zadržanje posa- 
meznih odločitev delodajalca do sprejema končne odločitve 
pristojnega organa. 

Ustavno sodišče pa je navedeno pravico po zakonu o sou- 
pravljanju delavcev ocenilo kot nezadovoljivo reševanje polo- 
žaja prizadetih skupin delavcev zavodov, saj po mnenju 
Ustavnega sodišča tudi pravica teh delavcev do sodelovanja 
pri upravljanju izhaja iz 75. člena ustave, pri čemer mora 
način in pogoje določati zakon in zato ne morejo biti predmet 
dogovarjanja med strankama kolektivne pogodbe. 

Kolektivno uresničevanje obravnavane pravice je tem delav- 
cem mogoče zagotoviti tako z ustrezno spremembo izpodbi- 
janih določb kot tudi na druge načine, ki bi jih zakonodajalec 
spoznal za primerne in bi ustrezali zahtevam 14. in 75. člena 
ustave. 

2. Cilji In načela zakona 

S predlogom zakona želi predlagatelj celovito urediti vpraša- 
nje sodelovanja delavcev zavoda pri upravljanju zavoda, kot je 
bilo naloženo z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slove- 
nije št-U-l-104/92, U-l—125/92, z dne 7/7-1994. 

Predlagatelj meni, da je najprimerneje urediti pravico do 
sodelovanja delavcev pri upravljanju v zavodih s posebnim 
zakonom, ki bi v celoti upošteval že dogovorjene rešitve 
kolektivih pogodb na področju zdravstva, raziskovalne dejav- 
nosti, šolstva, predšolske vzgoje, socialnega varstva in kul- 
ture ter hkrati tudi rešitve zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju, ki urejajo oblikovanje, sestavo, mandat, izvolitev 
ter način dela sveta delavcev, zbora delavcev in razreševanje 
medsebojnih sporov. 

3. Finančne in druge posledice 

Predlagani zakon ne bo zahteval bistveno višjih sredstev iz 
državnega proračuna, kot jih je bilo potrebno že sedaj zago- 
tavljati na podlagi veljavnih kolektivnih pogodb. 

II. BESEDILO ČLENOV 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Delavci, zaposleni v zavodu (v nadaljnjem besedilu: zapo- 
sleni), sodelujejo pri upravljanju zavoda kot posamezniki ali 
kolektivno preko: 

- sveta zaposlenih ali zaupnika; 
- zbora zaposlenih. 

Pravica zaposlenih, da sodelujejo pri upravljanju v organih 
zavoda, se lahko določi z zakoni, ki urejajo področja dejavno- 
sti, za opravljanje katerih je zavod ustanovljen. 

2. člen 

Za sodelovanje zaposlenih pri upravljanju zavoda se uporab- 
ljajo določbe II., III. in VII. poglavja zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93), če s tem 
zakonom ni določeno drugače. 

Določbe zakona iz prvega odstavka tega člena, ki urejajo 
pravice in obveznosti ter oblikovanje oziroma izvolitev sveta 
delavcev, delavskega zaupnika in zbora delavcev, se uporab- 
ljajo pri določanju pravic in obveznosti ter oblikovanju ozi- 

roma izvolitvi sveta zaposlenih, zaupnika in zbora zaposlenih 
po tem zakonu. 

Pravice in obveznosti delodajalca, določene z zakonom iz 
prvega odstavka tega člena in s tem zakonom, opravlja organ 
upravljanja, pravice in obveznosti združenj delodajalcev za 
zavode na področju javnih služb pa pristojna ministrstva. 

Vodilno osebje zavoda po tem zakonu so direktor ali drug 
individualni organ, strokovni vodja in delavci s posebnimi 
pooblastili. 

3. člen 

S pisnim dogovorom med svetom zaposlenih in delodajalcem 
se podrobneje uredi uresničevanje pravic iz tega zakona. 

Delodajalec mora dogovor javno objaviti na način, ki je v 
zavodu običajen. 

4. člen 

Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju se uresničuje tako, da 
so zaposleni: 

- neposredno obveščeni in da lahko neposredno dajejo pred- 
loge in mnenja; 
- obveščeni preko zaupnika ali sveta zaposlenih ter da preko 
njega dajejo predloge in mnenja, zahtevajo skupno posveto- 
vanje z delodajalcem, dajejo predhodno mnenje o posamez- 
nih, s tem zakonom določenih vprašanjih in zahtevajo zadrža- 
nje posameznih odločitev delodajalca do sprejema končne 
odločitve pristojnega organa. 

SVET ZAPOSLENIH IN ZAUPNIK 

5. člen 

Delodajalec in svet zaposlenih oziroma zaupnik se sestajata 
na zahtevo delodajalca ali sveta zaposlenih. Praviloma vsake 
tri mesece se sestajata zaradi uresničevanja pravic in obvez- 
nosti, ki jih imata po tem zakonu. 

6. člen 

Svet zaposlenih oziroma zaupnik ima naslednje pristojnosti: 

- skrbi za to, da se izvajajo zakoni in drugi predpisi, ki urejajo 
pravice in obveznosti zaposlenih, sprejete kolektivne 
pogodbe ter doseženi dogovori med svetom zaposlenih in 
delodajalcem; 

- predlaga ukrepe, ki so v korist zaposlenih; 

- sprejema predloge in pobude zaposlenih in jih v primeru, 
da so upravičeni, upošteva pri dogovarjanju z delodajalcem; 

- pomaga pri vključevanju v delo invalidom, starejšim in 
drugim zaposlenim, ki jim je zagotovljeno posebno varstvo in 

- druge pristojnosti določene z zakoni in drugimi predpisi 
oziroma akti. 

PRAVICE ZAPOSLENEGA KOT POSAMEZNIKA 

7. člen 

Delodajalec mora zaposlenemu kot posamezniku omogočiti 
sodelovanje pri upravljanju. 

Zaposleni kot posameznik ima pravico: 

- do pobude in odgovorov na to pobudo, če se nanašajo na 
njegovo delovno mesto ali na njegovo delovno oziroma orga- 
nizacijsko enoto; 

- biti pravočasno obveščen o spremembah na svojem delov- 
nem področju; 
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- povedati svoje mnenje o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
organizacijo njegovega delovnega področja in na delovni 
proces; 

- zahtevati, da mu delodajalec oziroma od njega pooblaš- 
čena oseba odgovori na vprašanja s področja plač in z drugih 
področij delovnih razmerij ter na vprašanja, ki so povezana z 
vsebino tega zakona. 

Delodajalec mora odgovoriti na pobudo iz prve alinee ter na 
vprašania iz četrte alinee prejšnjega odstavka najkasneje v 30 
dneh. 

OBVEŠČANJE ZAPOSLENIH 

8. člen 

Direktor mora obveščati zaposlene o: 

- spremembah dejavnosti oziroma programov zavoda;-. 

- spremembah organiziranosti, organizaciji dela in delovnih 
postopkih; 

- letnih programih dela in poslovanja in njihovem uresniče- 
vanju; 

- spremembah veljavnih zakonov, o novih zakonih, drugih 
predpisih in splošnih aktih, ki zadevajo zaposlene v dejav- 
nosti; 

- predvidenih kadrovskih spremembah (novo zaposlovanje, 
prerazporejanje, kolektivno odpuščanje) in razlogih zanje; 

- letni razporeditvi in občasnih prerazporeditvah delovnega 
časa; 

- kriterijih in merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
zaposlenih; 

- merilih za spodbujanje inovativnosti; 

- ukrepih za zdravo in varno delovno okolje; 

- predlogu letnega delovnega načrta. 

Direktor mora obveščati zaposlene tudi o drugih zadevah, ki 
vplivajo na socialno-ekonomski položaj, pravice ter obvez- 
nosti zaposlenih iz dela in delovnega razmerja. 

O zadevah iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
zaposlene pisno obvesti najkasneje osem dni pred spreje- 
mom odločitve direktorja ali organa upravljanja. 

Na zahtevo sveta zaposlenih mora direktor omogočiti vpogled 
v dokumentacijo, ki je nujna za obveščanje zaposlenih o 
zadevah iz prvega odstavka tega člena. 

PREDHODNO MNENJE 

9. člen 

Organ upravljanja oziroma direktor mora predložiti v pred- 
hodno mnenje svetu zaposlenih naslednje zadeve: 

- uvajanje novih načinov ugotavljanja delovne uspešnosti in 
določanja delitve plače in drugih osebnih prejemkov na tej 
Podlagi; 

- ukrepe za preprečevanje poškodb pri delu in poklicnih 
bolezni; 

~ določanje delovnega reda in discipline ter uvajanje različ- 
nih oblik nadzora nad delom, obnašanjem in učinkovitostjo 
^ela zaposlenih; 

- razporeditve začetka in konca delovnega časa, odmorov 
med delom in razporeditve tedenskega delovnega časa; 

- čas, kraj in način izplačil plače in drugih osebnih prejem- 
kov. 

Če organ upravljanja oziroma direktor pri odločanju o zade- 
vah iz prejšnjega odstavka ni upošteval mnenja sveta zaposle- 
nih, mora le-tega obvestiti o razlogih, zaradi katerih njego- 
vega mnenja ni mogel upoštevati. 

Organ upravljanja oziroma direktor lahko sam odloči o zade- 
vah iz prvega odstavka tega člena', če svet zaposlenih ne 
posreduje svojega mnenja v 8 dneh od dneva, ko je bilo zanj 
zaprošeno. 

Na zahtevo sindikata oziroma sveta zaposlenih mora direktor 
v 8 dneh organizirati razgovor glede upoštevanja nasprotnih 
razlogov. 

SKUPNO POSVETOVANJE 

10. člen 

Organ upravljanja oziroma direktorje dolžan pred sprejemom 
obveščati svet zaposlenih in zahtevati skupno posvetovanje 
glede: 

- statusnih sprememb; 

- politike zaposlovanja in odpuščanja zaposlenih; 

- sistemizacije delovnih mest; 

- zaposlovanja oziroma nadaljevanja dela zaposlenih, ki 
izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev; 

- razporejanja večjega števila zaposlenih izven zavoda in iz 
kraja v kraj; 

- sprejemanja aktov s področja dodatnega pokojninskega, 
invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. 

Organ upravljanja oziroma direktor je dolžan zahtevati 
skupno posvetovanje tudi glede kriterijev o napredovanju 
zaposlenih v zavodu, če veljavna zakonodaja predvideva, da 
zavod s splošnim aktom določi kriterije o napredovanju. 

Potrebne informacije je organ upravljanja oziroma direktor 
dolžan posredovati svetu zaposlenih najmanj 30 dni pred 
sprejemom odločitve. Skupno posvetovanje mora biti predla- 
gano najmanj 15 dni pred sprejemom odločitve. 

O skupnem posvetovanju se piše zapisnik. 

Če svet zaposlenih odkloni skupno posvetovanje oziroma se 
ga ne udeleži, lahko organ upravljanja oziroma direktor 
sprejme odločitev brez skupnega posvetovanja. 

PRAVICA ZADRŽANJA ODLOČITVE ZAVODA 

11. člen 

Svet zaposlenih ima pravico v osmih dneh od dneva, ko je bil 
obveščen o sprejemu odločitve organa upravljanja oziroma 
direktorja, s sklepom zadržati posamezne odločitve organa 
upravljanja oziroma direktorja in istočasno sprožiti postopek 
za reševanje medsebojnega spora, če organ upravljanja ozi- 
roma direktor ni zahteval mnenja oziroma ni organiziral skup- 
nega posvetovanja. 

V primeru iz prejšnjega odstavka organ upravljanja oziroma 
direktor ne sme izvršiti odločitve vse do dokončne odločitve 
pristojnega organa. 
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KAZENSKE DOLOČBE 

12. člen 

Zavod, ki je pravna oseba zasebnega prava, se kaznuje z 
denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev za prekršek, dolo- 
čen v 3. do 12. točki zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93), in za prekršek: 

1. če ne izvršuje dogovora s svetom zaposlenih (prvi odstavek 
3. člena); 

2. če ne objavi dogovora s svetom zaposlenih (drugi odstavek 
3. člena); 

3. če delavcu kot posamezniku ne omogoči pravice do sode- 
lovanja pri upravljanju (7. člena); 

4. če ne predloži v mnenje svetu zaposlenih predloge odloči- 
tev, ki jih je dolžan predložiti v mnenje (prvi odstavek 9. 
člena); ^ 

5. če ne obvešča sveta zaposlenih oziroma ne zahteva skup- - 
nega posvetovanja (10. člen); 

6. če izvrši odločitev organa upravljanja oziroma direktorja, ki 
jo je svet zaposlenih zadržal, pred dokončno odločitvijo pri- 
stojnega organa (drugi odstavek 11. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za 

prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

13. člen 

Zbor zaposlenih za izvolitev prvega sveta zaposlenih v skladu 
s tem zakonom skličejo najmanj 3 zaposleni ali v zavodu 
zastopani reprezentativni sindikati. 

Zbor zaposlenih se lahko skliče v delovnem času po predhod- 
nem dogovoru z direktorjem zavoda. 

Na zboru zaposlenih zaposleni odločajo z večino glasov zapo- 
slenih z aktivno volilno pravico. 

Če je sprejeta odločitev o oblikovanju sveta zaposlenih, zbor 
zaposlenih imenuje volilno komisijo in določi dan volitev. 

Člane volilne komisije lahko predlaga vsak zaposleni in v 
zavodu zastopani reprezentativni sindikat. 

Za člane volilne komisije so izvoljeni kandidati, ki dobijo 
največ glasov. 

14. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S predlaganim zakonom se uzakonja možnost zaposlenih v 
zavodih do kolektivnega uresničevanja pravice do sodelova- 
nja pri upravljanju zavoda. Pri oblikovanju zakonskega bese- 
dila je predlagatelj upošteval rešitve kolektivnih pogodb s 
področja negospodarstva in rešitve zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93). V predlaga- 
nih rešitvah so v celoti zajeta načela zakona o soupravljanju 
delavcev, pri čemer se s predlaganim zakonom urejajo le 
vprašanja, ki so specifična glede na položaj zavodov kot 
subjektov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Pri tem je 
bilo treba upoštevati dejstvo, da je dejavnost, ki jo opravljajo 
zavodi, opredeljena z zakoni in drugimi predpisi tako, da 
zavodi sami ne morejo določati obsega dejavnosti, načina 
opravljanja dejavnosti, cene in v posledici tega tudi ne števila 
zaposlenih in višine njihovih plač. Gre torej za vsa tista vpra- 
šanja, ki predstavljajo v primeru družb temeljni interes delav- 
cev do soupravljanja. 

Ob upoštevanju navedenega zakon ureja le posebnosti in se v 
večjem delu vprašanj sklicuje na zakon o sodelovanju delav- 
cev pri upravljanju (2. člen), (v nadaljnjem besedilu: splošni 
zakon). Zakon predvideva poleg pravice zaposlenih v zavodih, 
da sodelujejo pri upravljanju zavoda kot posamezniki, tudi 
pravico do sodelovanja preko posebnega organa, ki ga izvo- 
lijo zaposleni, sveta zaposlenih oziroma delavskega zaupnika. 
Za razliko od splošnega zakona pa izrecno ne predvideva 
sodelovanja preko predstavnikov zaposlenih v organih 
zavoda. Urejanje te pravice prepušča posamezni področni 
zakonodaji. Le-ta namreč v skladu z zakonom o zavodih to 
pravico že ureja tako, da imajo pravico voliti svoje predstav- 
nike v svet zavoda vsi zaposleni, ki opravljajo dejavnost, za 
katero je zavod ustanovljen, na nekaterih področjih (na pri- 
mer: zakon o visokem šolstvu - Uradni list RS, št. 67/93, 
zakon o raziskovalni dejavnosti Uradni list RS, št. 8/91-1) pa 
imajo po enega predstavnika tudi drugi zaposleni v zavodu. 

Individualno pravico zaposlenega ureja zakon tako, da je 
zaposleni pravočasno informiran o vseh spremembah na svo- 
jem delovnem področju ter da lahko izrazi svoje mnenje o 
vseh vprašanjih, ki se nanašajo na organizacijo delovnega 
mesta in delovni proces. Zaposleni lahko dajo predloge, 
zastavljajo vprašanja, na katera je delodajalec dolžan odgovo- 

riti, še posebno s področja plač in drugih pravic iz delovnega 
razmerja (7. člen). 

Delodajalčeva dolžnost do obveščanja zaposlenih je v zakonu 
posebej opredeljena predvsem v zadevah, ko gre za ekonom- 
ski in socialni položaj zavoda, bistvene spremembe dejavno- 
sti, bistvene spremembe v organizaciji ter za druga vprašanja. 

Svet zaposlenih oziroma zaupnika zakon pooblašča, da: 

- skrbi za to, da se izvajajo zakoni in drugi predpisi, sprejete 
kolektivne pogodbe ter doseženi dogovori med svetom zapo- 
slenih in delodajalcem: 

- predlaga ukrepe, ki so v korist delavcev; 

- sprejema predloge in pobude delavcev in jih v primeru, da 
so upravičeni, upošteva pri dogovarjanju z delodajalcem; 

- pomaga pri vključevanju v delo invalidom, starejšim in 
drugim delavcem, ki jim je zagotovljeno posebno varstvo; 

in ima druge pristojnosti, določene z zakoni in drugimi pred- 
pisi oziroma akti. 

Na zahtevo sveta zaposlenih mora direktor omogočiti vpogled 
v dokumentacijo, kije nujna za informiranje o vseh navedenih 
zadevah (8. člen). 

Drugi organ delavcev, ki se predvideva v zakonu, je zbor 
zaposlenih. 

Glede statusnih in kadrovskih vprašanj, določenih z zakonom, 
je organ upravljanja oziroma direktor dolžan zahtevati skupno 
posvetovanje s svetom zaposlenih (10. člen). 

Zakon predvideva tudi mnenje sveta delavcev, ki si ga je 
potrebno pridobiti pred sprejetjem naslednjih odločitev: 

- uvajanje novih načinov ugotavljanja delovne uspešnosti in 
določanja delitve plače in drugih osebnih prejemkov na tej 
podlagi; 
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- ukrepih za preprečevanje poškodb pri delu in poklicnih 
bolezni; 

- določanju delovnega reda in discipline ter uvajanja različ- 
nih oblik nadzora nad delom, obnašanjem in učinkovitostjo 
dela zaposlenih; 

- začetku in koncu delovnega časa, odmorov med delom in 
razporeditve tedenskega delovnega časa; 

- času, kraju in načinu izplačil plače in drugih osebnih 
prejemkov. 

Če organ upravljanja oziroma direktor pri odločanju o zade- 
vah, ki jih določa zakon, ne upošteva mnenja, mora svet 
zaposlenih obvestiti o razlogih, zaradi katerih njegovega sta- 
lišča ni mogel upoštevati. Na zahtevo sindikata oziroma sveta 
zaposlenih mora direktor v 8 dneh organizirati razgovor glede 
upoštevanja nasprotnih razlogov. 

Organ upravljanja oziroma direktor lahko sam odloči o zade- 

vah, če svet zaposlenih ne posreduje svojega mnenja v 8 dneh 
od dneva, ko je bil zanj zaprošen. 

Svet zaposlenih ima pravico odločitve organa upravljanja 
oziroma direktorja s sklepom zadržati in istočasno sprožiti 
postopek za reševanje medsebojnega spora, če organ uprav- 
ljanja oziroma direktor ni zahteval mnenja oziroma ni organi- 
ziral skupnega posvetovanja. 

V takšnem primeru organ upravljanja oziroma direktor ne sme 
izvršiti odločitve vse do dokončne odločitve pristojnega or- 
gana. , 

Kazenske določbe povzemajo prekrške določene v tretji do 
dvanajsti točki Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
(Uradni list RS št. 42/93), ki sankcionirajo določbe iz II. in III. 
poglavja citiranega zakona in so v določbi 2. člena predlaga- 
nega zakona povzete tudi v ta zakon. Poleg tega se določajo 
tudi prekrški za kršitve določb predlaganega zakona. Pri tem 
se kaznujejo pravne osebe zasebnega prava in odgovorne 
osebe vseh pravnih oseb, za katere velja predlagani zakon. 

V prehodni določbi se ureja postopek za izvolitev prvega 
sveta zaposlenih v zavodu. 

BELEŽKE 
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Predlog zakona o 

VARSTVU PRED UTOPITVAMI 

- EPA 1338 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 173. seji dne 14. decembra 
1995 določila besedilo: v 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU PRED UTOPITVAMI, 
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Jelko KACIN, minister za obrambo, 
- Miran BOGATAJ, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
- mag. Boris ŽNIDARŠIč, državni sekretar v Ministrstvu 
za obrambo- 
- Bojan USENIČNIK, direktor Uprave RS za zaščito in 
reševanje. 

UVOD 

OCENA STANJA 

V Sloveniji zahtevajo razne nesreče veliko človeških življenj. 
Največ ljudi umre v prometnih nesrečah, nesrečah pri delu, 
utopitve in nesreče v gorah. V omenjenih nesrečah je v 
obdobju od 1969. do 1990. leta izgubilo življenje 15 687 ljudi, 
od tega 1517 zaradi utopitve. 

Izkušnje razvitih držav kažejo, da je možno človeške izgube v 
teh nesrečah bistveno zmanjšati, predvsem z ozaveščanjem 

državljanov, z načrtnimi preventivnimi ukrepi in delovanjem 
ter z ustrezno pripravljenostjo za zaščito, reševanje in pomoč. 
V Sloveniji smo prve organizirane oblike varstva pred utopi- 
tvami vpeljali v šestdesetih letih, z načrtnejšim delom na tem 
področju pa smo dejansko začeli v začetku osemdesetih let. 
Dosežki so spodbudni. 

V Sloveniji je bilo vse do 1970. leta več kot 100 utopitev na 
leto. Po tem letu se je njihovo število začelo zmanjševati. 
Utopitve so bile vse do 1980. leta na drugem mestu med 
omenjenimi nesrečami po številu smrtnih primerov, od 1980. 
leta naprej pa so na tretjem mestu, za prometnimi nesrečami 
in nesrečami pri delu. 

i 
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Slika 1. Človeške Izgube zaradi prometnih nesreč, nesreć pri 
delu, utopitev in nesreč v gorah v obdobju od 1969. do 1990. 
leta 

K temu je nedvomno veliko prispevala akcija Naučimo se 
plavati, ki se je začela 1963. leta in je bila začetek sistematič- 
nega učenja plavanja prebivalcev vseh starosti. Leta 1983 so 
namreč pristojni šolski organi sprejeli odločitev, da mora 
postati učenje plavanja obvezni del učnega programa 
osnovne šole. Tečajev učenja plavanja, ki so potekali v okviru 
te akcije, se je udeležilo vsako leto od 26 000 do 28 000 
prebivalcev, večinoma mladih ljudi. V zadnjih letih se število 
udeležencev teh tečajev zmanjšuje predvsem zaradi zmanjše- 
vanja števila ur, namenjenih učenju. V tečaje plavanja tudi 
niso vključeni vsi otroci, ki obiskujejo osnovno šolo. 

Leta 1978 je bila pri Republiškem odboru Rdečega križa 
Slovenije ustanovljena Komisija za varstvo pred utopitvami, ki 
je organizirala šolanje reševalcev iz vode. Na njeno pobudo je 
bila 1985. leta pri Republiškem štabu za civilno zaščito usta- 
novljena medresorska komisija, ki je celovito preučila obrav- 
navano problematiko in predlagala Izvršnemu svetu Skupš- 
čine SRS, naj pripravi ustrezen zakon o varnosti na kopališ- 
čih. Zakon je bil sprejet decembra 1987. leta. Po sprejetju tega 
zakona se je število utopitev na kopališčih, ki jih je v Sloveniji 
več kot 170, od tega 100 poletnih in 67 zimskih, začelo 
zmanjševati. 

Leto Utopitve pri Druge utopitve 
rekreativnih dejavnostih 

na kopaliških zunaj kopališč 

Vse 
utopitve 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

(14,7) 
( 6,8) 

8,6) 
5,4) 
5,2) 

1 ( 3,2) 

9 (18,7) 
12 (20,3) 
16 (27,6) 
13 (23,6) 

3 ( 8,8) 
2 ( 6,4) 

32 
43 
42 
39 
29 
28 

(66,6) 
(72,9) 
(63.8) 
(70.9) 
(85.2) 
(90.3) 

48 
59 
63 
55 
34 
31 

Preglednica 2. Utopitve pri rekreativnih dejavnostih in druge 
utopitve v obdobju od 1985. do 1990. leta 

Podatki v preglednici 2 kažejo, da je veliko utopitev med 
rekreativnimi dejavnostmi. Večina utopitev pa se zgodi zunaj 
urejenih kopališč. 

Iz podatkov v preglednici 3 je razvidno, da so dokaj pogoste 
tudi intervencije reševalcev na kopališčih. V obdobju od 1987. 
do 1990. leta so reševalci opravili skupaj 216 reševanj iz vode, 
prvo pomoč zaradi telesnih poškodb na kopališčih pa so dali 
4061 osebam. 

Leto Reševanje iz vode Prva medicinska 
pomoč 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

62 
54 
54 
46 
59 
70 
95 
87 

1311 
1124 
1022 
1144 
1393 
1378 
2395 
2587 

Preglednica 3. Pregled reševalnih akcij na urejenih kopališčih 
v obdobju od 1987. do 1990. leta 

Med tistimi, ki jih je bilo treba reševati iz vode, je bilo največ 
onemoglih (izčrpanih) oseb. Med poškodbami, ki so zahtevale 
prvo medicinsko pomoč, pa so prevladovale odrgnine in vrez- 
nine, poškodbe okončin in poškodbe glave. Ob tem je treba 
povedati, da je stanje na kopališčih glede reševalcev slabo, 
saj večina kopališč še vedno nima reševalca iz vode. 

Letna kopališča število pregledanih % doseženih 
kopališč možnih točk 

Termalna poletno-zimska kopališča 4 
Komunalna kopališča v Ljubljani 6 
Poletna kopališča na Obali 13 
Termalna poletna kopališča 10 
Poletna bazenska kopališča na Obali 6 
Komunalna kopališča na Obali 6 

80,00 
53,75 
46,45 
45,20 
42,07 
28,70 

Preglednica 4. Rezultati ocenjevanja stanja varnosti na letnih 
kopališčih leta 1991 

Na število utopitev poleg varnostnih ukrepov pomembno 
vpliva znanje plavanja. Rezultati raziskave Plavalna dejavnost 
Slovencev 1992, ki jo je opravila Fakulteta za šport Univerze v 
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Ljubljani, kažejo, da 25% vseh prebivalcev, starejših od 18 let, 
ne zna plavati, da je 15% omenjene populacije plavalnih 
začetnikov, kar pomeni, da so še vedno neplavalci in da zna 
dobro in odlično plavati vsega 15% odraslih. S stališča znanja 
plavanja je v vodi resnično varna le tretjina odraslih prebival- 
cev. Pri tem je pomemben podatek, da je med tistimi, ki ne 
znajo plavati, bistveno več žensk kot moških. V skupnem 
številu prebivalcev je namreč moških za skoraj 20% več kot 
žensk. 

Varstvo pred utopitvami je bilo do zdaj urejeno z že omenje- 
nim Zakonom o varnosti v urejenih kopališčih (Uradni list 
SRS, št. 1/67), na njegovi podlagi izdanim Pravilnikom o 
varnosti na urejenih kopališčih (Uradni list SRS, št: 33/87) ter 
Pravilnikom o higienskih zahtevah za kopalne vode (Uradni 
list SRS, št. 9/88 in 18/88). 

Navedena ureditev je zastarela in pomanjkljiva, saj ureja le 
ukrepe za zagotavljanje varnosti na urejenih kopališčih. Var- 
stvo pred utopitvami v morju, jezerih, rekah in drugih vodah, 
kjer se izvajajo športne dejavnosti, kopanje in druge dejavno- 
sti v prostem času, pa sploh ni urejeno. 

RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Republika Slovenija mora v skladu z Ustavo RS varovati 
življenje ljudi pred nevarnostmi v življenjskem okolju in s tem 
namenom sprejemati ustrezne normativne in druge ukrepe. 
Obstoječa zakonska ureditev o varnosti na kopališčih, ki je 
sicer prispevala k zmanjšanju človeških izgub, je, kot rečeno, 
pomanjkljiva. Področje varstva pred utopitvami je treba ure- 
diti celovito, pri čemer je treba upoštevati družbene spre- 
membe, ki so nastale po osamosvojitvi Republike Slovenije 
zlasti na področju lokalne samouprave. Celovitejša zakonska 
ureditev varstva pred utopitvami, ki bo poleg tega upoštevala 
tudi spremembe življenjskih navad ljudi in najnovejša spozna- 
nja strok, lahko pomembno prispeva k zmanjšanju človeških 
izgub. 

CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Glavni cilj zakona je izboljšati varnost pred utopitvami v 
morju, jezerih, rekah in drugih vodah, kjer se izvajajo športne 
dejavnosti, kopanje in druge dejavnosti v prostem času, ter na 
javhih kopališčih, da bi se preprečile oziroma zmanjšale mož- 
nosti utopitev. 

V zakonu je upoštevano izhodišče, da varstvo pred utopitvami 
zagotavljajo država, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, 
zavodi in druge organizacije ter fizične osebe, ki organizirajo 
oziroma izvajajo športne dejavnosti in dejavnosti v prostem 
času na, v in ob vodi in ki se ukvarjajo z načrtovanjem in 
izvajanjem posegov v prostor, z graditvijo in vzdrževanjem 
objektov oziroma ki skrbijo za urejanje prostora. 

Načelo preventive je temeljno načelo, na katerem temelji 
zakon. Zakon ureja predvsem tiste ukrepe in dejavnosti, s 
katerimi je možno preprečiti oziroma zmanjšati možnosti uto- 
pitev. 

PRIMERJALNOPRAVNIPREGLED 

Predlagatelj je med pripravo zakona proučil zakonske in 
druge predpise Avstrije, Nemčije, Švice in še nekaterih drugih 
držav. V omenjenih državah ima varstvo pred utopitvami zelo 
dolgo tradicijo. Ukrepi za varstvo pred utopitvami so v posa- 
meznih državah urejeni z različnimi predpisi, npr. v Avstriji z 
Zakonom o plovbi po vodnih poteh in zakoni s področja 
reševanja, v Nemčiji pa s predpisi o varnosti na kopališčih. V 
Avstriji in Nemčiji to področje v celoti ureja deželna zakono- 
daja. Bistvenih vsebinskih razlik med omenjenimi tujimi pred- 
pisi in predlaganim Zakonom o varstvu pred utopitvami ni, 
razen tega, da slovenski zakon to področje ureja celovito. 

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Zakon o varstvu pred utopitvami za proračun Republike Slo- 
venije ne bo imel finančnih posledic. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja varstvo pred utopitvami v morju, jezerih, 
rekah in drugih vodah, kjer se izvgjajo športne dejavnosti, 
kopanje in druge dejavnosti v prostem času ter na javnih 
kopališčih. 

(2) Varstvo pred utopitvami obsega načrtovanje, organizira- 
nje, izvajanje, nadzor ter financiranje ukrepov in dejavnosti za 
varstvo pred utopitvami. 

2. člen 
(zagotavljanje varstva) 

Varstvo pred utopitvami iz prejšnjega člena zagotavljajo 
država, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi in 
druge organizacije ter fizične osebe v skladu z zakonom. 

3. člen 
(načelo preventive) 

Država in lokalne skupnosti so dolžne spodbujati izvajanje 
ukrepov in dejavnosti za preprečevanje in zmanjševanje mož- 
nosti utopitev. 

4. člen 
(načelo pomoči) 

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost utopitve oziroma 
kdor opazi utapljanje ali utopitev, je dolžan pomagati po 
svojih močeh in sposobnostih. Če sam ne more pomagati, ne 
da bi s tem ogrozil lastno varnost in varnost drugih, mora o 
tem takoj obvestiti najbližji center za obveščanje ali policijo, 
na morju pa tudi Upravo Republike Slovenije za pomorstvo. 

5. člen 
(pomen Izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo: 

- utopitev je smrt zaradi potopitve pod vodno gladino, ki jo 
povzroči naravna ali druga nesreča ali drug nepredviden 
dogodek pri dejavnostih na, v, pod in ob vodi; 

- javna kopališča (v nadaljnjem besedilu: kopališča) so 
odprti ali zaprti bazeni ali naravna kopališča v vodnem pro- 
storu, namenjena kopanju, rekreativnemu in športnemu pla- 
vanju ter skakanju v vodo, ki so v javni uporabi oziroma so 
namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti, za katera so 
izdana dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in graditvi 
objektov in ki obratujejo trajno ali sezonsko, ter s katerimi 
razpolagajo oziroma jih upravljajo pravne osebe, registrirane 
za opravljanje kopališke dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 
lastniki oziroma upravljavci kopališč); 

- športne dejavnosti so vadba in tekmovanja na vodi in ob 
njej; 

- dejavnosti v prostem času so kopanje, čolnarjenje, rafting, 
potapljanje pod vodo, ribolov, lov in drugo ter razne zabavne 
igre na vodi in ob njej; 

- prireditve so športna tekmovanja ter organizirane mno- 
žične zabavne in druge prireditve na kopališčih ter drugih 
odprtih vodah; 

- reševalec Iz vode je oseba, ki je usposobljena za reševanje 
ljudi na vodi in iz vode, za dajanje prve pomoči ter za vzdrže- 
vanje reda na kopališčih. 
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NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VARSTVA PRED UTOPI- 
TVAMI 

6. člen 
(posegi v prostor In graditev objektov) 

(1) Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor ter pri 
projektiranju, graditvi, rekonstrukcijah in vzdrževanju objek- 
tov, pri katerih obstaja nevarnost utopitve, je treba poleg 
predpisanih bistvenih tehničnih lastnosti in tehničnih zahtev, 
upoštevati prostorske, gradbene in druge tehnične ukrepe za 
varstvo pred utopitvami, zlasti pa poskrbeti za: 

1. urejene dostope in izstope iz vode; 

2. neoviran dostop za reševalce in reševalna vozila; 

3. označena in primerno zavarovana nevarna mesta; 

4. namestitev predpisane reševalne opreme in sredstev za 
prvo pomoč. 

7. člen 
(javni promet ob vodi in na vodi) 

(1) Lastniki oziroma upravljavci prometnih objektov morajo 
cestne odseke, mostove in druge prometne objekte ob vodah 
posebej zavarovati, da se preprečijo padci ali zdrsi v vodo, 
kjer lahko pride do utopitve. 

(2) Voditelji čolnov in drugih plavajočih objektov na morju in 
notranjih vodah (v nadaljnjem besedilu: plovni objekti) 
morajo zagotoviti izvajanje predpisanih ukrepov za varstvo 
pred utopitvami. Še zlasti morajo zagotoviti: 

1. varno plovbo ter varnost ljudi in premoženja na plovilu; 

2. da plovilo ne ogroža varnosti drugih plovil in drugih ljudi v 
vodi; 

3. da imajo člani posadke in potniki v čolnu ali na drugem 
manjšem plovilu med plovbo na sebi rešilni jopič, če je ta 
predpisan; 

4. da so člani posadke na plovilu usposobljeni za reševanje iz 
vode in dajanje prve pomoči. 

(3) Minister, pristojen za graditev objektov, predpiše ukrepe 
za varnost v cestnem prometu iz prvega odstavka ter ukrepe iz 
prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na promet na notranjih 
vodah. Minister za promet in zveze pa predpiše ukrepe za 
varstvo pred utopitvami iz drugega odstavka. 

8. člen 
(ureditev obale In brežln) 

(1) Lastnik oziroma upravljavec vodne površine in lastnik 
zemljišča, ki je ob vodni površini, kjer obstaja nevarnost 
utopitve, mora dovoliti postavitev ustreznih opozorilnih tabel 
ter predpisane reševalne opreme in sredstev. 

(2) Na območjih, kjer obstaja nevarnost utopitve, lahko pri- 
stojni upravni organ prepove ali omeji športne in dejavnosti v 
prostem času. 

(3) Na zaledenelih vodnih površinah lahko na predlog lastnika 
oziroma upravljavca vodne površine, na predlog druge pravne 
osebe, registrirane za izvajanje rekreativnega ali športnega 
drsanja, pristojni organ lokalne skupnosti dovoli organizirano 
rekreativno ali športno drsanje le v času, ko je drsanje varno 
in če predlagatelj zagotovi tudi neposreden nadzor osebe, ki 
je usposobljena za reševanje Iz vode in dajanje prve pomoči. 

(4) Minister, pristojen za okolje in prostor, predpiše merila in 
pogoje za postavitev opozorilnih tabel in reševalne opreme 
oziroma sredstev iz prvega odstavka tega člena ter pogoje za 

varno drsanje na vodnih površinah, kjer obstaja nevarnost 
utopitve. 

9. člen 
(varnost na prireditvah) 

(1) Športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s športnimi dejav- 
nostmi na, v in ob vodi ter organizatorji dejavnosti v prostem 
času in prireditev morajo upoštevati zlasti te ukrepe za var- 
stvo pred utopitvami: 

1. da je pri organiziranih športnih in dejavnostih v prostem 
času ter prireditvah prisotno ustrezno število reševalcev iz 
vode; 

2. da so na vodnih in kopnih površinah, kjer se izvajajo te 
dejavnosti in prireditve, zagotovljena predpisana reševalna 
oprema in sredstva, ki morajo biti v brezhibnem stanju; 

3. da so udeleženci športnih in dejavnosti v prostem času ter 
prireditev nezgodno zavarovani; 

4. da se športne in dejavnosti v prostem času ter prireditve 
opravljajo samo na krajih in pod pogoji, ki jih določi pristojni 
organ lokalne skupnosti, na morju pa Uprava Republike Slo- 
venije za pomorstvo. 

(2) Minister, pristojen za šport, podrobneje predpiše ukrepe iz 
prvega odstavka na notranjih vodah, minister za promet pa 
ukrepe na morju. 

10. člen 
(Izposojanje opreme in sredstev) 

(1) Kdor izposoja opremo in sredstva, namenjena športnim in 
dejavnostim v prostem času (v nadaljnjem besedilu: oprema 
in sredstva), mora upoštevati: 

1. da mora biti izposojanje opreme in sredstev prilagojeno 
vremenskim razmeram; 

2. da se oprema in sredstva ne izposojajo osebam, mlajšim od 
15 let; 

3. da so oprema in sredstva tehnično brezhibna; 

4. da se oprema in sredstva ne izdajajo osebam, ki so pod 
vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi, ter 
duševno in fizično prizadetim osebam, ki lahko s svojo dejav- 
nostjo ogrozijo lastno in tujo varnost; 

5. da izposojevalec opreme in sredstev med delovnim časom 
izposojevalnice zagotovi stalen nadzor nad izposojenimi plo- 
vili in prisotnost osebe, usposobljene za reševanje iz vode. 

(2) Dejavnost dnevnega izposojanja plovil na morju se lahko 
opravlja le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za 
pomorstvo, s katerim se določijo tudi pogoji, pod katerimi se 
sme izposojati plovila. Če se z dovoljenjem določeni pogoji ne 
spoštujejo in se s tem ogroža varnost, lahko Uprava Repu- 
blike Slovenije za pomorstvo dovoljenje prekliče oziroma ga 
ponovno ne izda. 

11. člen 
(zagotavljanje varnosti pri delu) 

(1) Delodajalec mora poskrbeti, da so delovna mesta, kjer 
obstaja nevarnost utopitve, primerno zaščitena in opremljena 
v smislu varstva pred utopitvami ter da se upoštevajo predpi- 
sani ukrepi o varnosti in zdravju pri delu. 

(2) Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak delavec na delov- 
nem mestu, kjer obstaja nevarnost utopitve ob nastopu dela, 
razporeditvi oziroma premestitvi na drugo delovno mesto, 
spremembi ali uvedbi nove delovne opreme in sredstev ter 
spremembah v delovnem procesu poučen o ukrepih za var- 
stvo pred utopitvami. 

poročevalec, št. 2 18 



12. člen 
(usposabljanje prebivalcev) 

(1) Prebivalci se usposabljajo za varstvo pred utopitvami v 
osnovnih in srednjih šolah ter v okviru prostovoljnih oblik 
usposabljanja, ki jih organizirajo država, lokalne skupnosti, 
društva, klubi, lastniki in drugi upravljavci kopališč. 

(2) Osnovne in srednje šole morajo v okviru izobraževanja 
vsem učencem zagotoviti možnosti, da se nauče plavati. 

13. člen 
(usposabljanje pripadnikov enot za zaščito, reševanje In 

pomoč) 

Pripadniki gasilskih, tehničnoreševalnih in drugih enot 
Civilne zaščite, ki so namenjene zaščiti in reševanju ob popla- 
vah in drugih nesrečah na vodah, morajo biti usposobljeni za 
reševanje iz vode. 

14. člen 
(reševanje ljudi In plovil na morju) 

Iskanje in reševanje ljudi in plovil na morju vodi in izvaja 
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. 

KOPALIŠČA 

15. člen 
(uporabno dovoljenje) 

(1) K vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja mora lastnik ali 
upravljavec kopališča, poleg predpisane dokumentacije o 
objektih, predložiti tudi kopališki red. 

(2) V uporabnem dovoljenju morajo biti glede na velikost 
kopališča, število obiskovalcev in varnost kopalcev določeni 
pogoji, ki zagotavljajo varnost kopalcev in obiskovalcev. 

16. člen 
(označevanje kopališča) 

Območje kopališča mora biti vidno označeno. 

17. člen 
(uporaba kopališča) 

(1) Na vodnih površinah, namenjenih kopanju, je dovoljeno le 
kopanje. 

(2) Vodne površine na kopališčih ob morski obali ter brežinah 
jezer in rek, namenjenih tudi za druge športne dejavnosti v 
prostem času na, v in ob vodi, kot so čolnarjenje, jadranje in 
podobno, morajo biti ločene od vodnih površin, namenjenih 
kopanju. 

(3) Vodne površine, namenjene kopanju, morajo biti od dru- 
gih vodnih površin iz prejšnega odstavka fizično ločene ali 
vsaj označene z vidnimi, med seboj povezanimi plovki. 

(4) Na kopališčih na morju se smejo kopalci nahajati v mejah 
150-metrskega pasu ob obali, če za to območje ni drugače 
predpisano. 

18. člen 
(zagotavjanje opreme kopališča) 

Lastnik oziroma upravljavec kopališča mora zagotoviti zlasti: 

- naprave, opremo in sredstva za varno obratovanje kopa- 
lišča; 

- vidno označitev nevarnosti ter označitev prepovedi in 
obveznosti, ki jih morajo upoštevati kopalci in obiskovalci; 

- telefonsko ali radijsko zvezo z zdravstveno ustanovo ter 
centrom za obveščanje ali postajo policije, na morju pa tudi z 
Upravo Republike Slovenije za pomorstvo; 

- opremo in sredstva za reševanje iz vode in za dajanje prve 
pomoči1". 

19. člen 
(kopališki red) 

(1) Lastnik oziroma upravljavec kopališča določi kopališki 
red, ki ureja obratovalni čas kopališča, dejavnosti, ki se lahko 
opravljajo na vodi in v njej, način uporabe kopaliških objektov 
in naprav, higienski in varnostni red na kopališču ter druge 
ukrepe, ki zagotavljajo red, čistočo in varnost kopalcev ter 
obiskovalcev. 

(2) Kopališki red mora biti objavljen na vidnem mestu v kopa- 
lišču. 

20. člen 
(zagotavjanje varnega obratovanja kopališča) 

Lastnik oziroma upravljavec kopališča je med njegovim obra- 
tovanjem dolžan zagotoviti; 

- stalno navzočnost ustreznega števila reševalcev iz vode; 

- opazovanje, reševanje in dajanje prve pomoči na območju 
kopališča ter izvajanje drugih ukrepov, ki omogočajo nemo- 
teno in varno kopanje; 

- higiensko vzdrževanje objektov, opreme, naprav in sredstev 
na kopališču. 

21. člen 
(skrb za varnost otrok) 

(1) Upravljavec kopališča otroku do 7. leta starosti ne sme 
dovoliti vstopa v kopališče brez spremstva staršev oziroma 
polnoletne osebe, ki ji je otrok zaupan v varstvo. 

(2) Oseba, ki pripelje v kopališče organizirano skupino otrok, 
je dolžna skrbeti za njihovo varnost ter ob prihodu reševalca 
iz vode opozoriti na skupino otrok. 

(3) Reševalec iz vode lahko skupini iz prejšnjega odstavka 
prepove kopanje in uporabo kopaliških naprav, če ugotovi, da 
za njeno varnost ni dovolj poskrbljeno. 

22. člen 
(prepovedi) 

(1) Kopalci in obiskovalci se morajo ravnati po določbah 
kopališkega reda, opozorilnih znakih v kopališču ter po 
odredbah in navodilih reševalca iz vode ali druge osebe, ki je 
odgovorna za vzdrževanje reda na kopališču, v kopališčih na 
morju pa tudi po odredbah in navodilih Uprave Republike 
Slovenije za pomorstvo in policije. 

(2)'Kopalec ne sme: 

- uporabljati kopaliških naprav, ki jih glede na svoje znanje 
plavanja ne more uporabljati brez nevarnosti za svoje zdravje 
in življenje; 

- uporabljati kopaliških naprav tako, da bi pri tem ogrožal 
druge kopalce; 

- namerno ali iz malomarnosti onesnaževati vode in drugih 
površin kopališča. 

23. člen 
(oznake In pravice reševalca iz vode) 

(1) Reševalec iz vode mora imeti med opravljanjem svojih 
nalog posebno oznako, po kateri se lahko hitro prepozna med 
kopalci in obiskovalci. 

(2) Reševalec iz vode ima pravico zahtevati, da kopalec ali 
obiskovalec, ki krši kopališki red in ne ravna v skladu z 
njegovimi opozorili, zapusti območje kopališča, ter pravico 
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ugotoviti istovetnost Kopalca ali obiskovalca, ki krši določbe 
tega zakona in ga prijaviti pristojnemu inšpekcijskemu 
organu ali policiji. 

24. člen 
(pogoji, ki Jih morajo izpolnjevati reševalci Iz vode) 

(1) Za reševalca iz vode se lahko usposobi polnoletna oseba z 
ustreznimi duševnimi in fizičnimi sposobnostmi, ki ima naj- 
manj srednjo izobrazbo ter opravljen preizkus iz plavalnih 
sposobnosti. 

(2) Reševalec iz vode mora vsako leto opraviti preizkus znanja 
in zdravniški pregled. 

25. člen 
(pristojnosti ministrstev) 

Minister, pristojen za šport, v soglasju z ministri, pristojnimi 
za zdravstvo, okolje in prostor, notranje zadeve ter promet, 
izda natančnejše predpise o pogojih, opremi, napravah in 
sredstvih za varno obratovanje kopališč, o vzdrževanju reda, 
opazovanju, reševanju in dajanju prve pomoči, o strokovni 
usposobljenosti reševalcev iz vode, o zdravniških pregledih 
reševalcev iz vode ter o njihovih pravicah in dolžnostih, o 
znakih reševalca iz vode, o znakih za nevarnosti, ki grozijo 
kopalcem in obiskovalcem, o prepovedih in obveznostih, ki 
jih morajo upoštevati kopalci in obiskovalci, o reševalni 
opremi in sredstvih ter opremi in sredstvih za dajanje prve 
pomoči. 

POSEBNI UKREPI 

26. člen 
(posebni ukrepi varstva pred utopitvami) 

(1) Minister, pristojen za okolje in prostor, lahko predpiše in 
razglasi posebne ukrepe za varstvo pred utopitvami ob obalah 
morja ter brežinah jezer, rek in umetnih vodnih zbiralnikih. 

(2) Lokalna skupnost lahko glede na zemljepisne, vremenske, 
poselitvene, tehnične in druge razmere predpiše ukrepe za 
varstvo pred utopitvami v naselju ter zunaj naselja na vodnem 
zemljišču ali zemljišču, ki je ob vodnem zemljišču, pri katerem 
obstaja nevarnost utopitev, vendar ti ukrepi ne smejo biti v 
nasprotju s posebnimi ukrepi, ki jih prepiše in razglasi mini- 
ster, pristojen za okolje in prostor. 

27. člen 
(opozorila prebivalcem) 

Pristojni državni in občinski organi med množičnim izvaja- 
njem športnih in dejavnosti v prostem času na, v in ob vodi 
opozarjajo prebivalce na nevarnosti ter izdajo prepovedi in 
navodila za izvajanje ukrepov za varstvo pred utopitvami. 

ZBIRKE PODATKOV 

28. člen 
(zbirke podatkov o utopitvah) 

(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vzpostavi in 
vzdržuje zbirko podatkov o utopitvah, ki vsebuje podatke o: 

1. posameznih utopitvah; 
2. vzrokih utopitve; 
3. intervencijah ob dogodkih, pri katerih je prišlo do utopitve. 

(2) O utopitvah in dogodkih, povezanih z utopitvami, so dolžni 
poročati lastniki oziroma upravljavci urejenih in neurejenih 
kopališč ter druge pravne in fizične osebe, ki so sodelovale 
oziroma so bile prisotne ob dogodku, povezanem z utopitvijo. 

(3) Zbirka podatkov iz prvega odstavka tega člena vsebuje te 
osebne podatke o utopljencih: ime in priimek, datum in kraj 
rojstva ter naslov stalnega in začasnega prebivališča. 

(4) osebne podatke iz prvega odstavka tega člena smejo 
uporabljati pristojni državni organi ter pravne in fizične 
osebe, pooblaščene za izvajanje varstva pred utopitvami. 

29. člen 
(zbirke podatkov o reševalcih Iz vode) 

(1) O osebah, ki so usposobljene za izvajanje ukrepov za 
varstvo pred utopitvami ter reševalcih iz vode v skladu z 
zakonom vzpostavi in vzdržuje zbirko podatkov ministrstvo, 
pristojno za šolstvo in šport. 

(2) Zbirka podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje te osebne 
podatke: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega 
in začasnega prebivališča, podatke o izobrazbi, poklicu, 
zdravstvenem stanju ter usposobljenosti. 

(3) Osebni podatki iz drugega odstavka se pridobijo nepo- 
sredno od oseb, o katerih se vodi zbirka podatkov, ali pa se 
pridobijo iz že obstoječih zbirk podatkov ter se hranijo in 
uporabljajo le toliko časa, kot je to potrebno za namen, za 
katerega so bili zbrani, vendar največ dve leti po tem, ko so 
osebe prenehale opravljati dejavnost, povezano z izvajanjem 
ukrepov za varstvo pred utopitvami. 

(4) Osebne podatke iz prvega odstavka tega člena smejo 
uporabljati pristojni državni in občinski organi ter pravne in 
fizične osebe, pooblaščene za izvajanje varstva pred utopi- 
tvami. 

NADZOR 

30. člen 
(pristojnosti inšpekcij) 

(1) Izvajanje tega zakona ter na njegovi podlagi izdanih pred- 
pisov nadzirajo inšpektorji in drugi delavci s posebnimi poo- 
blastili posameznih organov v skladu s svojim delovnim po- 
dročjem. 

(2) Pooblaščene osebe iz prejšnjega odstavka lahko z 
odločbo začasno prepovedo obratovanje kopališča, športno 
ali drugo dejavnost v prostem času ter izposojevanje opreme 
in sredstev, če ugotovijo, da niso izpolnjeni predpisani pogoji 
za obratovanje ter določijo rok za odpravo pomanjkljivosti. Če 
pomanjkljivosti niso odpravljene v določenem roku, se pre- 
pove obratovanje kopališča. 

KAZENSKE DOLOČBE 

31. člen 
(kazni za prekršek) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se kaznujeta 
za prekršek pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v 
zvezi z opravljanjem dejavnosti: 

1. če ne upošteva prostorskih, gradbenih in drugih tehničnih 
ukrepov za varstvo pred utopitvami (6. člen); 

2. če ne zavaruje cestnih odsekov, mostov in drugih promet- 
nih objektov ob vodah tako, da bi se preprečilo padce in zdrse 
v vodo na mestih, kjer lahko pride do utopitve (prvi odstavek 
7. člena); 

3. če ne zagotovi izvajanja predpisanih ukrepov za varstvo 
pred utopitvami (drugi odstavek 7. člena); 

4. če ne poskrbi za namestitev ter redno vzdrževanje opozoril- 
nih tabel in predpisane reševalne opreme in sredstev na 
območjih, ki so namenjena športnim in dejavnostim v pro- 
stem času, pri katerih obstaja nevarnost utopitve (prvi odsta- 
vek 8. člena); 

5. če ne označi vodnih površin, kjer se ljudje drsajo ali dovoli 
drsanje v času, ko drsanje ni več varno (tretji odstavek 8. 
člena); 
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6. će organizira rekreativno ali športno drsanje na zaledenelih 
vodnih površinah v času, ko drsanje ni dovoljeno ali če ne 
zagotovi neposrednega nadzora osebe, ki je usposobljena za 
reševanje iz vode in dajanje prve pomoči (tretji odstavek 8. 
člena); 

7. če ne pridobi dovoljenja za prireditev in ne upošteva ukre- 
pov za varstvo pred utopitvami (prvi odstavek 9. člena); 

8. če ne upošteva določb o izposoji opreme in sredstev, 
namenjenih športnim in dejavnostim v prostem času, ali 
izdaja opremo in sredstva osebam, ki jim jo ne bi smel, ali če 
ne zagotavlja med delovnim časom stalno prisotnost osebe, 
usposobljene za reševanje iz vode ter upošteva pogojev iz 
dovoljenja, ki ga je izdala Uprava Republike Slovenije za 
pomorstvo (10. člen); 

9. če ne poskrbi, da so delovna mesta, kjer obstaja nevarnost 
utopitve, primerno zaščitena in opremljena ter ne upošteva 
predpisanih ukrepov o varnosti in zdravju pri delu ali ne 
poskrbi za izvajanje usposabljanja za varstvo pred utopitvami 
(11. člen); 

10. če dovoli, da se vodne površine, ki so namenjene kopanju, 
uporabljajo za druge namene (prvi odstavek 17. člena); 

11. če ne loči vodnih površin, ki so namenjene kopanju, od 
vodnih površin, ki so namenjene drugim dejavnostim (drugi in 
tretji odstavek 17. člena); 

12. če ne zagotovi opreme in sredstev na kopališču (18. člen); 

13. če ne objavi kopališkega reda na vidnem mestu kopališča 
(19. člen); 

14. če ne zagotavlja kakšne posamezne dolžnosti, ki mu je 
naložena (20. člen); 

15. če dovoli vstop v kopališče otroku do 7. leta starosti brez 
spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je otrok 
zaupan v vastvo (prvi odstavek 21. člena); 

16. če reševalec ne prepove organizirani skupini otrok kopa- 
nje, ko ugotovi, da ni dovolj poskrbljeno za njihovo varnost 
(tretji odstavek 21. člena); 

17. če reševalec ni označen tako, da bi se lahko hitro prepoz- 
nal med kopalci in obiskovalci (prvi odstavek 23. člena); 

18. če reševalec ne opravi vsako leto preizkusa znanja in 
zdravniškega pregleda (drugi odstavek 24. člena); 

19. če ravna v nasprotju z odločitvijo inšpekcijske službe 
(drugi odstavek 30. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000,00 tolarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejš- 
njega odstavka tega člena. 

32. člen 
(kuni za prekršek odgovorne osebe) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek odgovorna oseba državnega organa ali lokalne 
skupnosti: 

1. če pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor ter gradi- 
tvi, rekonstrukcijah in vzdrževanju objektov ne upošteva pred- 

pisanih ukrepov za varstvo pred utopitvami (prvi odstavek 6. 
člena); 

2. če ne prepove na predlog lastnika, pristojnega inšpekcij- 
skega organa ali policije športne in dejavnosti v prostem času 
na območjih, kjer obstaja nevarnost utopitve (drugi odstavek 
8. člena); 

3. če izda uporabno dovoljenje in v njem ne navede potreb- 
nega števila reševalcev, ki zagotavljajo varnost kopalcev in 
obiskovalcev (drugi odstavek 15. člena'). 

33. člen 
(kazni za prekršek posameznika) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik: 

1. če ne obvesti najbližjega centra za obveščanje ali policije o 
utapljanju oziroma o utopitvi (4. člen); 

2. če ne dovoli namestitve ter rednega vzdrževanja opozoril- 
nih tabel ter predpisane reševalne opreme in sredstev (prvi 
odstavek 8. člena); 

3. če se kot kopalec nahaja zunaj 150-metrskega pasu ob 
obali (četrti odstavek 17. člena); 

4. če ne poskrbi za varnost organizirane skupine otrok, ki jih 
je pripeljal v kopališče in ne opozori reševalca iz vode na to 
skupino otrok (drugi odstavek 21. člena); 

5. če se ne ravna po določbah kopališkega reda, opozorilnih 
znakih ter po odredbah in navodilih reševalca iz vode (prvi 
odstavek 22. člena); 

6. če namerno ali iz malomarnosti onesnažuje vodo in druge 
površine kopališča (drugi odstavek 22. člena). * 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

34. člen 
(rok za izda|o podzakonskih predpisov) 

(1) Z zakonom določeni predpisi morajo biti izdani najkasneje 
v dveh letih po sprejetju tega zakona. 

(2) Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se uporab- 
ljajo obstoječi predpisi, ki niso v nasprotju s tem zakonom. 

35. člen 
(uskladitev obratovanja kopališč) 

Lastniki oziroma upravljavci kopališč, ki že obratujejo, morajo 
uskladiti njihovo obratovanje s tem zakonom v enem letu od 
njegove uveljavitve. 

36. člen 
(prenehan|e veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o varnosti v 
urejenih kopališčih (Uradni list SRS, št. 1/87). 

37. člen 
(vel|avnost zakona) / 

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

Zakon o varstvu pred utopitvami sestavljajo (1) splošne 
določbe, (2) določbe o načrtovanju in izvajanju varstva pred 
utopitvami, (3) kopališčih, (4) posebnih ukrepih, (S) zbirkah 
podatkov, (6) nadzoru, (7) kazenske določbe ter (8) prehodne 
in končne določbe. 

Sploine določbe (1. člen do 5. člen) 

Splošne določbe urejajo področje in obseg varstva pred uto- 
pitvami. Zakon ureja le varstvo pred utopitvami v morju, 
jezerih, rekah in drugih vodah, kjer se izvajajo športne dejav- 
nosti, kopanje in druge dejavnosti v prostem času, ter na 
javnih kopališčih. 

V splošnih določbah so navedena temeljna načela zakona, 
predvsem načelo zagotavljanja varstva, načelo preventive in 
načelo pomoči. V teh določbah so tudi podrobno pojasnjeni 
izrazi, uporabljeni v zakonu. 

Načrtovanje In Izvajanje varstva pred utopitvami (6. člen do 
14. člen) 

Preventivni ukrepi varstva pred utopitvami se izvajajo pred- 
vsem pri posegih v prostor in graditvi objektov. Tako je treba 
pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor ter pri projekti- 
ranju, graditvi, rekonstrukcijah in vzdrževanju objektov, pri 
katerih obstaja nevarnost utopitve, upoštevati tudi prostor- 
ske, gradbene in druge tehnične ukrepe, s katerimi se zago- 
tavljajo varni dostopi in izstopi iz vode, neoviran dostop za 
reševalce in reševalna vozila ter se primerno zavarujejo druga 
nevarna mesta ob in na vodnih površinah kot tudi namestijo 
nujna reševalna oprema in sredstva za prvo pomoč. 

Lastniki oziroma upravljavci prometnih objektov morajo 
posebej zavarovati cestne odseke, mostove in druge pro- 
metne objekte ob vodah, da se preprečijo padci ali zdrsi v 
vodo, pri katerih lahko pride do utopitve. Določene so tudi 
obveznosti voditeljev čolnov in drugih plavajočih objektov na 
morju in notranjih vodah pri izvajanju ukrepov za varstvo pred 
utopitvami. Varnostni ukrepi veljajo predvsem za čolne in 
druge plavajoče objekte na morju in notranjih vodah, ki se 
uporabljajo za športne in rekreativne namene. 

Zakon obvezuje lastnike oziroma upravljavce vodnih zemljišč 
in lastnike zemljišč, ki so ob vodnem zemljišču, kjer obstaja 
nevarnost utopitve, da morajo dovoliti postavitev ustreznih 
opozorilnih tabel ter predpisane reševalne opreme in sred- 
stev. Na območjih, kjer obstaja povečana nevarnost utopitve, 
lahko pristojni upravni organ po tem zakonu tudi prepove ali 
omeji športne dejavnosti in dejavnosti v prostem času. Pri- 
stojni upravni organ lahko na predlog lastnika oziroma uprav- 
ljavca vodne površine, na predlog občine ali druge pravne 
osebe dovoli rekreativno ali športno drsanje le v času, ko je 
drsanje varno, in če predlagatelj zagotovi tudi neposreden 
nadzor osebe, ki je usposobljena za reševanje iz vode in 
dajanje prve pomoči. 

Zakon določa nekatere konkretne ukrepe za varstvo pred 
utopitvami, ki jih morajo upoštevati športna društva in klubi, 
ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi na, v in ob vodi, ter 
organizatorji raznih dejavnosti v prostem času ter prireditev. 
Gre za minimalne pogoje, ki jih je treba upoštevati pri organi- 
ziranih športnih dejavnostih in dejavnostih v prostem času ter 
na prireditvah. 

Posebej je urejeno izposojanje opreme in sredstev, name- 
njene športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času 
na, v in ob vodi. Oprema in sredstva se ne smejo izposojati 
osebam, mlajšim od 15 let, kot tudi ne osebam, ki so pod 

vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi, ter 
duševno in fizično prizadetim osebam, ki lahko s svojo dejav- 
nostjo ogrozijo lastno in tujo varnost. 

Zaradi zagotovitve varnosti pri delu mora delodajalec poskr- 
beti, da so delovna mesta, kjer obstaja nevarnost utopitve, 
primerno zaščitena in opremljena, da se pri delu upoštevajo 
predpisani ukrepi o varnosti in zdravju pri delu ter da je vsak 
delavec na delovnem mestu, kjer obstaja nevarnost utopitve 
ob nastopu dela, razporeditvi oziroma premestitvi na drugo 
delovno mesto, spremembi ali uvedbi nove delovne opreme in 
sredstev ter sprememb v delovnem procesu, poučen o ukre- 
pih za varstvo pred utopitvami. 

Prebivalci se za varstvo pred utopitvami usposabljajo v osnov- 
nih in srednjih šolah ter v okviru prostovoljnih oblik usposab- 
ljanja, ki jih organizirajo država, lokalne skupnosti, društva, 
klubi, lastniki in drugi upravljavci kopališč. Osnovne in sred- 
nje šole pa morajo v okviru izobraževanja vsem učencem 
zagotoviti znanje plavanja. 

Kopališča (15. člen do 25. člen) 

Določbe o kopališčih so v glavnem povzete iz obstoječega 
Zakona o varnosti o urejenih kopališčih. Na novo so urejeni 
predvsem pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja za 
kopališča ter označevanje in uporaba kopališča. 

Vodne površine na kopališčih, ob morski obali ter bregovih 
jezer in rek, ki so namenjene čolnarjenju, jadranju in drugim 
športnim dejavnostim v prostem času, morajo biti povsem 
ločene od vodnih površin, namenjenih kopanju. Vodne povr- 
šine, namenjene kopanju, morajo biti od drugih vodnih povr- 
šin fizično ločene ali vsaj vidno označene. Kopalci na kopališ- 
čih na morju pa smejo biti le v mejah 150-metrskega pasu ob 
obali. 

Posebni ukrepi (26. člen do 27. člen) 

Zakon določa, da lahko minister, pristojen za okolje in pro- 
stor, predpiše in razglasi posebne ukrepe za varstvo pred 
utopitvami ob obalah morja ter bregovih jezer, rek in umetnih 
vodnih zbiralnikih. Ukrepe za varstvo pred utopitvami lahko 
glede na zemljepisne, vremenske, poselitvene, tehnične in 
druge razmere predpiše tudi lokalna skupnost, vendar le-ti 
ne smejo biti v nasprotju s posebnimi ukrepi, ki jih predpiše in 
razglasi minister, pristojen za okolje in prostor. 

Zbirke podatkov (28. člen do 29. člen) 

Zbirke podatkov o utopitvah, ki vsebujejo podatke o posamez- 
nih utopitvah, vzrokih utopitve ter intervencijah, vzpostavi in 
vzdržuje ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Zbirke 
podatkov o reševalcih iz vode pa vzpostavi in vzdržuje ministr- 
stvo, pristojno za šolstvo in šport. 

Nadzor (30. člen) 

Izvajanje zakona in predpise, izdane na njegovi podlagi, nad- 
zirajo inšpektorji in drugi delavci s posebnimi pooblastili 
posameznih organov v skladu s svojim delovnim področjem. 

Prehodne In končne določbe (34. člen do 37. člen) 

V prehodnih in končnih določbah je predvideno, da se do 
uveljavitve novih predpisov uporabljajo obstoječi predpisi, ki 
niso v neposrednem nasprotju s tem zakonom. Lastniki ozi- 
roma upravljavci kopališč, ki že obratujejo, pa morajo uskla- 
diti njihovo obratovanje z novim zakonom v enem letu po 
njegovi uveljavitvi. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DRUŽINSKIH PREJEMKIH 

- EPA 1356 - prva obravnava 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlagamo Državnemu zboru 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DRUŽINSKIH PREJEMKIH 
- PRVA OBRAVNAVA, 

ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora bodo pri delu delovnih teles in Državnega 
zbora Republike Slovenije sodelovali Štefan Kociper, 
Nada Skuk in Miroslav Mozetič. 

Štefan Kociper, l.r. 
Nada Skuk, l.r. 

' Miroslav Mozetič, l.r. 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

1.1. PRAVNA UREDITEV 

53. člen Ustave določa, da država varuje družino, materinstvo, 
očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo 
potrebne razmere. Skladno s 55. členom Ustave država zago- 
tavlja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za 
otroke. 

Državni zbor je julija 1993 sprejel Resolucijo o temeljih obliko- 
vanja družinske politike v Republiki Sloveniji, v kateri so 
opredeljena temeljna načela družinske politike in je med 
predloženimi ukrepi za spodbujanje rojstev navedena tudi 
možnost za podaljšanje porodniškega dopusta oziroma dopu- 
sta za nego in varstvo otrok na dve oziroma tri letaf 

Skladno z navedeno usmeritvijo je bil vložen predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, s 
katerim se podaljšuje trajanje dopusta za nego in varstvo 
otrok tako, da skupaj s porodniškim dopustom znaša največ 
dve leti. 

Hkrati s spremembami zakona o delovnih razmerjih, s kate- 
rimi se podaljšuje dopust za nego in varstvo otrok, je 
Potrebno sprejeti tudi spremembe in dopolnitve zakona, s 
katerimi so določena nadomestila plače, ki se zagotavljajo v 
'asu trajanja dopusta za nego in varstvo otrok. 

Po zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 
71/94 in 73/95) ima upravičenec (mati, oče, ali oseba, ki vzame 
otroka v nego in varstvo zaradi posvojitve) pravico do denar- 
nega nadomestila za čas porodniškega dopusta. 

Denarno nadomestilo po tem zakonu obsega nadomestilo 
Plače za čas dopusta ob rojstvu otroka, dopusta za nego in 

varstvo otroka ter daljšega dopusta za nego in varstvo otroka. 
Denarno nadomestilo znaša po sedanji ureditvi 100% pov- 
prečne plače upravičenke(ca), oz. povprečne osnove, od 
katere je upravičenka(nec) plačevala prispevke za porodniško 
varstvo, v zadnjih 12. mesecih pred mesecem obveznega 
nastopa porodniškega dopusta. 

1.2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta se izpla- 
čuje v trajanju, kot je določeno v zakonu o delovnih razmerjih 
v zvezi s trajanjem dopusta ob rojstvu otroka in dopusta za 
nego in varstvo otrok. Po sedanji ureditvi to pomeni, da se, če 
se upravičenka(ec) ne odloči za delno koriščenje te pravice z 
delom za polovični delovni čas, nadomestilo praviloma izpla- 
čuje 12 mesecev, v izjemnih primerih pa 15 mesecev. 

V predlogu za spremembo zakona o delovnih razmerjih je 
predvideno podaljšanje dopusta za nego in varstvo otroka 
tako, da bo trajalo največ dve leti, oz. najdlje do 43. meseca 
otrokove starosti, če se upravičenec(ka) odloči za polovičen 
delovni čas, v izjemnih primerih pa do 27. (varianta: do 30.) 
meseca starosti otroka, oz. do 50. (varianta: do 56.) meseca 
starosti ob izbiri polovičnega delovnega časa. 

Če bi v zakonu o družinskih prejemkih ohranili sedanjo uredi- 
tev, bi se nadomestilo v višini 100% osnove izplačevalo ves 
čas trajanja tega dopusta, torej dve leti ali izjemoma v daljšem 
obdobju. Glede na materialne možnosti države teh nadome- 
stil ni možno takoj zagotavljati v celotnem obdobju trajanja 
porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otrok v 
višini 100%, temveč je za drugo leto uživanja teh nadomestil 
nujno predvideti izplačevanje v znižanem znesku. Zaradi tega 
je nujno dopolniti oziroma spremeniti določbe zakona o dru- 
žinskih prejemkih, ki se nanašajo na odmero in izplačevanje 
nadomestil. 
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II. CILJI PREDLAGANE REŠITVE 

S predloženimi spremembami bi prispevali k uresničevanju 
naloge države, kateri 53. člen Ustave nalaga, da mora ustvar- 
jati razmere, ki so potrebne za varstvo materinstva, očetovstva 
ter otrok. 
Staršem bi s podaljšanjem porodniškega dopusta omogočili 
daljši in bolj intenziven stik z otroki v zgodnjem otroštvu, kar 
bi prispevalo k izboljšanju zdravstvene, biosocialne in psi- 
hične trdnosti otrok in mlajših generacij. Hkrati bi s tem 
bistveno razbremenili starše, zlasti matere, ki so v sedanji 
ureditvi preobremenjene. 

Z izplačevanjem nadomestil po tem predlogu zakona bi zago- 
tovili socialno varnost družin z majhnimi otroki, ki so materi- 
alno najbolj ogrožena skupina prebivalstva. 

Skladno z Resolucijo o temeljih oblikovanja družinske poli- 
tike v Republiki Sloveniji, se s predlogom zakona skuša 
doseči naslednje cilje: 
- spoštovanje avtonomnosti družine in individualizacijo 
posameznih članov družine; 
- zaščita otrokovih pravic v družini in dajanje prednostnega 
mesta kakovosti življenja otroka; 
- promoviranje enakih možnosti obeh spolov in enakomer- 
nejša porazdelitev skrbi za družino med oba spola; 
- prostovoljnost izbire oblik družbene pomoči, ki je predvi- 
dena za otroke in starše; 

Skladno s predlogom sprememb zakona o delovnih razmer- 
jih, v katerih se poudarja, da podaljšanje dopusta za nego in 
varstvo otrok ni obvezno, ampak se lahko upravičenka(ec) 
vrne na delo pred iztekom celotnega možnega trajanja dopu- 
sta, sta v tem predlogu določeni različni višini nadomestil v 
prvem in drugem letu izplačevanja. 

Predlagamo spremembo 8.'člena zakona o družinskih prejem- 
kih tako, da bi denarno nadomestilo za prvih dvanajst mese- 
cev dopusta zaradi rojstva otroka in dopusta zaradi varstva in 
nege otroka znašalo 100% osnove. V drugem letu prejemanja 
pa bi denarno nadomestilo znašalo 90% osnove. 

V primerih, ko je zaradi posebnih okoliščin že v sedanjem 
zakonu o delovnih razmerjih določeno, da traja porodniški 
dopust in dopust za nego in varstvo otroka 15 mesecev, je tudi 
v tem predlogu zakona predvideno izplačevanje nadomestila 
v višini 100% osnove, v skupnem trajanju 15 (po varianti 18) 
mesecev. Nadalje pa bi se nadomestilo izplačevalo v višini 
90% osnove. 
V primerih, ko bi namesto dopusta za nego in varstvo otroka 
mati oziroma oče delal s krajšim delovnim časom do 43. 
meseca otrokove starosti, bi se upravičencu izplačeval soraz- 
meren del nadomestila. 

Upoštevajoč dejstvo, da se bo glede na naš predlog denarno 
nadomestilo za čas porodniškega dopusta v drugem letu 
izplačevalo v višini 90% od osnove, predlagamo, da se star- 
ševski dodatek v drugem letu izplačuje v višini 47% zajam- 
čene plače. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE UVELJAVITVE 
PREDLOŽENEGA ZAKONA 

Pri ocenjevanju finančnih posledic predloženega zakona je 
nujno upoštevati, da podaljšanega porodniškega dopusta, oz. 
dopusta za nego in varstvo otroka ne bodo uveljavili vsi starši 
v celotnem trajanju. Ocenjujemo pa, da bo večina upravičenk- 
(cev) uveljavila pravico do dveh let porodniškega dopusta. 

V mnenju o našem prvem predlogu zakona o spremembi 
zakona o delovnih razmerjih je Vlada Republike Slovenije 
med drugim navedla tudi naslednje: 

- predvsem zaposlene ženske nočejo podaljšanja porodni- 
škega dopusta, ker bi se s tem zmanjšale njihove možnosti za 
zaposlitev in vzpostavila neenakopravnost med spoloma; 

- namesto podaljšanja porodniškega dopusta bi starši uve- 
ljavljali ugodnosti v okviru drugih delovno pravnih institutov; 
- podaljšanje porodniškega dopusta bi poglabljalo socialne 
razlike. V zvezi s temi argumenti velja opozoriti, da je po 
predloženih spremembah predvideno, da se bodo upravi- 
čenci sami prostovoljno odločili, ali bodo koristili porodniški 
dopust, oziroma dopust za varstvo in nego otrok v celotnem 
trajanju, ali pa se bodo vrnili na delo že po enem letu odsotno- 
sti ali celo prej. Obvezno je le koriščenje porodniškega dopu- 
sta v ožjem smislu, to je 105 dni. 

Če bi navedeni argumenti vlade držali, bi večina upravičenk- 
(cev) koristila(i) porodniški dopust le v sedanjem trajanju in se 
že zaradi tega finančne obveznosti državnega proračuna ne bi 
povečale. 

Glede na določbe 83. člena zakona o delovnih razmerjih se 
določi pravica do nadomestila plače za čas porodniškega 
dopusta in za čas podaljšanega dopusta zaradi nege in var- 
stva otroka z zakonom o družinskih prejemkih. V tem zakonu 
predlagamo, da bi nadomestilo za prvo leto porodniškega 
dopusta ostalo na sedanji višini, za drugo leto pa bi znašalo 
90% višine za prvo leto. 

Pri oceni finančnih posledic sprejema teh sprememb bi 
veljalo upoštevati znižanje števila uživalcev nadomestil za čas 
brezposelnosti, do katerega bi prišlo zaradi povečanja zapo- 
slitvenih možnosti, ki bi izhajale iz tega zakona. 

V tem smislu bi bile finančne posledice tega zakona bolj 
simbolne narave in pomenijo predvsem preusmeritev sred- 
stev, ki so že v proračunu in jih za prvotni namen - za 
nadomestila za brezposelne - ne bi potrebovali, ker bi upravi- 
čenci do podaljšanega porodniškega dopusta sprostili 
delovna mesta za tiste, ki bi sicer (p)ostali brezposelni. Torej 
ne pomenijo dodatne obremenitve države oziroma njenih 
davkoplačevalcev. 

S podaljšanjem porodniškega dopusta bi se tako zmanjšala 
razlika med številom razpoložljivih delovnih mest in številom 
aktivnega prebivalstva. Z ukrepi aktivne politike zaposlovanja 
bi bilo nujno doseči, da bi se na delovna mesta, ki bi se 
začasno sprostila zaradi podaljšanja porodniških dopustov, 
dejansko zaposlili delavci, ki bi bili sicer brez zaposlitve. S 
tem bi se zmanjšalo število prejemnikov denarnih nadomestil 
za primer brezposelnosti. V primerih, ko nadomestne zaposli- 
tve ne bi bile potrebne, pa bi podaljšanje porodniških dopu- 
stov olajšalo položaj delodajalcev. 

Razliko med nadomestilom za brezposelne in 90% nadomesti- 
lom za čas porodniškega dopusta bi bilo možno pokriti pre- 
težno iz zmanjšanih stroškov za jasli (direktnih materialnih 
stroškov, ki nastanejo ob enakem številu zaposlenih samo s 
prisotnostjo otroka v vrtcu), ne da bi s tem znižali standard v 
vrtcih. Nasprotno! S koriščenjem drugega leta dopusta za 
nego in varstvo otroka bi se v vrtcih zmanjšalo število otrok za 
približno eno petino. Pri enakem številu zaposlenih pomeni to 
pomembno izboljšavo normativa, kar lahko pomeni tudi 
izboljšanje kvalitete storitev za vse ostale otroke. 

S predvidenim koriščenjem podaljšanega porodniškega 
dopusta bi se namreč sprostila mesta v vrtcih za otroke v 
starosti od 1 do 6 let, za katere doslej ni bilo mogoče dobiti 
mesta v vrtcih. Iz Zasnove javnih vrtcev, ki jo je Ministrstvo za 
šolstvo in šport objavilo pred enim letom v Beli knjigi, je 
razvidno, da je vključenost v vrtce v Sloveniji v povprečju nižje 
od povprečne vključenosti v velikem številu držav petnajste- 
rice v EZ, medtem ko Slovenija razen dveh ali treh držav 
prekaša vse ostale države z vključenostjo otrok v vrtce pri 
starosti enega, dveh ali treh let. Ta primerjava zelo jasno 
pokaže, da se v veliki večini držav petnajsterice mnogo bolj 
kot pri nas zavedajo pravic, potreb in koristi otrok do četrtega 
leta starosti po varstvu in vzgoji v lastni družini, oziroma v 
neinstitucionalnem varstvu. 

V primeru, da vključevanje otrok v vrtce v starosti od drugega 
do šestega leta ne bo sledilo vključenosti v vrtce v državah 
petnajsterice, se bodo prostorske in kadrovske kapacitete v 
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vrtcih sprostile. S tem pa se bodo normativi in standardi v 
vrtcih izboljšali v prid kvaliteti storitev v skladu s predlaganim 
zakonom o vrtcih. Podatki o povprečni vključenosti v vrtce od 
leta 1980 kažejo namreč, da je odstotek v letu 1994 porasel na 
54,4% in da je bil delež otrok, vključenih v vrtce v tem letu 
najvišji doslej. To dejstvo lahko pripišemo tudi konkurenčno- 
sti storitev v vrtcih, oziroma pluralizaciji nosilcev dejavnosti v 
vrtcih. 

Iz vsega povedanega lahko zaključimo, da podaljšanje porod- 
niškega dopusta in denarnega nadomestila zanj ne zahteva v 
vsakem primeru nova finančna sredstva, ampak le ustrezno 
preusmeritev dela finančnih sredstev, namenjenih za brezpo- 
selne, katerim bi upravičenci do podaljšanega porodniškega 
dopusta sprostili delovna mesta in dela sredstev za materialne 
stroške v vrtcih, ki nastanejo samo z bivanjem v vrtcu, ozi- 
roma jih ni, če otroka ni v vrtcu. 

Če bi popolnoma odmislili vse možne kompenzacije, ki so 
izvedljive ob podpornih ukrepih države, bi lahko izračunali 
finančne posledice predlaganih sprememb tega zakona na 
naslednji način. 

Vlada predlaga v proračunu za leto 1996 na postavki »nado- 
mestilo za plače v času porodniškega dopusta« 17,5 milijard 
tolarjev in na postavki »starševski dodatek« 660.694.000 tolar- 
jev. Skupaj torej 18.160.694.000 tolarjev. Za lažji izračun vze- 
mimo maksimalistične predpostavke, ki pa v realnosti obi- 
čajno ne obstajajo. Denimo, da bi drugo leto dopusta za nego 
in varstvo otroka izrabili vsi upravičenci in da število rojstev 
ne bi še naprej tako drastično padalo. To bi pomenilo, da bi 
ob postopnem uveljavljanju te pravice, tako kot to predvidava 
ta zakon, v letu 1998 morali v proračunu zagotoviti dodatnih 
16.344.624.000 tolarjev, v letu 1997 tri četrtine tega zneska, v 
letošnjem letu pa le 510 milijonov tolarjev, oz. bori dve stotinki 
odstotka BDP. 

Ob predpostavki približno enakomernega koriščenja porodni- 
škega dopusta na vse dni v letu, oz. enakomernega rojevanja 
na vse dni v letu, bi bil nastop pravice do podaljšanega 
dopusta za eno dvanajstino upravičencev razporejen enako- 
merno tudi na vse dni v septembru letošnjega leta. Aritme- 
tična sredina take razporeditve pomeni torej polovico dvanaj- 
stine potrebnega letnega zneska za to dvanajstino prvih upra- 
vičencev. Enako velja seveda tudi za nove dvanajstine upravi- 
čencev vsak naslednji mesec. Na ta način bi moral torej 
proračun zagotoviti za izplačilo v oktobru za upravičence za 
september približno 56,6 milijonov tolarjev, v novembru pri- 
bližno 170,1 milijonov tolarjev in v decembru približno 283,7 
milijonov tolarjev, medtem ko gre izplačilo za december že iz 
proračuna za leto 1997. Skupno bo za izvajanje predlaganega 
zakona v letu 1996 potrebno v proračunu zagotoviti torej 
dobrih 510 milijonov dodatnih sredstev, kar znese bori dve 
stotinki odstotka predvidenega bruto domačega proizvoda. 

Za vse družinske prejemke bi naša država v tem letu tako 
namenila skupno dobrih 1,6% BDP. To je daleč od deleža, ki 
ga v ta namen namenjajo države evropske skupnosti. V Slove- 
niji smo imeli npr. leta 1952 mnogo več posluha za družinsko 
politiko. Tega leta je samo za otroške dodatke namenjala 
4,33% takratnega družbenega proizvoda. Leta 1993, torej že 
po demokratičnih volitvah, smo za nadomestilo v času porod- 
niškega dopusta dali 0,84% BDP, medtem ko je sedanja vlada 
za leto 1996 za isti namen namenila za celih 10% tega deleža 
BDP manj sredstev, za kar je moč najti tudi razloge v tragič- 
nem dejstvu drastičnega upadanja števila rojstev. Zato je 
toliko bolj nujno, da vsaj tistim, ki se za rojstva še odločajo, v 
skladu z ustavo omogočimo čim boljše pogoje. 

Nemčija, na primer, je v letu 1991 samo za otroške dodatke 
namenila 1,6% BDP, v letu 1992 so višino otroških dodatkov 
dvignili, s 1.1.1996 pa velja nov zakon, po katerem, za ta 
namen dajejo skoraj še enkrat toliko sredstev kot leta 1992. 
Tako bo Nemčija v letošnjem letu namenila za otroške 
dodatke blizu 4% BDP. To se sliši morda neverjetno, vendar je 
tudi dejstvo, da ista Nemčija od 1.1.1993 plačuje enemu od 
staršev za vsakega otroka tri leta pokojninske dobe v višini 

75% njihove povprečne plače. Istočasno pa daje 600 DEM 
mesečno neobdavčljivega prejemka šest mesecev po rojstvu 
vsem materam, po tem roku pa še naprej glede na družinski 
dohodek. Tudi primerjava s sosednjo Avstrijo z našimi 1,4% 
BDP, ki smo jih v lanskem letu namenili za vse družinske 
prejemke vrže temno senco na uresničevanje socialne države 
na področju družinske politike. 

In za konec lahko Je še opozorimo, da bi naša država ob 
normalnem številu rojstev, ki bi zagotavljalo obnavljanje slo- 
venskega naroda, morala že po sedanjem zakonu namenjati 
samo za nadomestila plač v času porodniškega dopusta kar 
za krepkih 60% več sredstev kot jih namenja v letošnjem 
proračunu. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

8. člen zakona o družinskih prejemkih (Ur. I. RS, št. 65/93, 71/ 
94 in 73/95) se spremeni tako, da se glasi: 

»8. a) člen 

Denarno nadomestilo znaša: 

- v prvem letu trajanja porodniškega dopusta 100% osnove; 
v drugem letu trajanja porodniškega dopusta 90% osnove. 

V primerih, ko mati rodi dvojčka ali hkrati več živorojenih 
otrok, težje telesno ali duševno prizadetega otroka, nedono- 
šenčka ali otroka obolelega s kronično boleznijo, oziroma ko 
upravičenka(-ec) neguje in varuje dvojčka, ali hkrati več 
živorojenih otrok, težje telesno ali duševno prizadetega 
otroka, nedonošenčka ali otroka obolelega s kronično bolez- 
nijo, znaša nadomestilo 100% osnove do 15. (varianta: 18.) 
meseca otrokove starosti, v vseh nadaljnjih mesecih pa 90% 
osnove. 

6. b) člen 

Upravičenki(-cu), ki namesto dopusta za varstvo in nego 
otroka koristi pravico do dela s krajšim delovnim časom od 
polnega, pripada nadomestilo v višini: 

- 50% nadomestila določenega v prvem odstavku prejšnjega 
člena, če dela s polovičnim delovnim časom na mesec; 
- 37,5% nadomestila določenega v prvem odstavku prejš- 
njega člena, če dela 5 ur na dan preračunano na mesec; 
- 25% nadomestila določenega v prvem odstavku prejšnjega 
člena, če dela 6 ur na dan preračunano na mesec; 
- 12,5% nadomestila določenega v prvem odstavku prejš- 
njega člena, če dela 7 ur na dan preračunano na mesec. 

8. c) člen , 

Denarno nadomestilo iz 8. a člena ne more biti nižje od 
najnižjega izplačila mesečne plače in ne višje od najvišje 
plače določene v predpisih o politiki plač. 

Denarno nadomestilo se usklajuje z gibanjem povprečnih 
plač v Republiki Sloveniji. 

Usklajeno denarno nadomestilo pripada upravičencem od 
prvega dne meseca, za katerega je bil objavljen zadnji uradni 
podatek o gibanju plač v Republiki Sloveniji.« 

2. člen 

20. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Starševski dodatek za prvih 12 mesecev znaša 52% zajam- 
čene plače, za drugo leto pa 47% zajamčene plače.« 

3. člen 

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

K 1. členu 

- K 8. a členu 

V predlogu zakona se kot pravilo postavlja, da znaša denarno 
nadomestilo v prvih 12. mesecih porodniškega dopusta ozi- 
roma dopusta za nego in varstvo otroka 100% osnove. Enako 
kot po sedaj veljavnih predpisih, je tudi v predlogu zakona 
predvideno, da se v primerih otrok, za katere je potrebna 
posebna nega in varstvo daljše obdobje, podaljša prejemanje 
denarnega nadomestila v višini 100% osnove do dopolnje- 
nega 15. meseca otrokove starosti, oz. do dopolnjenega 18. 
meseca starosti, če bi bila sprejeta varianta. V drugem letu pa 
se denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta 
zmanjša na 90% osnove. 

- K 8. b členu 

V primeru, da upravičenka(ec) namesto dopusta za nego in 
varstvo otroka dela s krajšim delovnim časom na mesec, se ji 
poleg plače za dejansko delo izplačuje ustrezen odstotek 
denarnega nadomestila, ki bi ga prejemala, če bi bila na 
dopustu za nego in varstvo otroka. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

8. člen 

Denarno nadomestilo znaša 100% osnove. 

Denarno nadomestilo se usklajuje z gibanjem povprečnih 
plač v Republiki Sloveniji. Usklajeno denarno nadomestilo 
pripada upravičencem od prvega dne meseca, za katerega je 

Primer: Upravičenka potem, ko izkoristi 12 mesecev porodni- 
škega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka, 
prične delati s polovičnim delovnim časom na mesec. V času 
dela s polovičnim delovnim časom prejema plačo za dejanski 
delovni čas in polovico denarnega nadomestila, ki bi ga 
prejemala, če bi bila izključno na porodniškem dopustu. 

- K 8. c členu 

V tem predlogu zakona je ohranjen enak način usklajevanja 
denarnih nadomestil kot je veljal do sedaj. 

K 2. členu 

S spremembo 20. člena zakona o družinskih prejemkih dolo- 
čamo višino starševskega dodatka za drugo leto v enakih 
odstotkih kot so določena nadomestila za čas porodniškega 
dopusta in dopusta za varstvo in nego otroka v 8. členu istega 
zakona. 

K 3. členu: 

S tem členom je določen običajni rok uveljavitve zakona. 

bil objavljen zadnji uradni podatek o gibanju plač v Republiki 
Sloveniji. 

Denarno nadomestilo ne more biti nižje od zajamčene plače. 

20. člen • 

Starševski dodatek je enak 52% zajamčene plače. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ROMUNIJE 0 VRAČANJU IN 

PONOVNEM SPREJEMU DRŽAVLJANOV 

OREH DRŽAV, KATERIH VSTOP ALI 

RIVANJE NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE 

STA NEZAKONITA 

- EPA 1339 

Vlada Republike Slovenije je na 173. seji dne 14. decembra 
1995 določila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE O 
VRAČANJU IN PONOVNEM SPREJEMU DRŽAVUANOV 
OBEH DRŽAV, KATERIH VSTOP ALI BIVANJE NA OZEM- 
LJU DRUGE DRŽAVE STA NEZAKONITA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve, 
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
Zdd6V6 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu 
za notranje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

"I.člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Romunije o vračanju in ponovnem sprejemu državlja- 
nov obeh držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge 
države sta nezakonita, sklenjen 11. aprila 1995 v Tacnu pri 
Ljubljani. 

2. člen 

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

SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

ROMUNIJE O VRAČANJU IN PONOVNEM SPREJEMU 
DRŽAVUANOV OBEH DRŽAV, KATERIH VSTOP 

ALI BIVANJE NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE 
STA NEZAKONITA 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Romunije, v tem spora- 
zumu imenovani pogodbenici, sta 

v želji, da bi okrepili dvostranske odnose na temelju zaupanja 
in medsebojnega spoštovanja, 

z namenom, da bi olajšali prosta potovanja svojih državljanov, 

v skladu z veljavno zakonodajo obeh držav, mednarodno 
prakso na tem področju in njunimi mednarodno sprejetimi 
obveznostmi, 

* Besedilo sporazuma v romunskem jeziku je na vpogled v Službi za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

v želji, da bi olajšali vračanje - ponovni sprejem državljanov 
obeh držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države 
sta nezakonita, v duhu sodelovanja in na temelju vzajemnosti, 

sklenili naslednje: 

27 poročevalec, št. 2 



VRAĆANJE IN PONOVNI SPREJEM DOKAZ DRŽAVLJANSTVA 

1. ćlen 

1. Izraz »vračanje« pomeni sklep, ki ga je sprejel pristojni 
organ ene države, v tem sporazumu imenovane »država pro- 
silka«, na podlagi katerega se oseba, ki ima državljanstvo 
druge države, v tem sporazumu imenovane »države spre- 
jema«, odstrani z ozemlja države prosilke, ker nima veljav- 
nega vstopnega vizuma ali ker ji po vstopu v državo ni bilo 
podaljšano dovoljenje za bivanje. 

2. izraz »ponovni sprejem« pomeni sklep, ki ga je sprejel 
pristojni organ države sprejema, da ponovno sprejme svoje 
državljane, ki jih je vrnila država prosilka v skladu z določili 
prvega odstavka. 

2. člen 

1. Vsaka pogodbenica se obvezuje, da bo na zahtevo druge 
pogodbenice ponovno sprejela nazaj na svoje ozemlje osebo, 
ki ima državljanstvo države sprejema in ki naj se odstrani z 
ozemlja države prosilke. 

2. Država prosilka pa se po drugi strani obvezuje, da bo v 
skladu z istimi določili ponovno sprejela osebo, za katero se v 
času prihoda v državo sprejema ali na podlagi zaključkov 
kasnejših poizvedb, ki so jih opravili organi te države, izkaže, 
da nima državljanstva države sprejema. 

PROŠNJA ZA VRAČANJE 

3. člen 

1. Prošnjo pogodbenici za ponovni sprejem predloži ministr- 
stvo za notranje zadeve. 

2. Prošnjo je treba nasloviti na diplomatsko ali konzularno 
predstavništvo druge pogodbenice. 

IZDAJA DOKUMENTOV 

4. člen 

Na zahtevo pristojnih organov ene od pogodbenic izda diplo- 
matsko ali konzularno predstaništvo druge pogodbenice 
potrebne osebne dokumente za osebe, ki naj bi se vračale, v 
roku, ki ni daljši od treh tednov, šteto od dneva prošnje. 

KRAJI PONOVNEGA SPREJEMA 

5. člen 

Pogodbenici se bosta medsebojno obvestili o letališčih in 
drugih mejnih prehodih zaradi izvajanja ponovnega sprejema 
v skladu s tem sporazumom. 

6. člen 

1. Državljanstvo se dokaže z veljavno potno listino ali drugim 
dokumentom o istovetnosti s podatkom o državljanstvu, ki so 
ga izdali pristojni organi obeh pogodbenic. 

2. Državljanstvo se šteje za verjetno na podlagi potne listine 
ali kateregakoli drugega potnega dokumenta ali osebnega 
dokumenta o istovetnosti, ki so ga izdali pristojni organi obeh 
pogodbenic, tudi če je njihova veljavnost potekla. 

3. Državljanstvo določene osebe se šteje za verjetno tudi na 
podlagi njene pisne in podpisane izjave in po možnosti potr- 
jene z verodostojno pisno in podpisano izjavo vsaj enega 
nedvomnega sodržavljana. 

STROŠKI VRAČANJA 

7. člen 

1. Država prosilka se obvezuje kriti potrebne stroške za vrni- 
tev osebe v državo sprejema v skladu s 5. členom. 

2. Država prosilka krije tudi potrebne stroške, ki izhajajo iz 
obveznosti, določenih v drugem odstavku 2. člena. 

VELJAVNOST 

8. člen 

1. Ta sporazum začne veljati prvega dne v mesecu, ki sledi 
izmenjavi diplomatskih not, s katerima pogodbenici druga 
drugo obvestita, da so bili izpolnjeni vsi potrebni zakonski 
pogoji za začetek veljavnosti tega sporazuma. 

2. Sporazum se sklene za nedoločen čas. 

3. Vsaka pogodbenica lahko začasno razveljavi ali odpove ta 
sporazum samo po pisnem obvestilu drugi pogodbenici in 
začne veljati tri mesece po obvestilu. 

Sestavljeno v Tacnu pri Ljubljani, dne 11. aprila 1995 v dveh 
primerkih v slovenskem, romunskem in angleškem jeziku, pri 
čemer so vsa tri besedila enako verodostojna. V primeru 
razlikovanj pri razlagi sporazuma velja angleško besedilo. 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku 

3. člen v 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije 
o vračanju in ponovnem sprejemu driavljanov obeh držav, 
katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države sta nezako- 
nita, sta minister za notranje zadeve Republike Slovenije 
Andrej Šter in minister za notranje zadeve Romunije loan 
Doru Taracila podpisala v Tacnu pri Ljubljani, 11. 4. 1995. 

Sporazum ureja vprašanja vračanja in ponovnega sprejema- 
nja državljanov obeh držav, katerih vstop in bivanje na ozem- 
lju druge države sta nezakonita. 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije 

o vračanju in ponovnem sprejemu državljanov obeh držav, 
katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države sta nezako- 
nita z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Zaradi uveljavitve tega sporazuma ni potrebno spreminjati 
obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega predpisa. 

Zaradi uveljavitve sporazuma tudi ne bo potrebno zagotoviti 
dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Stroški 
za odstranitev tujca z območja Republike Slovenije se že 
sedaj, če tujec nima lastnih sredstev, pokrivajo iz proračuna 
Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI DOGOVORA MED 

MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE 

ZADEVE REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA 

NOTRANJE ZADEVE REPDDLIKE 

AVSTRIJE O SODELOVANJO PRI 

ZATIRANJD MEDNARODNO 

ORGANIZIRANEGA KRIMINALA, 

MEDNARODNEGA ILEGALNEGA 

TRGOVANJA Z MAMILI IN 

MEDNARODNEGA TERORIZMA 

- EPA 1340 

Vlada Republike Slovenije je na 173. seji dne 14. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED 
MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE 
ZADEVE REPUBLIKE AVSTRIJE O SODELOVANJU PRI 
ZATIRANJU MEDNARODNO ORGANIZIRANEGA KRIMI- 
NALA, MEDNARODNEGA ILEGALNEGA TRGOVANJA Z 
MAMILI IN MEDNARODNEGA TERORIZMA, 

Ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve, 
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 
- Borut MAHNIC, svetovalec Vlade Republike Slovenije in 
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

1.člen 

Ratificira se Dogovor med Ministrstvom za notranje zadeve 
Republike Slovenije in zveznim ministrom za notranje zadeve 
Republike Avstrije o sodelovanju pri zatiranju mednarodno 
organiziranega kriminala, mednarodnega ilegalnega trgova- 
nja z mamili in mednarodnega terorizma, podpisan 23. junija 
1995 v Ljubljani. 

2. člen 

dogovor se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi: 

DOGOVOR 
med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije 

In zveznim ministrom za notranje zadeve Republike Avstrije 
o sodelovanju pri zatiranju mednarodno organiziranega 

kriminala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili in 
mednarodnega terorizma 

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in zvezni 
minister za notranje zadeve Republike Avstrije sta se 

ob upoštevanju prijateljskih vezi med državama. 
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v skrbi zaradi nevarnosti tesne povezanosti mednarodne 
organizirane kriminalitete, mednarodnega ilegalnega trgova- 
nja z mamili in mednarodnega terorizma, 

v želji po krepitvi in poglabljanju že obstoječega sodelovanja 
med varnostnimi organi obeh držav dogovorila kot sledi: 

1-člen 

Pogodbenici bosta v okviru veljavnosti notranjega pravneaa 
reda sodelovali pri zatiranju mednarodno organiziranega kri- 
minala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili in med- 
narodnega terorizma. Izmenjava informacij bo potekala tudi 
brez vsakokratnega zaprosila druge pogodbenice. 

2. člen 

(1) Pogodbenici bosta na področju zatiranja mednarodno 
organiziranega kriminala izmenjavali podatke zlasti na 
naslednjih področjih: 

- ilegalne trgovine z orožjem, municijo in razstrelivom; 
- mednarodne trgovine z ukredenimi motornimi vozili; 
- tihotapljenja umetniških predmetov in antikvitet; 
- pranja denarja, ponarejanja denarja, vrednotnic in doku- 
mentov; 
- gospodarske kriminalitete ter 
- trgovanja z ljudmi in ilegalnega vodenja oseb preko 
državne meje. 

(2) Sodelovanje med pogodbenicama med drugim zajema: 

- izmenjavo informacij o storilcih in skupinah storilcev; 
- izmenjavo informac ij o načinih delovanja ter sprejetih 
policijskih ukrepih; 
- koordinacijo policijskih poizvedb ob vključitvi tehničnih 
sredstev. 

3. člen 

Pogodbenici bosta za preprečevanje prepovedanega pridobi- 
vanja, proizvajanja, prilaščanja, uvoza, izvoza in tranzita 
mamil, psihotropnih snovi in prekurzorjev ter kemikalij, ki 
služijo za izdelavo mamil ter ilegalnega trgovanja z njimi 
sprejemali zlasti naslednje ukrepe: 

- izmenjavali informacije o običajnih in novih oblikah ile- 
galne mednarodne trgovine z mamili in spremljevalne krimi- 
nalitete; 
- izmenjavali kemijska izvedenska mnenja. 

4. člen 

Pogodbenici bosta na področju zatiranja mednarodnega tero- 
rizma izmenjavali predvsem: 

- informacije o terorističnih skupinah, terorističnih napadih 
in drugih primerih terorizma; 
- informacije o stanju ogroženosti pred terorizmom ter o 
razvoju metod za preventivno zatiranje terorizma in 
- informacije o praktičnih izkušnjah in tehničnem znanju na 
področju zaščite in varovanja zračnega, vodnega, cestnega in 
železniškega prometa. 

5. člen 

(1) V okviru tega dogovora bosta pogodbenici izmenjavali 
izkušnje o uporabljenih kriminalističnih metodah, sredstvih in 
tehniki. 

(2) Izmenjava izkušenj obsega tudi posredovanje ustreznih 
besedil zakonov, strokovne literature in drugih publikacij o 
zadevah, ki so predmet tega dogovora. 

(3) Pogodbenici lahko sporazumno izmenjujeta strokovnjake 
in se bosta nadalje podpirali pri šolanju in izpopolnjevanju. 

6. člen 

(1) V okviru tega dogovora poteka izmenjava osebnih podat- 
kov skladno z zakonoma o varstvu osebnih podatkov obeh 
pogodbenic. 

(2) Za ta namen si bosta pogodbenici po diplomatski poti 
izmenjali besedili zakonov. 

7. člen 

(1) Kadar je ena od pogodbenic mnenja, da bi ugoditev 
prošnji kršila njeno suverenost, ogrozila varnost ali druge 
bistvene interese države ali kršila načela njene pravne uredi- 
tve, lahko pomoč deloma ali v celoti odkloni ali postavi zanjo 
določene pogoje. V takšnih primerih se bosta pogodbenici 
medsebojno obvestili. 

(2) Informacije, izmenjane v okviru tega dogovora se na zah- 
tevo oibravnavajo kot tajne. 

8. člen 

Strokovnjaki obeh pogodbenic se bodo sestajali najmanj 
enkrat letno zaradi razreševanja vseh vprašanj, povezanih z 
izvajanjem tega dogovora. Ta srečanja bodo potekala izme- 
nično v Sloveniji in Avstriji. 

9. člen 

Ta dogovor ne vpliva na obveznosti iz drugih bilateralnih ali 
multilateralnih pogodb. 

10. člen 

(1) Ta dogovor začne veljati z izmenjavo not. 

(2) Dogovor je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
ga lahko kadarkoli odpove. Dogovor ostane v veljavi še tri 
mesece po odpovedi, posredovani po diplomatski poti. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 23. junija 1995 v dveh izvirnikih, 
vsak v slovenskem in nemškem jeziku, oesedili sta v obeh 
jezikih enako verodostojni. 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v nemškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

poročevalec, št. 2 30 



Dogovor med Ministrstvom za notranje zadeve Republike 
Slovenije in zveznim ministrstvom za notranje zadeve Repu- 
blike Avstrije o sodelovanju pri zatiranju mednarodnega orga- 
niziranega kriminala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z 
mamili in mednarodnega terorizma sta minister za notranje 
zadeve Republike Slovenije Andrej Šter in minister za notra- 
nje zadeve Republike Avstrije Caspar Einem podpisala v Ljub- 
ljani, 23. 6. 1995. 

Dogovor ureja medsebojno sodelovanje pri preprečevanju in 
zatiranju mednarodnega organiziranega kriminala, zlasti še 
nedovoljenega prometa z mamili in terorizma. 

Na podlagi tega dogovora si bosta obe strani sporočali 
podatke o ilegalni trgovini z orožjem, mednarodni trgovini z 
ukradenimi vozili, pranju denarja, izmenjavali informacije o 

BELEŽKE 

storilcih, posredovali izkušnje o uporabljenih kriminalističnih 
metodah, sredstvih in tehniki, sporočali informacije o običaj- 
nih in novih oblikah ilegalne trgovine z mamili in si s tem v 
zvezi izmenjavali kemijska izvedenska mnenja, izmenjavali 
podatke o terorističnih skupinah in akcijah, si izmenjavali 
strokovnjake in podobno. 

Dogovor z zakonom ratificira Državni,zbor Republike Slove- 
nije. 

Zaradi uveljavitve tega dogovora ni potrebno spreminjati 
obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega predpisa. 

Za izvajanje tega dogovora ni potrebno zagotoviti dodatnih 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije. 

■ \ 

< 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO RUSKE FEDERACIJE O 

SODELOVANJU V KULTURI, ZNANOSTI 

IN IZORRAŽEVANJU 

2) - EPA 1349 

Vlada Republike Slovenije je na 174. seji dne 21. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE 
FEDERACIJE O SODELOVANJU V KULTURI, ZNANOSTI IN 
IZOBRAŽEVANJU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Tanja OREL ŠTURM, svetovalka Vlade Republike Slo- 
venije v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

1. član 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in 
izobraževanju, podpisan 17. novembra 1995 v Moskvi. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:* 

SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE 

FEDERACIJE O SODELOVANJU V KULTURI, ZNANOSTI IN 
IZOBRAŽEVANJU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije sta se v 
prizadevanju, da bi okrepili odnose med državama in poglo- 
bili medsebojno razumevanje, 

v prepričanju, da kulturna izmenjava na vseh področjih; 
vključno z izobraževanjem in znanostjo, ustreza temeljnim 
interesom narodov obeh držav, 

izhajajoč iz načel in ciljev Helsinške sklepne listine Konfe- 
rence o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariške listine za 
novo Evropo in Dunajske deklaracije Sveta Evrope, v prizade- 
vanju, da bi okrepili kulturne stike med državama, dogovorili 
o naslednjem: 

* Besedilo sporazuma v ruskem jeziku je na vpogled v Službi za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

1.člen 

Pogodbenici si bosta prizadevali za razvoj sodelovanja v kul- 
turi, znanosti in izobraževanju in bosta v ta namen podpirali 
ustrezne državne, družbene in osebne pobude na vseh 
ravneh. 

Posebno pozornost bosta namenili razvoju neposrednega 
sodelovanja med državnimi organizacijami in kulturnimi, 
znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami obeh držav, 
kakor tudi izmenjavi predstavnikov iz kulture, znanosti in 
izobraževanja na regionalni in lokalni ravni. 

2. člen 

Pogodbenici bosta razvijali sodelovanje v kulturi, znanosti in 
izobraževanju v okviru evropskih večstranskih povezav. 

3. člen 

Da bi prispevali k boljšemu sodelovanju v kulturi, si bosta 
pogodbenici prizadevali za: 

- vzpostavitev neposrednega sodelovanja med organizaci- 
jami in ustanovami v kulturi; umetnosti in literaturi, knjižničar- 
stvu, muzejski dejavnosti, varstvu kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov, med društvi, združenji in kulturnimi skladi, 
kakor tudi med kulturnimi ustvarjalci obeh držav; 

- izvedbo Dnevov slovenske kulture v Rusiji in Dnevov kul- 
ture Rusije v Sloveniji na podlagi posebnih dogovorov; 
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- udeležbo na umetniških festivalih, tekmovanjih in drugih 
prireditvah, ki bodo prispevale k seznanjanju kultur obeh 
držav; 

- gostovanja glasbenih in gledaliških skupin ter posamezni- 
kov po načelu vzajemnosti; 

- izmenjavo umetniških razstav na podlagi predhodno dogo- 
vorjenih jamstev, če bodo potrebna; 

- izpopolnjevanje in specializacijo kulturnih ustvarjalcev in 
umetnikov; 

- prevajanje umetniških, znanstvenih in strokovnih literarnih 
del; 

- izmenjavo knjig in publikacij s področja kulture in umet- 
nosti; 

- predstavitev glasbenih in dramskih del avtorjev druge po- 
godbenice. 

Pogodbenici bosta spodbujali tudi druge oblike sodelovanja, 
ki bodo omogočale širši dostop do kulture druge pogodbe- 
nice, in razvijali kulturno izmenjavo. 

4. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali in razvijali sodelovanje v zna- 
nosti in izobraževanju ter si prizadevali za: 

- razširitev in poglabljanje vsestranskega in neposrednega 
sodelovanja med akademijami znanosti, znanstveno - razi- 
skovalnimi inštituti in organizacijami obeh držav; 

- vzpostavitev in razvoj neposrednih stikov med izobraževal- 
nimi ustanovami in organizacijami na podlagi neposrednih 
dogovorov; 

- izmenjavo strokovnjakov, znanstvenikov, visokošolskih 
učiteljev, podiplomcev, stažistov in študentov; 

- udeležbo na simpozijih, konferencah in drugih znanstve- 
nih srečanjih ter sodelovanje v skupnih znanstvenih projektih; 

- izmenjavo dijakov in učiteljev srednjih ter strokovnih šol; 

- izmenjavo recipročnih štipendij za študente, podiplomce 
in predavatelje na visokih šolah in znanstvenih ustanovah 
druge pogodbenice; 

- vzpostavitev tudi drugih oblik sodelovanja v znanosti in 
izobraževanju, ki so v interesu obeh pogodbenic. 

5. člen 
Pogodbenici se bosta vzajemno posvetovali o medsebojnem 
priznavanju in ekvivalenci dokazil o izobrazbi, znanstvenih 
stopnjah in nazivih, izdanih in pridobljenih v Republiki Slove- 
niji in v Ruski federaciji, z namenom sklenitve ustreznega 
sporazuma. 

Pogodbenici se strinjata, da bo pred sklenitvijo tega spora- 
zuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federa- 
cije veljal Sporazum med Vlado Socialistične federativne 
Republike Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih 
republik o medsebojnem priznavanju dokazil o izobrazbi in 
znanstvenih stopnjah z dne 15. 3. 1988. 

6. člen 
Pogodbenici se strinjata, da je širjenje znanja slovenskega in 
ruskega jezika pomemben dejavnik sodelovanja, zato bosta 
podpirali učenje in širjenje slovenskega jezika v Ruski federa- 
ciji in ruskega jezika v Republiki Sloveniji. 

V ta namen bosta izmenjali predavatelje, strokovnjake za 
slovenski in ruski jezik ter književnost, kakor tudi učne pripo- 
močke in gradiva. 

Pogodbenici bosta spodbujali udeležbo na jezikovnih in dru- 
gih seminarjih ali tečajih ter uporabo možnosti, ki jih dajeta 
radio in televizija pri učenju jezika in kulture druge pogodbe- 
nice. 

7. člen 

Pogodbenici bosta v skladu z veljavnimi notranjimi predpisi 
omogočili državljanom Republike Slovenije in državljanom 
Ruske federacije dostop do knjižnic in arhivov v znanstvene 
namene. Spodbujali bosta sodelovanje med arhivi, knjižni- 
cami in drugimi sorodnimi ustanovami obeh držav, z name- 
nom izmenjave strokovnjakov, kakor tudi kopiranja doku- 
mentov. 

8. člen 

Pogodbenici bosta sprejemali ukrepe za preprečitev nezako- 
nitega uvoza in izvoza kulturnih dobrin v skladu z obstoječimi 
predpisi obeh držav in mednarodnimi konvencijami ter zago- 
tavljali medsebojno sodelovanje pristojnih teles obeh pogod- 
benic z namenom izmenjave informacij in sprejemanja ukre- 
pov za vzpostavitev zakonitih lastninskih pravic do kulturnih 
dobrin in njihovega vračanja. 

9. člen 

Pogodbenici bosta razvijali vsestransko sodelovanje v založ- 
ništvu. V ta namen bosta spodbujali: 

- izmenjavo družboslovne, umetnostne in poljudno-znan- 
stvene literature na komercialni in nekomercialni podlagi; 

- vzajemno organiziranje knjižnih razstav in sejmov; 

- neposredno sodelovanje med založbami; 

- neposredno sodelovanje med pisatelji, uredniki in književ- 
nimi prevajalci obeh držav. 

10. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje na področju vza- 
jemnega varstva avtorskih pravic. 

11. člen 

Pogodbenici bosta podpirali medsebojen prost pretok infor- 
macij o političnem, družbenem, kulturnem in znanstvenem 
delovanju druge države. 

S tem namenom si bosta pogodbenici prizadevali za razvoj 
sodelovanja med radijskimi in televizijskimi ustanovami, 
časopisnimi agencijami in časopisnimi hišami, uredništvi, 
združenji in novinarskimi organizacijami. 

Pogodbenici bosta podpirali izmenjavo informacij v obliki 
knjig, periodičnih izdaj, radijskih in televizijskih programov, 
kakor tudi izmenjavo strokovnjakov. 

12. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali vse oblike sodelovanja na 
področju kinematografije. 

13. člen 

Pogodbenici bosta v obojestransko korist spodbujali razvoj 
turizma z namenom poglabljanja medsebojnega razumevanja 
med narodi in boljšega poznavanja njune zgodovine in kul- 
ture. 

14. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali nadaljnje sodelovanje med 
ustanovami in organizacijami za telesno vzgojo in šport, 
neposredno sodelovanje med športnimi društvi, organizacijo 
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tekmovanj in srečanj, izmenjavo športnikov in trenerjev ter 
znanstveno-metodoloških informacij na področju telesne 
vzgoje in športa. 

15. (len 

Pogodbenici bosta podpirali vsestransko sodelovanje med 
mladimi obeh držav. 

16. član 

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje na področju var- 
stva kulturne dediščine ter restavratorstva kulturnih in zgodo- 
vinskih spomenikov. 

17. član 

Za izvajanje tega sporazuma bosta pogodbenici sklenili in 
podpisali: 

- medvladne dolgoročne programe sodelovanja v kulturi, 
znanosti in izobraževanju, v katerih bosta podrobno določili 
posebne naloge kot tudi organizacijske in finančne pogoje; 

- delovne protokole o sodelovanju med ustreznimi ministr- 
stvi in organizacijami. 

18. član 

Pogodbenici lahko za izdelavo, sprejem in izvedbo periodič- 
nih programov sodelovanja ustanovita mešano komisijo, ki bi 

se sestajala po potrebi, vendar najmanj enkrat v treh letih, 
izmenično v Republiki Sloveniji in v Ruski federaciji. 

19. član 

Ta sporazum začne veljati z datumom izmenjave obvestil o 
tem, da sta pogodbenici izpolnili ustrezne notranjepravne 
postopke, ki so potrebni za začetek veljavnosti sporazuma. 

Sporazum se sklene za pet let in se bo nato samodejno 
podaljševal vsakič za pet let. Pogodbenica mora o svoji 
nameri o odpovedi sporazuma obvestiti drugo pogodbenico 
šest mesecev pred iztekom vsakokratnega obdobja njegove 
veljave. 

Sestavljeno v Moskvi, dne 17. novembra 1995 v dveh izvirnikih 
v slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni. 

3. član 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Mini- 
strstvo za znanost in tehnologijo. 

4. član 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

Sporazum sta podpisala minister za zunanje zadeve Repu- 
blike Slovenije, g. Zoran Thaler in minister za zunanje zadeve 
Ruske federacije, g. Andrej Kozirjev, dne 17. novembra 1995 v 
Moskvi. 

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj 
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na 
področju kulture, izobraževanja in znanosti med obema drža- 
vama. Sporazum o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraže- 
vanju je podlaga za sklenitev programov in drugih sporazu- 
mov Republike Slovenije z Rusko federacijo. 

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelova- 
nja v kulturi, znanosti in izobraževanju med Republiko Slove- 
nijo in Rusko federacijo. Podrobnejši medsebojni odnosi se 
bodo urejali na podlagi ustreznih programov, sporazumov in 

protokolov med obema državama in med državnimi organi in 
drugimi subjekti obeh držav. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. 
Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ah spre- 
membe veljavnih predpisov. 
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti 
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbe- 
nih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktiv- 
nosti na področju kulture, znanosti in izobraževanja. 

Sredstva za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za 
Izvedbo v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se 
zagotavljajo v okviru letnih programov in proračunov resornih 
ministrstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 JEDRSKI 

VARNOSTI 

- EPA 1351 

Vlada Republike Slovenije je na 173. seji dne 14. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
JEDRSKI VARNOSTI, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 

• 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki na sejah državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu 
za okolje in prostor, 
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Uprave Republike 
Slovenije za jedrsko varnost, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

1-član 

Ratificira se konvencija o jedrski varnosti, ki je bila podpisana 
20. septembra 1994 na Dunaju v angleškem, arabskem, fran- 
coskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku. 

2. član 

Besedilo konvencije se v angleškem izvirniku in slovenskem 
prevodu glasi: 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem Jeziku 

(v) se zavedajo, da nesreče na jedrskih objektih lahko vplivajo 
čezmejno; 

(vi) upoštevajo konvencijo o fizičnem varovanju jedrskega 
materiala (1979), Konvencijo o zgodnjem obveščanju o jedr- 
skih nesrečah (1986) ter Konvencijo o pomoči v primeru 
jedrskih nesreč ali radiološke nevarnosti (1986); 

(vii) potrjujejo pomembnost mednarodnega sodelovanja za 
povečanje jedrske varnosti z obstoječimi dvostranskimi in 
mnogostranskimi mehanizmi ter ustanovitvijo te spodbudne 
konvencije; 

KONVENCIJA O JEDRSKI VARNOSTI 

UVOD 

POGODBENICE 

(i) se zavedajo pomembnosti, ki jo ima za mednarodno skup- 
nost zagotovilo, da je uporaba jedrske energije varna, dobro 
pravno urejena ter okolju primerna; 

(ii) ponovno potrjujejo potrebo po nadaljevanju pospeševanja 
visoke stopnje jedrske varnosti po vsem svetu; 

(iii) ponovno potrjujejo, da je za jedrsko varnost odgovorna 
država, ki ima jurisdikcijo nad jedrskim objektom; 

(iv) želijo pospeševati učinkovito kulturo jedrske varnosti; 

(viii) priznavajo, da ta konvencija vsebuje obvezo za uporabo 
temeljnih varnostnih načel za jdrske objekte in ne toliko 
podrobnih varnostnih standardov ter da obstajajo medna- 
rodno izoblikovane varnostne smernice, ki se od časa do časa 
posodabljajo, da lahko tako usmerjajo sodoben način dose- 
ganja visoke varnostne ravni; 

(ix) potrjujejo potrebo po takojšnjem začetku priprave medna- 
rodne konvencije o varnosti ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki takoj, ko se bo sedanji proces priprave temeljnih 
varnostnih smernic za ravnanje z radioaktivnimi odpadki zak- 
ljučil s širokim mednarodnim sporazumom; 

(x) priznavajo koristnost nadaljnjega tehničnega dela v zvezi z 
varnostjo drugih delov jedrskega gorivnega kroga in da to 
delo lahko sčasoma olajša razvoj obstoječih ali prihodnjih 
mednarodnih instrumentov in 
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SO SE ZATO DOGOVORILE, kot sledi: 

I. POGLAVJE: CILJI, OPREDELITEV POJMOV IN PODROČJE 
UPORABE 

l.člen 

CILJI 

Cilji te konvencije so: 

(i) doseči in vzdrževati visoko raven jedrske varnosti po vsem 
svetu s krepitvijo državnih ukrepov ter mednarodnega sodelo- 
vanja skupaj s tehničnim sodelovanjem, povezanim z var- 
nostjo, kjer je to primerno; 

(ii) vzpostaviti in vzdrževati učinkovite obrambne mehanizme 
v jedrskih objektih proti možnim radiološkim nevarnostim, da 
bi pred škodljivimi učinki ionizirajočega sevanja iz takih 
objektov zaščitili tako posameznike kot družbo in okolje; 

(ili) preprečevati nesreče z radiološkimi posledicami in ubla- 
žiti take posledice, če bi do njih prišlo. 

2. člen 

OPREDELITEV POJMOV 

Za namen te konvencije: 

(i) »jedrski objekt« pomeni za vsako pogodbenico kakršno 
koli kopensko civilno jedrsko elektrarno pod njeno jurisdik- 
cijo, vključno z napravami za shranjevanje, ravnanje in obde- 
lavo radioaktivnih snovi, ki so na isti lokaciji in so neposredno 
povezane z obratovanjem jedrske elektrarne. Taka elektrarna 
preneha biti jedrski objekt, ko se vsi jedrski gorivni elementi 
trajno odstranijo iz reaktorske sredice in se varno shranijo v 
skladu z odobrenimi postopki ter ko upravni organ odobri 
program za razgradnjo objekta; 

(ii) »upravni organ- pomeni za vsako pogodbenico kateri koli 
organ ali organe, ki jih je ta pogodbenica pravno pooblastila, 
da izdajajo dovoljenja in urejajo izbiro lokacije, projektiranje, 
gradnjo, prevzemanje, obratovanje ali razgradnjo jedrskih 
objektov; 

(iii) »dovoljenje- pomeni katero koli dovoljenje, ki ga izda 
upravni organ prosilcu, da je odgovoren za izbiro lokacije 
projektiranje, gradnjo, prevzemanje, obratovanje ali razgrad- 
njo jedrskega objekta. 

3. člen 

PODROČJE UPORABE 

Ta konvencija se nanaša na varnost jedrskih objektov. 

II. POGLAVJE: OBVEZNOSTI 

(a) Splošne določbe 

4. člen 

UKREPI ZA IZVAJANJE 

Vsaka pogodbenica sprejme v okviru svojega notranjega 
prava zakone, predpise ter upravne in druge ukrepe, ki so 
potrebni za izvajanje njenih obveznosti po tej konvenciji. 

S. člen 

POROČANJE 

Vsaka pogodbenica pred vsakim zasedanjem, omenjenim v 
20 členu, predloži v pregled poročilo o ukrepih, ki jih je 
sprejela za izvajanje vsake obveznosti te konvencije. 

6. člen 

OBSTOJEČI JEDRSKI OBJEKTI 

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da bo varnost jedrskih objektov, obstoječih ob 
začetku veljavnosti konvencije za to pogodbenico, čim prej 
pregledana. Pogodbenica zagotovi, da se nujno opravijo vse 
razumno mogoče izboljšave za povečanje varnosti jedrskega 
objekta, kadar je to potrebno v smislu te konvencije. Če 
takega povečanja varnosti ni mogoče doseči, bi se morali 
izvesti načrti za ustavitev jedrskega objekta tako hitro, kot je 
to praktično mogoče. Pri določitvi časa ustavitve se lahko 
upoštevajo celotno energetsko stanje in možne alternative 
kakor tudi socialni, okoljski in gospodarski vpliv. 

(b) Zakonodaja In urejan|e s predpisi 

7. člen 

ZAKONSKI IN PREDPISNI OKVIR 

1. Vsaka pogodbenica vzpostavi in vzdržuje zakonski in pred- 
pisni okvir za urejanje varnosti jedrskih objektov. 

2. Zakonski in predpisni okvir zagotavlja: 

(i) določitev primernih državnih varnostnih zahtev in pred- 
pisov, 
(ii) sistem izdajanja dovoljenj za jedrske objekte in prepoved 
obratovanja jedrskega objekta brez dovoljenja, 

(iii) sistem upravne inšpekcije in ocenjevanja jedrskih objek- 
tov zaradi preverjanja skladnosti z ustreznimi predpisi in 
pogoji dovoljenj, 

(iv) uveljavljanje ustreznih predpisov in pogojev dovoljenj, 
vključno z začasnim odvzemom, spremembo ali preklicem. 

8. člen 
UPRAVNI ORGAN 

1. Vsaka pogodbenica ustanovi ali imenuje upravni organ, ki 
mu bo zaupano izvrševanje zakonskega in predpisnega okvira 
iz 7. člena; dodeljena mu bodo primerna pooblastila, pristoj- 
nosti ter finančna sredstva in kadri za izpolnjevanje njegovih 
dodeljenih odgovornosti. 

2. Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe za zagotovi- 
tev učinkovitega ločevanja med funkcijami upravnega organa 
in funkcijami katerega koli drugega organa ali organizacije, ki 
se ukvarja s pospeševanjem ali uporabo jedrske energije. 

9. člen 

ODGOVORNOST IMETNIKA DOVOLJENJA 

Vsaka pogodbenica zagotavlja, da je za varnost jedrskega 
objekta primarno odgovoren imetnik ustreznega dovoljenja in 
da sprejme primerne ukrepe s katerimi zagotavlja, da vsak tak 
imetnik dovoljenja izpolnjuje svojo odgovornost. 

(c) Splošna varnostna načela 

10. člen 
PREDNOSTVARNOSTI 

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da vse organizacije, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki 
so neposredno povezane z jedrskimi objekti, oblikujejo take 
usmeritve, ki dajejo potrebno prednost jedrski varnosti. 

11. člen 
FINANČNA SREDSTVA IN KADRI 

1. Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe za zagotovi- 
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tev ustreznih finančnih sredstev, ki morajo biti na voljo, da bi 
se podprla varnost vsakega jedrskega objekta med vso živ- 
ljenjsko dobo objekta. 

2. Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe za zagotovi- 
tev zadostnega števila kvalificiranega osebja s primerno izo- 
brazbo, usposabljanjem ter obnavljanjem znanja za vse z 
varnostjo povezane dejavnosti za vsak jedrski objekt ali v 
njem med vso življenjsko dobo objekta. 

12. člen 

ČLOVEŠKI DEJAVNIKI 

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da se med vso življenjsko dobo jedrskega objekta 
upoštevajo zmožnosti in omejitve človeškega delovanja. 

13. člen 
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da se določijo in izvajajo programi zagotavljanja 
kakovosti, da bi se tako lahko zanesli, da so navedene zahteve 
za vse dejavnosti, pomembne za jedrsko varnost, izpolnjene 
med celotno življenjsko dobo jedrskega objekta. 

14. člen 
OCENJEVANJE IN PREVERJANJE VARNOSTI 

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe za zagotovitev, 
da se: 

(i) izvedejo celovite in sistematične varnostne ocene pred 
gradnjo in prevzemanjem jedrskega objekta tako kot med 
njegovo celotno življenjsko dobo. Take ocene morajo biti 
dobro dokumentirane - kasneje pa dopolnjene glede na 
obratovalne izkušnje in pomembne nove varnostne podatke 
- in pregledane v ovkiru pristojnosti upravnega organa; 

(ii) izvede preverjanje z analizo, nadzorom, preizkušanjem in 
pregledom in tako zagotovi, da sta fizično stanje in obratova- 
nje jedrskega objekta še naprej v skladu z njegovim projek- 
tom, z veljavnimi državnimi zahtevami in obratovalnimi omeji- 
tvami in pogoji. 

15. člen 

VARSTVO PRED SEVANJEM 

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da bo v vseh obratovalnih stanjih izpostavljenost 
delavcev in javnosti sevanju zaradi jedrskega objekta na tako 
nizki ravni, kot je to še razumno mogoče doseči, in da noben 
posameznik ne bo izpostavljen sevanju, ki presega predpi- 
sane državne dozne omejitve. 

16. člen 

PRIPRAVLJENOST NA IZREDNE RAZMERE 

1. Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da za jedrske objekte obstajajo načrti za izredne 
razmere na lokaciji sami in zunaj nje, ki se redno preizkušajo 
in pokrivajo dejavnosti, ki naj se izvedejo v primeru izrednih 
razmer. Za vsak nov jedrski objekt se taki načrti pripravijo in 
preizkusijo, preden začne obratovati nad določeno nizko 
močjo, ki jo je odobril upravni organ. 

2. Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da njeno lastno prebivalstvo in pristojni organi 
držav v bližini jedrskega objekta dobijo primerne podatke za 
načrtovanje in ukrepanje v primeru izrednih razmer, če bi 
nanje morda lahko vplivale radiološke izredne razmere. 

3. Pogodbenice, ki na svojem ozemlju nimajo jedrskega 
objekta, in če bi nanje morda lahko vplivale radiološke 

izredne razmere na jedrskem objektu v bližini, sprejmejo 
primerne ukrepe za pripravo in preizkušanje načrtov za 
izredne razmere za svoje ozemlje, ki vključujejo dejavnosti, ki 
jih je treba izvesti ob takih izrednih razmerah. 

(d) Varnost objektov 

17. člen 

IZBIRA LOKACIJE 

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da se določijo in izvedejo primerni postopki: 

(i) za ovrednotenje vseh bistvenih dejavnikov v zvezi z loka- 
cijo, ki lahko vplivajo na varnost jedrskega objekta med nje- 
govo predvideno življenjsko dobo; 

(ii) za ovrednotenje verjetnih varnostnih učinkov predlaga- 
nega jedrskega objekta na posameznike, družbo in okolje; 

(lii) za ponovno ovrednotenje po potrebi vseh ustreznih dejav- 
nikov, na katere se nanašata pododstavka (i) in (ii), da se tako 
zagotovi nenehna varnostna sprejemljivost jedrskega ob- 
jekta; 

(iv) za svetovanje pogodbenicam v bližini predlaganega jedr- 
skega objekta, če bi tak objekt nanje morda lahko vplival, in 
dostavljanje potrebnih informacij takim pogodbenicam na 
njihovo zahtevo z namenom, da se jim omogoči, da ovredno- 
tijo in izdelajo svoje lastne ocene o možnem varnostnem 
učinku jedrskega objekta na njihovo ozemlje. 

18. člen 

PROJEKTIRANJE IN GRADNJA 

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da: 

(i) projekt in gradnja jedrskega objekta zagotavljata več zane- 
sljivih ravni in metod zaščite (obramba v globino) pred izpu- 
stom radioaktivnih snovi z namenom preprečevanja nesreč 
ter ublažitve njihovih radioloških posledic, če bi do njih prišlo; 

(ii) se tehnologije, vključene v projekt in gradnjo jedrskega 
objekta, preverijo na podlagi izkušenj ali kvalificirajo s preiz- 
kusi ali analizami; 

(iii) dovoljuje projekt jedrskega objekta zanesljivo, stabilno in 
preprosto vodeno obratovanje s posebnim upoštevanjem člo- 
veških dejavnikov ter odnosa človek-stroj. 

19. člen 

OBRATOVANJE 

Vsaka pogodbenica sprejme primerne ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da: 

(i) začetno dovoljenje za obratovanje jedrskega objekta teme- 
lji na primerni varnostni analizi in programu prevzemanja, ki 
naj pokažeta, da je objekt, kot je zgrajen, skladen s projekt- 
nimi ter varnostnimi zahtevami; 

(ii) se obratovalni pogoji in omejitve, ki izhajajo iz varnostne 
analize, iz preizkusov in obratovalnih izkušenj določijo in po 
potrebi revidirajo, da se ugotovijo varne meje obratovanja; 

(iii) se obratovanje, vzdrževanje, pregledi in preizkušnje jedr- 
skega objekta izvajajo v skladu z odobrenimi postopki; 

(iv) se določijo postopki za odzivanje na pričakovane obrato- 
valne dogodke ter na nesreče; 

(v) se preskrbita potrebni inženiring in tehnična podpora na 
vseh področjih, povezanih z varnostjo med celotno življenjsko 
dobo objekta; 
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(vi) imetnik ustreznega dovoljenja pravočasno poroča uprav- 
nemu organu o nezgodah, pomembnih za varnost; 

(vii) se določijo programi za zbiranje in analizo obratovalnih 
izkušenj, se ukrepa na podlagi tako dobljenih rezultatov in 
zbranih ugotovitev ter se uporabijo obstoječi mehanizmi za 
prenašanje pomembnih izkušenj na mednarodna telesa in 
druge obratovalne organizacije in upravne organe; 

(viii) se nastajanje radioaktivnih odpadkov kot posledice obra- 
tovanja jedrskega objekta zadrži po aktivnosti in obsegu na 
najmanjši praktično možni ravni za določen proces in da se za 
kakršno koli potrebno obdelavo in skladiščenje izrabljenega 
goriva in odpadkov, ki so neposredno povezani z obratova- 
njem ter so na isti lokaciji kot jedrski objekt, upoštevata 
kondicioniranje in odlaganje. 

III. POGLAVJE: SESTANKI POGODBENIC 

20. člen 

PREGLEOOVALNISESTANKI 

1. Pogodbenice imajo sestanke (v nadljnjem besedilu pregle- 
dovalni sestanki) zaradi pregleda poročil, predloženih na pod- 
lagi 5. člena, v skladu s postopki, sprejetimi po 22. členu. 

2. Po določbah 24. člena se lahko ustanovijo podskupine iz 
predstavnikov pogodbenic in lahko po potrebi med pregledo- 
valnimi sestanki pregledujejo določene teme iz poročil. 

3. Vsaka pogodbenica ima v razumni meri možnost da obrav- 
nava predložena poročila drugih pogodbenic in išče pojasnila 
o teh poročilih. 

21. člen 

ČASOVNI RAZPORED 

1. Pripravljalni sestanek pogodbenic se izvede najkasneje 
šest mesecev po začetku veljavnosti te konvencije. 

2. Na tem pripravljalnem sestanku pogodbenice določijo 
datum prvega pregledovalnega sestanka. Ta pregledovalni 
sestanek mora biti čim prej, vendar ne pozneje kot trideset 
mesecev po začetku veljavnosti te konvencije. 

3. Na vsakem pregledovalnem sestanku pogodbenice dolo- 
čijo datum naslednjega takega sestanka. Razmik med pregle- 
dovainimi sestanki ne sme biti daljši kot tri leta. 

22. člen 

UREDITEV POSTOPKA 

1. Na pripravljalnem sestanku, ki poteka v skladu z 21. čle- 
nom, pogodbenice pripravijo in sprejmejo s konsenzom 
poslovnik in finančna pravila. Pogodbenice posebej in v 
skladu s poslovnikom določijo: 

(i) smernice o obliki in strukturi poročil, ki jih je treba predlo- 
žiti v skladu s 5. členom, 

(ii) datum predložitve takih poročil, 

(iii) postopek za pregledovanje takih poročil. 

2. Na pregledovalnih sestankih lahko pogodbenice, če je to 
potrebno, pregledajo ureditev iz (i)-(iii) pododstavka in sprej- 
mejo s konsenzom revizije, če ni drugače predvideno s 
poslovnikom. Tudi poslovnik in finančna pravila lahko dopol- 
nijo in spremenijo s konsenzom. 

23. člen 

IZREDNI SESTANKI 

Izreden sestanek pogodbenic se izvede; 

(i) če se o tem sporazume večina pogodbenic, ki so prisotne 
ali glasujejo na sestanku, pri čemer se vzdržanost šteje kot 
glasovanje, ali 

(ii) na pisno zahtevo pogodbenice v šestih mesecih od dneva, 
ko se ta zahtevek sporoči pogodbenicam in ko sekretariat, 
omenjen v 28. členu, prejme notifikacijo, da je večina pogod- 
benic podprla zahtevo. 

24. člen 

UDELEŽBA 

1. Vsaka pogodbenica se udeleži sestankov pogodbenic, na 
katerih jo zastopajo delegat ter toliko namestnikov, strokov- 
njakov in svetovalcev, kot se ji zdi primerno. 

2. Pogodbenice lahko s konsenzom povabijo katero koli med- 
vladno organizacijo, pristojno za zadeve, urejene s to konven- 
cijo, da se kot opazovalka udeleži katerega koli sestanka ali 
posebnega zasedanja takega sestanka. Opazovalke morajo 
pisno in vnaprej sprejeti določbe 27. člena. 

25. člen 

ZBIRNA POROČILA 

Pogodbenice sprejmejo s konsenzom in dajo na voljo javnosti 
dokument, ki se nanaša na obravnavane zadeve in sprejete 
sklepe na sestanku. 

26. člen 
JEZIKI 

I 
1. Jeziki sestankov pogodbenic so angleščina, arabščina, 
francoščina, kitajščina, ruščina in španščina, če ni drugače 
določeno v poslovniku. 

2. Poročila, predložena v skladu s 5. členom, se pripravijo v 
jeziku pogodbenice, ki ga predloži, ali pa v enem samem 
določenem jeziku, o katerem se je treba dogovoriti v poslov- 
niku. Če pogodbenica predloži poročilo v svojem jeziku, ki ni 
določeni jezik, mora zagotoviti prevod poročila v določeni 
jezik. # 
3. Ne glede na določbe drugega odstavka bo sekretariat za 
plačilo prevzel prevod poročil, predloženih v katerem koli 
drugem jeziku sestanka, v določeni jezik. 

* 27. člen 
ZAUPNOST 

1. Določbe te konvencije ne vplivajo na pravice in obveznosti 
pogodbenic, da v skladu s svojim pravom zavarujejo informa- 
cije pred razkritjem. Za namene tega člena obsegajo »infor- 
macije« med drugim (i) osebne podatke; (ii) informacije, zava- 
rovane s pravicami intelektualne lastnine ali z industrijsko ali 
poslovno tajnostjo; in (iii) informacije, ki se nanašajo na 
državno varnost ali fizično zaščito jedrskih materialov ali 
jedrskih objektov. 
2. Kadar v povezavi s to konvencijo pogodbenica preskrbi 
informacije, ki jih opredeli kot zavarovane po prvem odstavku, 
se take informacije uporabljajo samo za namene, za katere so 
bile dane, njihova zaupnost pa se spoštuje. 

3. Vsebina razprav med pregledom poročil pogodbenic na 
vsakem sestanku je zaupna. 

28. člen 
SEKRETARIAT 

1. Mednarodna agencija za atomsko energijo (v nadaljnjem 
besedilu Agencija) zagotovi storitve sekretariata za sestanke 
pogodbenic. 

2. Sekretariat; 
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(i) sklicuje, pripravlja in oskrbuje sestanke pogodbenic, 

(ii) prenaša pogodbenicam informacije, prejete ali priprav- 
ljene v skladu z določbami te konvencije. 

Stroške, ki jih ima Agencija pri opravljanju nalog iz (i) in (ii) 
pododstavka, krije iz svojega rednega proračuna. 

3. Pogodbenice lahko s konsenzom zahtevajo, da Agencija 
zagotovi druge storitve v podporo njihovim sestankom. Agen- 
cija lahko zagotovi take storitve, če so izvedljive v sklopu 
njenega programa in rednega proračuna. Če to ni možno, 
lahko Agencija zagotovi take storitve, če se preskrbi prosto- 
voljno financiranje iz drugega vira. 

IV. POGLAVJE: KONČNE IN DRUGE DOLOČBE 

29. člen 

REŠEVANJE NESOGLASIJ 

V primeru nesoglasja med dvema ali več pogodbenicami v 
zvezi s tolmačenjem ali uporabo te konvencije se pogodbe- 
nice posvetujejo na sestanku pogodbenic z namenom, da ga 
razrešijo. 

30. člen 

PODPIS, RATIFIKACIJA, SPREJEM, ODOBRITEV, PRISTOP 

1. Ta konvencija je na voljo za podpis vsem državam na 
sedežu Agencije na Dunaju od 20. septembra 1994 do njenega 
začetka veljavnosti. 

2. Države podpisnice to konvencijo ratificirajo, sprejmejo ali 
odobrijo. 

3. Po začetku njene veljavnosti bo ta konvencija na voljo za 
pristop vsem državam. 

4. (i) Ta konvencija je na voljo za podpis ali pristop regional- 
nim organizacijam povezovalne ali druge narave pod pogo- 
jem, da tako organizacijo ustanovijo suverene države in da 
ima pristojnosti za pogajanja, sklenitev in uporabo mednarod- 
nih sporazumov o zadevah, ki jih pokriva ta konvencija. 

(ii) Take organizacije v zadevah iz svojih pristojnosti v svojem 
imenu uresničujejo pravice in izpolnjujejo obveznosti, ki jih ta 
konvencija pripisuje državam pogodbenicam. 

(iii) Ko taka organizacija postane pogodbenica te konvencije, 
sporoči depozitarju iz 34. Člena izjavo, iz katere je razvidno, 
katere države so njene članice, kateri členi te konvencije se 
nanjo nanašajo ter obseg njenih pristojnosti na področju, ki 
jih ti členi pokrivajo. 

(iv) Taka organizacija nima dodatnega glasu poleg glasov 
svojih držav članic. 

5. Listine o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu se 
deponirajo pri depozitarju. 

31. člen 

ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1. Ta konvencija začne veljati devetdeseti dan po datumu 
deponiranja pri depozitarju dvaindvajsete listine o ratifikaciji, 
sprejemu ali odobritvi, vključno z listinami sedemnajstih 
držav, od katerih ima vsaka vsaj en jedrski objekt, ki je 
dosegel kritičnost v sredici reaktorja. 

2. Za vsako državo ali regionalno organizacijo povezovalne ali 
druge narave, ki ratificira, sprejme, odobri to konvencijo ali k 
njej pristopi po dnevu deponiranja zadnje listine, potrebne, da 
se izpolnijo pogoji določeni v prvem odstavku, začne ta kon- 
vencija veljati devetdeseti dan po datumu deponiranja pri 
depozitarju ustrezne listine take države ali organizacije. 

32. člen 
AMANDMAJI H KONVENCIJI 

1. Vsaka pogodbenica lahko predlaga amandma k tej konven- 
ciji. Predlagani amandmaji se obravnavajo na pregledoval- 
nem ali izrednem sestanku. 

2. Besedilo vsakega predlaganega amandmaja ter razloge 
zanj je treba dostaviti depozitarju, ki sporoči predlog pogod- 
benicam takoj in vsaj devetdeset dni pred sestankom, na 
katerem se bo obravnaval. Depozitar razpošlje pogodbenicam 
vse pripombe, prejete k takemu predlogu. 

3. Pogodbenice se po obravnavi predlaganega amandmaja 
odločijo, da ga sprejmejo s konsenzom ali pa ga. če konsenza 
ni. predložijo diplomatski konferenci. Za odločitev, da se 
predlagani amandma predloži diplomatski konferenci, je 
potrebna dvotretjinska večina pogodbenic, ki so na sestanku 
prisotne in glasujejo, pod pogojem, da je med glasovanjem 
prisotna najmanj polovica pogodbenic. Vzdržanost se šteje za 
glasovanje. 

4. Depozitar skliče diplomatsko konferenco za obravnavo in 
sprejem amandmajev k tej konvenciji, ki se izvede najkasneje 
eno leto po ustrezni odločitvi, sprejeti v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena. Diplomatska konferenca si po najbolj- 
ših močeh prizadeva zagotoviti, da so amandmaji sprejeti s 
konsenzom. Če pa to ni mogoče, se amandmaji sprejmejo z 
dvotretjinsko večino vseh pogodbenic. 

5. Amandmaje k tej konvenciji, sprejete v skladu s 3. in 4. 
odstavkom, pogodbenice ratificirajo, sprejmejo, odobrijo ali 
potrdijo, začeli pa bodo veljati za tiste pogodbenice, ki so jih 
ratificirale, sprejele, odobrile ali potrdile devetdeseti dan po 
tem, ko je depozitar prejel ustrezne listine najmanj treh četrtin 
pogodbenic. Za pogodbenico, ki pozneje ratificira, sprejme, 
odobri ali potrdi omenjene amandmaje, bodo ti začeli veljati 
devetdeseti dan po deponiranju ustrezne listine te pogodbe- 
nice. 

33. član 

ODPOVED 

1. Vsaka pogodbenica lahko to konvencijo odpove s pisno 
notifikacijo depozitarju. 

2 Odpoved začne veljati eno leto po datumu, ko je depozitar 
prejel notifikacijo, ali na tak kasnejši datum, ki je določen v 
notifikaciji. 

34. člen 

DEPOZITAR 

1. Generalni direktor Agencije je depozitar te konvencije. 

2. Depozitar obvesti pogodbenice o: 

(i) podpisu te konvencije in o deponiranju listin o ratifikaciji, 
sprejemu, odobritvi ali pristopu v skladu s 30. členom, 

(ii) datumu začetka veljavnosti konvencije v skladu z 31. 
členom, 

(iii) notifikacijah o odpovedi konvencije in njihovih datumih v 
skladu s 33. členom, 

(iv) predlaganih amandamjih k tej konvenciji, ki so jih pred- 
ložile pogodbenice, o amandmajih, sprejetih na ustrezni 
diplomatski konferenci ali na sestanku pogodbenic, ter o 
datumu začetka veljavnosti omenjenih amandmajev v skladu 
z 32. členom. 

35. člen 
VERODOSTOJNA BESEDILA 

Izvirnik te konvencije, katere besedila v angleščini, arabščini, 
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francoščini, kitajščini, ruščini in španščini so enako verodo- 
stojna, je shranjen pri depozitarju, ki pošlje overjene kopije 
pogodbenicam. 

V POTRDITEV TGEGA SO PODPISANI, ZA TO PRAVILNO 
POOBLAŠČENI, PODPISALI TO KONVENCIJO. 

Sestavljeno na Dunaju 20. septembra 1994 

4. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za okolje in prostor 
- Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

Konvencija o jedrski varnosti je nastala v okviru Mednarodne 
agencije za atomsko energijo (MAAE), katere generalni direk- 
tor je tudi depozitar te konvencije. 

Pripravljala se je od leta 1992, med 38. zasedanjem Generalne 
konvencije MAAE v septembru leta 1994 pa je bila na voljo za 
podpis. Tedaj je podpisalo konvencijo več kot štirideset držav, 
med njimi tudi Slovenija; do 9. nov. 1995 je konvencijo podpi- 
salo že 62 držav, 13 držav pa je do tega datuma deponiralo 
tudi listine o ratifikaciji oz. sprejemu. V skladu s 31. členom 
konvencije le-ta začne veljati devetdeseti dan po datumu 
deponiranja pri depozitorju dvaindvajsete listine o ratifikaciji, 
sprejemu ali odobritvi, vključno z listinami sedemnajstih 
držav, od katerih ima vsaka vsaj en jedrski objekt, ki je 
dosegel kritičnost v sredici reaktorja. 

Konvencija o jedrski varnosti obravnava samo področje 
kopenskih jedrskih elektraren v civilni upravi. Razdeljena je v 
štiri temeljna poglavja. V prvem poglavju so poleg opredelitve 
pojmov opisani cilji ter konvencije ter področje uporabe. Med 
cilji so v prvi vrsti vzpostavitev in vzdrževanje visoke ravni 
jedrske varnosti, kar se dosega s krepitvijo državnih ukrepov 
ter mednarodnim (tehničnim) sodelovanjem: zaščita posa- 
meznika, družbe in okolja pred možnimi radiološkimi nevar- 
nostmi, ki jo je mogoče doseči s pomočjo učinkovitosti 
obrambnih mehanizmov v jedrskih objektih; preprečitev jedr- 
skih nesreč z radiološkimi posledicami in ublažitev posledic, 
če bi do njih prišlo. 

V drugem poglavju so opredeljene obveznosti pogodbenic 
med njimi naj naštejemo primeroma: 

- sprejem ustreznih zakonov, predpisov ter ukrepov, 
- zagotovitev ukrepov za pregled obstoječih jedrskih objek- 
tov ter izvedbo vseh možnih izboljšav na teh objektih, 
- določitev primernih državnih varnostnih zahtev in predpi- 
sov, sistema za izdajanje dovoljenj (oz. prepovedi obratova- 
nja), sistema inšpekcije, 
- ustanovitev pristojnega upravnega organa, 

- opredelitev primarne odgovornosti imetnika dovoljenja za 
varnost jedrskega objekta, 
- zagotovitev ustreznih finančnih sredstev ter zadostnega 
števila kvalificiranega osebja, ki morajo biti na voljo, da bi se 
podprla varnost vsakega jedrskega objektas, 
- sprejem ukrepov za zagotavljanje kakovosti, 
- izvajanje celovitih in sistematičnih varnostnih ocen pred 
gradnjo in prevzemanjem jedrskega objekta kot tudi med 
njegovo celotno življenjsko dobo, 
- zagotovitev varstva pred sevanji delavcev in javnosti v vseh 
obratovalnih stanjih, 
- izpostavitev in vzdrževanje načrtov za pripravljenost ob 
izrednih razmerah. 
Za varnost jedrskih objektov pa so posebne določbe, ki opre- 
deljujejo kritje zagotavljanja varnosti ob izbiri lokacije, med 
projektiranjem in gradnjo ter med obratovanjem. 

Tretje poglavje opredeljuje namen ter način izvedbe pregle- 
dovalnih sestankov, na katerih se pregledujejo in obravnavajo 
poročila pogodbenic o izpolnjevanju določb te konvencije. 
Najkasneje šest mesecev po začetku veljavnosti konvencije se 
bo sklical pripravljalni sestanek, na katerem bodo pogodbe- 
nice določile: 

- smernice o obliki in strukturi poročil, 
- datum predložitve takih poročil, 
- postopek za pregledovanje. 

Poleg izpolnjevanja določb te konvencije, ki se nanašajo na 
obveznosti držav članic oz. pogodbenic, je največja zaveza 
naše države, da periodično, najmanj pa vsake tri leta, pripravi 
izčrpno poročilo za pregledovalne sestanke, ki se jih mora 
tudi udeležiti. 

Ratifikacija konvencije nas bo uvrstila v krog tistih »jedrskih« 
držav, katerih jedrski programi so transparentni ter odprti 
tako domači kot mednarodni skupnosti. To je toliko bolj 
pomembno, ker konvencija v svojih končnih določbah nima 
predvidenih sankcij za neizpolnjevanje določb ter je po svoji 
naravi spodbujevalne narave. 

poročevalec, št. 2 42 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE ZA 

VARSTVO PROIZVAJALCEV 

F0N0GRAM0V PRED NEDOVOLJENIM 

PRESNEMAVANJEM NJIHOVIH 

FONOGRAMOV 

- EPA 1354 

Vlada Republike Slovenije je na 176. seji dne 28. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE ZA 
VARSTVO PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV PRED 
NEDOVOLJENIM PRESNEMAVANJEM NJIHOVIH FONO- 
GRAMOV, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo, 
- dr. Bojan PRETNAR, direktor Urada Republike Slovenije 
za intelektualno lastnino, 
- Borut MAHNIĆ, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

1.člen 

Ratificira se Konvencija za varstvo proizvajalcev fonogramov 
pred nedovoljenim presnemavanjem njihovih fonogramov, 
sestavljena in podpisana v Ženevi 29. oktobra 1971 v angle- 
škem, francoskem, ruskem in španskem jeziku. 

2. člen 

Besedilo konvencije se v angleškem izvirniku in slovenskem 
prevodu glasi: 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem Jeziku. 

KONVENCIJA ZA VARSTVO PROIZVAJALCEV 
FONOGRAMOV PRED NEDOVOLJENIM 

PRESNEMAVANJEM NJIHOVIH FONOGRAMOV 

Države pogodbenice 

so zaskrbljene zaradi razširjenega in naraščajočega nedovo- 
ljenega presnemavanja fonogramov ter škode, ki jo to pov- 
zroča interesom avtorjev, izvajalcev in proizvajalcev fono- 
gramov; 

so prepričane, da bo varstvo proizvajalcev fonogramov pred 
takšnimi dejanji koristilo tudi izvajalcem, katerih izvedbe, in 
avtorjem, katerih dela so posneta na takšnih fonogramih; 

priznavajo pomen dela, ki sta ga na tem področju opravili 

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in 
kulturo ter Svetovna organizacija za intelektualno lastnino; 

si prizadevajo, da ne bi kakor koli posegale v že veljavne 
mednarodne sporazume, še posebej pa, da ne bi kakor koli 
škodovale širšemu sprejemanju Rimske konvencije z dne 26. 
oktobra 1961, ki zagotavlja varstvo izvajalcem in radiodifuz- 
nim organizacijam kot tudi proizvajalcem fonogramov; 

in so zato sklenile, kot sledi: 

1.člen 

Za namene te konvencije: 

(a) »fonogram« pomeni vsak izključno slušni posnetek zvokov 
izvedbe ali drugih zvokov; 

(b) »proizvajalec fonogramov« pomeni fizično ali pravno 
osebo, ki prva posname zvoke izvedbe ali druge zvoke; 

(c) »kopija« pomeni predmet, ki vsebuje zvoke, prevzete 
neposredno ali posredno s fonograma, in obsega vse ali 
znaten del zvokov, posnetih na tem fonogramu; 

(d) »distribuiranje javnosti« pomeni vsako dejanje, s katerim 
se kopije fonograma ponudijo neposredno ali posredno široki 
javnosti ali njenemu delu. 

2. člen 

Vsaka država pogodbenica varuje proizvajalce fonogramov, 

43 poročevalec, št. 2 



ki so državljani drugih držav pogodbenic, pred izdelavo kopij 
brez soglasja proizvajalca in pred uvozom takih kopij, pod 
pogojem, da je taka izdelava ali uvoz storjen z namenom 
distribuiranja javnosti, ter pred distribuiranjem takih kopij 
javnosti. 

3. člen 

Uresničevanje te konvencije ureja domače pravo vsake države 
pogodbenice z enim ali več od naslednjih načinov: varsto na 
podlagi avtorske pravice ali druge posebne pravice; varstvo 
na podlagi predpisov o nelojalni konkurenci; varstvo na pod- 
lagi kazenskih sankcij. 

4. člen 

Trajanje varstva ureja domače pravo vsake države pogodbe- 
nice. Ce pa domače pravo določa poseben čas trajanja var- 
stva, ta čas ne sme biti krajši od dvajset let, šteto od konca 
leta, v katerem so bili zvoki, vsebovani na fonogramu, prvič 
posneti, ali od leta, v katerem je bil fonogram prvič izdan. 

5. člen 

Če kot pogoj za varstvo proizvajalcev fonogramov država 
pogodbenica zahteva po svojem domačem pravu izpolnitev 
določenih formalnosti, se šteje, da so te formalnosti izpol- 
njene, če je na vseh avtoriziranih kopijah fonograma, distribu- 
iranih javnosti, ali na njihovih ovitkih opozorilo v obliki znaka 
© skupaj z letnico prve izdaje, in to tako, da primerno opozori 
na zahtedano varstvo; in če na kopijah ali njihovih ovitkih ni 
naveden proizvajalec, njegov pravni naslednik ali imetnik 
izključne licence (z navedbo imena, blagovne znamke ali 
druge ustrezne označbe), mora opozorilo vsebovati tudi ime 
proizvajalca, njegovega pravnega naslednika ali imetnika iz 
ključne lience. 

6. člen 

Vsaka država pogodbenica, ki zagotavlja varstvo na podlagi 
avtorske pravice ali druge posebne pravice ali varstvo na 
podlagi kazenskih sankcij, lahko v svojem domačem pravu za 
varstvo proizvajalcev fonogramov določi enake omejitve, kot 
so dopustne za varstvo avtorjev književnih in umetniških del. 
Vendar pa prisilne licence niso dopustne, razen če niso izpol- 
njeni vsi naslednji pogoji; 

(a) da se kopije uporabljajo le za pouk ali znanstveno razisko- 
vanje; 

(b) da licenca velja le za izdelavo kopij na ozemlju države 
pogodbenice, katere pristojni organ je podelil licenco, in ne 
vsebuje dovoljenja za izvoz kopij; 

(c) da je za kopije, izdelane na podlagi licence, predvideno 
pravično nadomestilo v znesku, ki ga določi navedeni organ, 
ki pri tem med drugim upošteva tudi število kopij, ki bodo 
izdelane. 

7. člen 

(1) Ta konvencija se ne sme na noben način razlagati tako, kot 
da omejuje ali posega v varstvo, ki je sicer drugače zagotov- 
ljeno avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov ali radi- 
odifuznim organizacijam na podlagi domačega prava ali med- 
narodnih sporazumov. 

(2) Domače pravo vsake države pogodbenice določa obseg, v 
katerem so izvajalci, katerih izvedbe so posnete na fono- 
gramu, upravičeni do varstva, če to sploh so, ter pogoje za 
uživanje takšnega varstva. 

(3) Nobena država pogodbeca ni dolžna uporabiti določb te 
konvencije za fonogram, ki je bil posnet, preden je ta konven- 
cija začela veljati za to državo. 

(4) Vsaka država pogodbenica, ki na dan 29. oktobra 1971 
zagotavlja varstvo proizvajalcem fonogramov zgolj na podlagi 

kraja prvega posnetka, lahko z notifikacijo, deponirano pri 
generalnem direktorju Svetovne organiazcije za intelektualno 
lastnino, izjavi, da bo uporabljala ta kriterij namesto kriterija 
državljanstva proizvajalca. 

8. člen 

(1) Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno 
lastnino zbira in objavlja podatke o varstvu fonogramov. 
Vsaka država pogodbenica takoj sporoči Mednarodnemu 
uradu vse nove predpise in uradna besedila o tem. 

(2) Mednarodni urad daje vsaki državi pogodbenici na njeno 
zahtevo informacije o tej konvenciji ter vodi študije in zago- 
tavlja storitve za lažje uresničevanje s to konvencijo predvide- 
nega varstva. 

(3) Mednarodni urad opravlja naloge, naštete v prvem in 
drugem odstavku tega člena, v sodelovanju z Organizacijo 
Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo ozi- 
roma z Mednarodno organizacijo dela za zadeve iz njune 
pristojnosti. 

9. člen 

(1) Ta konvencija se deponira pri generalnem sekretarju Zdru- 
ženih narodov. Do 30. aprila 1972 je na voljo za podpis vsaki 
državi, ki je članica Združenih narodov, katere koli specializi- 
rane agencije Združenih narodov ali Mednarodne agencije za 
atomsko energijo ali pa je pogodbenica Statuta Meddržav- 
nega sodišča. 

(2) To konvencijo države podpisnice ratificirajo ali sprejmejo. 
Konvencija je na voljo za pristop vsaki državi iz prvega 
odstavka tega člena. 

(3) Listine o ratifikaciji, sprejemu ali pristopu se deponirajo pri 
generalnem sekretarju Združenih narodov. 

(4) Razume se, da bo v času, ko postane določena država 
vezana s to konvencijo, sposobna, da v skladu s svojim 
domačim pravom zagotovi izvajanje določb te konvencije. 

10. člen 

Nobeni pridržki k tej konvenciji niso dopustni. 

11. člen 

(1) Ta konvencija začne veljati tri mesece po deponiranju pete 
listine o ratifikaciji, sprejmu ali pristopu. 

(2) Za vsako državo, ki ratificira, sprejme ali pristopi k tej 
konvenciji po tem, ko je bila deponirana peta listina o ratifika- 
ciji, sprejemu ali pristopu, začne konvencija veljati tri mesece 
po dnevu, ko generalni direktor Svetovne organizacije za 
intelektualno lastnino v skladu s četrtim odstavkom 13. člena 
obvesti druge države o deponiranju te listine. 

(3) Vsaka država lahko ob ratifikaciji, sprejemu ali pristopu ali 
kadar koli pozneje izjavi z notifikacijo, naslovljeno na general- 
nega sekretarja Združenih narodov, da velja ta konvencija 
tudi za vsa ozemlja ali za posamezno ozemlje, za katerih 
mednarodne odnose je odgovorna. Taka notifikacija bo 
začela učinkovati tri mesece po dnevu njenega prejema. 

(4) Vendar pa se prejšnji odstavek ne sme v nobenem primeru 
razumeti tako, kot da pomeni priznanje ali tihi pristanek 
države podobenice na dejansko stanje na ozemlju, na katero 
druga država pogodbenica razširi veljavnost te konvencije na 
podlagi omenjenega odstavka. 

12. člen 

(1) Vsaka država pogodbenica lahko odpove to konvencijo 
zase ali za katero koli ozemlje, navedeno v tretjem odstavku 
11. člena, s pisno notifikacijo, naslovljeno na generalnega 
sekretarja Združenih narodov. 
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(2) Odpoved začne učinkovati dvanajst mesecev po dnevu, ko 
generalni sekretar Združenih narodov prejme notifikacijo. 

13. člen 

(1) Ta konvencija je podpisana v enem izvodu v angleškem, 
francoskem, ruskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa štiri 
besedila enako verodostojna. 

(2) Generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno 
lastnino določi uradna besedila v arabskem, nizozemskem, 
nemškem, italijanskem in portugalskem jeziku po posvetova- 
nju z vladami zainteresiranih držav. 

(3) Generalni sekretar Združenih narodov obvesti general- 
nega direktorja Svetovne organizacije za intelektualno last- 
nino, generalnega direktorja Organizacije Združenih narodov 
za izobraževanje, znanost in kulturo ter generalnega direk- 
torja Mednarodne organizacije dela o: 

(a) podpisih te konvencije; 

(b) deponiranju listin o ratifikaciji, sprejemu ali pristopu; 

(c) datumu začetka veljavnosti te konvencije; 

(d) vsaki izjavi, notificirani v skladu z določbo tretjega 
odstavka 11. člena; 

(e) prejemu notifikacije o odpovedi. 

(4) Generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno 
lastnino obvesti države iz prvega odstavka 9. člena o notifika- 
cijah, sprejetih v skladu z določbo prejšnjega odstavka, in o 
vsaki izjavi, dani v skladu z določbo četrtega odstavka 7. 
člena. Prav tako o teh izjavah obvesti tudi generalnega direk- 
torja Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, zna- 
nost in kulturo in generalnega direktorja Mednarodne organi- 
zacije dela. 

(5) Generalni sekretar Združenih narodov pošlje dva overjena 
izvoda te konvencije državam iz prvega odstavka 9. člena. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali to konvencijo. 

Sestavljeno v Ženevi devetindvajsetega oktobra 1971. 

3. člen v 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za znanost in tehno- 
logijo, Urad RS za intelektualno lastnino. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

I. Uvod 

Konvencija za varstvo proizvajalcev fonogramov pred nedo- 
voljenim presnemavanjem njihovih fonogramov (v nadaljnjem 
besedilu konvencija) je bila sklenjena 29. oktobra 1971 v 
Ženevi. Na dan 1. 1. 1995 je imela konvencija 52 držav članic, 
in sicer:' 

Argentina, Avstralija, Avstrija, Barbados, Brazilija, Burkina 
Faso, Ciper, Češka republika, Čile, Danska, Egipt, Ekvador, El 
Saivador, Fidži, Finska, Francija, Grčija, Gvatemala, Hondu- 
ras, Indija, Italija, Izrael, Jamajka, Japonska, Kenija, Kitajska, 
Kolumbija, Kostarika, Luksemburg, Madžarska, Mehika, 
Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, 
Panama, Paragvaj, Peru, Republika Koreja, Ruska federacija, 
Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Trinidad in Tobago, Uru- 
gvaj, Vatikan, Velika Britanija, Venezuela, Zaire, Združene 
države Amerike. 

Konvencija je deponirana pri generalnem sekretarju Združe- 
nih narodov. Za pristop je na voljo vsaki državi, ki je članica 
Združenih narodov, katere koli specializirane agencije Zdru- 
ženih narodov ali Mednarodne agencije za atomsko energijo 
ali pa pogodbenica Statuta Meddržavnega sodišča. Listine o 
ratifikaciji, sprejemu ali pristopu se deponirajo pri general- 
nem sekretarju Združenih narodov. 

II. Razlogi za pristop 

' S pristopom h konvenciji bo v Sloveniji ustvarjena pravna 
podlaga za varstvo tujih proizvajalcev fonogramov (gramo- 
fonskih plošč, CD-plošč, radijskih kaset ipd.), ki obstaja že v 
52 državah. V svetu uživajo proizvajalci fonogramov posebno 
pravico, t. i. sorodno pravico, katere vsebina je predvsem v 
dovolitvi ali prepovedi reproduciranje (presnemavanja) fono- 
gramov. 

Konvencija je eden od odločilnih pravnih sredstev v boju 
zoper piratstvo na področju fonogramov. Nezakonito presne- 
mavanje in preprodaja plošč in kaset sta v svetu zavzela velik 

' Vir: Industrial Proparty and Copyright, 1995, it. 1, str. 28, Ženeva, 
uradna mesečna revija Svetovne organizacije za intelektualno lastnino 
(WIPO) v Ženevi. 

obseg in Slovenija pri tem ni izjema. Nov slovenski zakon o 
avtorski in sorodnih pravicah je uredil to problematiko z 
vidika notranjega prava, s konvencijo pa se bodo uredili še 
njeni mednarodni vidiki. 

Slovenija se je tudi z drugimi mednarodnimi akti obvezala, da 
bo varovala sorodne pravice v skladu z bistvenimi mednarod- 
nimi standardi oz. na podobni ravni kot v EGS: v 27. členu 
Sporazuma o sodelovanju z EGS s sklepnim aktom (Uradni 
list RS-MP, št. 14/93); v 25. členu Sporazumov o prosti trgovini 
s Češko (Uradni list RS-MP, št. 11/94), Slovaško (Uradni list 
RS-MP, št. 12/94) in z Madžarsko (Uradni list RS-MP, št. 14/ 
94). 

III. Vsebina konvencije 

Konvencija ima 13 členov, od katerih je prvih 7 vsebinskih. 
Najprej so naštete definicije nekaterih ključnih pojmov in 
sicer: fonogram, proizvajalec fonogramov, kopija, distribuira- 
nje javnosti (1. člen). 

Osrednje določbe konvencije so v 2. členu, ki določa, da mora 
vsaka država pogodbenica varovati proizvajalce fonogramov, 
ki so državljani drugih držav pogodbenic, pred tremi oblikami 
nedovoljene uporabe fonogramov: 
1. izdelavo kopij brez dovoljenja proizvajalcev, 
2. uvoz takih nelegalnih kopij z namenom distribuiranja jav- 
nosti, 
3. distribuiranje nelegalnih kopij javnosti. 

V 3. členu so določeni možni načini uveljavljanja določb 
konvencije v domačem pravu držav pogodbenic (avtorska ali 
druge posebne pravice, nelojalna konkurenca, kazenske 
sankcije). 

4. člen ureja rok trajanja pravice proizvajalcev fonogramov. 
Določitev tega roka je prepuščena državam članicam, vendar 
pa rok ne sme biti krajši od 20 let od prvega posnetka ali 
izdaje fonograma. 

V 5. členu sta določena pomen simbola ® in način njegove 
uporabe. 
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6. člen ureja omejitve pravic proizvajalcev fonogramov. 
Države članice jih lahko izenačijo z omejitvami, ki veljajo za 
avtorsko pravico, vendar so prisilne licence dovoljene le pod 
določenimi pogoji (pouk ali znanstveno raziskovanje, omeje- 
nost na državni teritorij, plačilo pravičnega nadomestila). 

V 7. členu je urejeno razmerje konvencije do domačega prava 
in drugih mednarodnih sporazumov. 

Preostali členi konvencije vsebujejo podobne določbe kot 
večina drugih mednarodnih aktov: pristojnosti mednarod- 
nega urada Svetovne organizacije za intelektualno lastnino 
(8. člen), način pristopa h konvenciji (9. člen), nedopustnost 
pridržkov (10. člen), začetek veljavnosti konvencije (11. člen), 
odpoved konvencije (12. člen), uradni jeziki in vodenje evi- 
dence o članstvu (13. člen). 

IV. Vpliv na notranjo zakonodajo 

1. Splošno 

Slovenija je zaradi številnih pojavov piratstva leta 1994 spre- 
jela Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne video in 
avdio dejavnosti (Uradni list RS, št. 42/94), 50/94). Po tem 
zakonu je za presnemavanje, razmnoževanje, trženje itd. vide- 
ogramov in fonogramov treba urediti razmerja z imetniki 
pravic (1. in 2. člen). Neizpolnjevanje določb zakona pomeni 
prekršek; nadzor opravlja tržna inšf>ekcija (6. in 7. člen). 

Pred kratkim je bil sprejet tudi sodobni Zakon o avtorski in 

BELEŽKE 

sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) - v nadaljevanju 
ZASP, v katerem so bile določbe konvencije v celoti upošte- 
vane in deloma celo presežene. V skladu s 3. členom konven- 
cije se v ZASP vse konvencijske (in tudi druge) pravice proiz- 
vajalcev fonogramov vsebinsko varujejo kot sorodne pravice 
(členi 128 do 132 ZASP), njihove kršitve pa s kazenskimi 
sankcijami zaradi prekrška (člen 184/1, točka 2). Glede varo- 
vanja tujih proizvajalcev fonogramov je ZASP sprejel kriterij 
državljanstva ali sedeža (člen 176/1) ter kriterij kraja prvega 
posnetka (člen 179/1). 

Oba zgoraj navedena predpisa vsebinsko v celoti upoštevata 
konvencijo. Zaradi pristopa k njej torej ne bodo potrebne 
spremembe ali dopolnitve slovenske zakonodaje. 

2. Pridržki 

Slovenija ne more uveljavljati pridržkov, saj ti po konvenciji 
niso dovoljeni (10. člen). 

V. Finančne obveznosti 

S pristopom h konvenciji za Republiko Slovenijo ne bodo 
nastale nove finančne obveznosti, saj članstvo ne zahteva 
plačevanja članarin ali kakšnih drugih finančnih obveznosti. 
Finančne in druge obveznosti ter posledice pa bodo ned- 
vomno nastale za tiste uporabnike (npr. proizvajalce, uvoz- 
nike, prodajalce), ki in če bodo nezakonito presnemavali In 
distribuirali fonograme ter s tem kršili konvencijo. To pa je 
njen namen. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI MEDNARODNE 

KONVENCIJE ZA VARSTVO 

IZVAJALCEV, PROIZVAJALCEV 

F0N0GRAM0V IN RADIODIFUZNIH 

ORGANIZACIJ 

- EPA 1355 

Vlada Republike Slovenije je na 176. seji dne 28. decembra 
1995 določila besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE 
KONVENCIJE ZA VARSTVO IZVAJALCEV, PROIZVAJAL- 
CEV FONOGRAMOV IN RADIODIFUZNIH ORGANIZACIJ, 
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo, 
- dr. Bojan PRETNAR, direktor Urada Republike Slovenije 
za intelektualno lastnino, 
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

1.člen 

Ratificira se Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, 
proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij, 
sestavljena in podpisana v Rimu 26. oktobra 1961, v angle- 
škem, francoskem in španskem jeziku. 

2. član 

Besedilo konvencije se v angleškem izvirniku in slovenskem 
prevodu glasi: 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku 

MEDNARODNA KONVENCIJA ZA VARSTVO IZVAJALCEV, 
PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV IN RADIODIFUZNIH 
ORGANIZACIJ 

Države pogodbenice v želji, da bi varovale pravice izvajalcev, 
proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij, 

so sklenile, kot sledi: 

1.člen 

Varstvo, ki ga zagotavlja ta konvencija, ne posega in na noben 
način ne vpliva na varstvo avtorske pravice na književnih in 
umetniških delih. Glede na to se nobena določba te konven- 
cije ne sme razlagati na škodo tega varstva. 

2. člen 

1. Za namene te konvencije pomeni nacionalni tretma obrav- 

navanje v skladu z domačim pravom države pogodbenice, v 
kateri se zahteva varstvo: 

(a) izvajalcev, ki so njeni državljani, za izvedbe, ki potekajo, 
so oddajane ali prvič posnete na njenem ozemlju; 

(b) proizvajalcev fonogramov, ki so njeni državljani, za fono- 
grame, ki so prvič posneti ali prvič objavljeni na njenem 
ozemlju: 

(c) radiodifuznih organizacij, ki imajo svoj sedež na njenem 
ozemlju, za radijske oddaje, prenašane preko oddajnikov, ki 
so na njenem ozemlju. 

2. Nacionalni tretma mora biti v skladu z varstvom, ki ga 
izrecno zagotavlja, in z omejitvami, ki jih izrecno predvideva 
ta konvencija. 

3. člen 

Za namene te konvencije: 

(a) »izvajalci« pomeni igralce, pevce, glasbenike, plesalce in 
druge osebe, ki igrajo, pojejo, podajajo, deklamirajo, nasto- 
pajo ali drugače izvajajo književna ali umetniška dela; 

(b) »fonogram« pomeni vsak izključno slušni posnetek zvo- 
kov izvedbe ali drugih zvokov; 

(c) »proizvajalec fonogramov« pomeni fizično ali pravno 
osebo, ki prva posname zvoke izvedbe ali druge zvoke; 

(d) »izdaja« pomeni ponujanje kopij fonograma javnosti v 
razumni količini; 
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(e) »reproduciranje« pomeni izdelavo kopije ali kopij pos- 
netka; 

(f) »radiodifuzno oddajanje« pomeni brezžično prenašanje 
za javni sprejem zvoka ali slike in zvoka; 

(g) »radiodifuzna retransmisija« pomeni sočasno radiodi- 
fuzno oddajanje oddaje ene radiodifuzne organizacije, ki ga 
opravi druga radiodifuzna organizacija. 

4. člen 

Vsaka država pogodbenica zagotovi nacionalni tretma izvajal- 
cem, če je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev: 

(a) da izvedba poteka v drugi državi pogodbenici; 

(b) da je izvedba na fonogramu, ki je zaščiten v skladu s 5. 
členom te konvencije; 

(c) da se izvedba, ki ni posneta na fonogramu, prenaša z 
oddajo, ki je zaščitena v skladu s 6. členom te konvencije. 

5. član 

1. Vsaka država pogodbenica zagotovi nacionalni tretma pro- 
izvajalcem fonogramov, če je izpolnjen kateri od naslednjih 
pogojev: 

(a) da je proizvajalec fonogramov državljan kake druge 
države pogodbenice (kriterij državljanstva); 

(b) da je bil posnetek zvoka prvič narejen v kaki drugi državi 
pogodbenici (kriterij posnetka); 

(c) da je bil fonogram prvič izdan v kaki drugi državi pogod- 
benici (kriterij izdaje). 

2. Če je bil fonogram prvič izdan v državi, ki ni pogodbenica, 
vendar je bil v tridesetih dneh od prve izdaje izdan tudi v kaki 
državi pogodbenici (sočasna izdaja), se šteje, da je bil prvič 
izdan v državi pogodbenici. 

3. Z notifikacijo, deponirano pri generalnem sekretarju Zdru- 
ženih narodov, lahko katera koli država pogodbenica izjavi, 
da ne bo uporabljala kriterija izdaje ali pa kriterija posnetka. 
Takšna notifikacija se lahko deponira ob ratifikaciji, sprejemu 
ali pristopu ali kadar koli pozneje; v zadnjem primeru začne 
učinkovati šest mesecev po tem, ko je bila deponirana. 

6. član 

1. Vsaka država pogodbenica zagotovi nacionalni tretma radi- 
odifuznim organizacijam, če je izpolnjen kateri od naslednjih 
pogojev: 

(a) da je sedež radiodifuzne organizacije v kaki drugi državi 
pogodbenici; 

(b) da je bila oddaja prenašana preko oddajnika, ki je v kaki 
drugi državi pogodbenici. 

2. Z notifikacijo, deponirano pri generalnem sekretarju Zdru- 
ženih narodov, lahko vsaka država pogodbenica izjavi, da bo 
varovala oddaje le v primeru, če je sedež radiodifuzne organi- 
zacije v kaki drugi državi pogodbenici in če je bila oddaja 
prenašana preko oddajnika, ki je v isti državi pogodbenici. 
Takšna notifikacija se lahko deponira ob ratifikaciji, sprejemu 
ali pristopu ali kadar koli pozneje; v zadnjem primeru začne 
učinkovati šest mesecev po tem, ko je bila vložena. 

7. član 

1. Varstvo, ki ga izvajalcem zagotavlja ta konvencija, vsebuje 
možnost, da se prepreči: 

(a) oddajanje in posredovanje javnosti njihove izvedbe brez 

njihovega soglasja, razen kadar je izvedba, uporabljena v 
oddaji ali javnem posredovanju, že oddajana ali posneta; 

(b) snemanje njihove neposnete izvedbe brez njihovega so- 
glasja; 

(c) reproduciranje posnetka njihove izvedbe brez njihovega 
soglasja: 

(1) če je bil prvotni posnetek narejen brez njihovega soglasja; 

(ii) če je reprodukcija narejena za namene, drugačne od tistih, 
za katere so izvajalci dali svoje soglasje; 

(iii) če je bil prvotni posnetek narejen v skladu z določbami 15. 
člena in je reprodukcija narejena za namene, drugačne od 
navedenih v teh določbah. 

2. (1) Če so izvajalci dali soglasje za radiodifuzno oddajanje, 
ureja varstvo zoper radiodifuzno retransmisijo, snemanje za 
namen oddajanja ter reproduciranje takšnih posnetkov 
domače pravo države pogodbenice, v kateri se zahteva var- 
stvo. 

(2) Določbe in pogoji, ki urejajo, kako radiodifuzne organiza- 
cije uporabljajo posnetke, narejena za namen oddajanja, se 
določajo v skladu z domačim pravom države pogodbenice, v 
kateri se zahteva varstvo. 

(3) Uporaba domačega prava, navedenega v točkah (1) in (2) 
tega odstavka, pa izvajalcem ne sme kratiti možnosti, da 
pogodbeno urejajo svoje odnose z radiodifuznimi organizaci- 
jami. 

8. član 

Vsaka država pogodbenica lahko s svojimi zakoni in predpisi 
določi, kako bodo izvajalci zastopani pri uresničevanju svojih 
pravic, kadar jih več sodeluje pri isti izvedbi. 

9. član 

Vsaka država pogodbenica lahko s svojimi zakoni in predpisi 
razširi varstvo, ki ga zagotavlja ta konvencija, na umetnike, ki 
ne izvajajo književnih ali umetniških del. 

10. člen 

Proizvajalci fonogramov imajo pravico dovoliti ali prepovedati 
neposredno ali posredno reproduciranje svojih fonogramov. 

11. član 

Če država pogodbenica s svojimi zakoni zahteva izpolnitev 
določenih formalnosti kot pogoj za varstvo pravic proizvajal- 
cev fonogramov ali izvajalcev ali obojih v zvezi s fonogrami, 
se šteje, da so te formalnosti izpolnjene, če je na vseh kopijah 
izdanega fonograma, ki so v prometu, ali na njihovih ovitkih 
opozorilo v obliki znaka ® skupaj z letnico prve izdaje, in to 
tako, da primerno opozori na zahtevano varstvo; in če na 
kopijah ali njihovih ovitkih ni naveden proizvajalec ali imetnik 
licence proizvajalca (z navedbo imena, blagovne znamke ali 
druge ustrezne označbe), mora opozorilo vsebovati tudi ime 
lastnika pravic proizvajalca; in nadalje če na kopijah ali ovit- 
kih niso navedeni glavni izvajalci, mora opozorilo vsebovati 
tudi ime osebe, ki je v državi, kjer je bil narejen zvočni 
posnetek, lastnik pravic teh izvajalcev. 

12. član 

Če se fonogram, ki je bil izdan v komercialne namene, ali 
njegova reprodukcija uporablja neposredno za radiodifuzno 
oddajanje ali za kakršno koli posredovanje javnosti, mora 
uporabnik plačati izvajalcem ali proizvajalcem fonogramov ali 
obojim enkratno pravično nadomestilo, če ni dogovora med 
strankami, lahko domače pravo določi pogoje za delitev tega 
nadomestila. 
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13. člen 

Radiodifuzne organizacije imajo pravico dovoliti ali prepove- 
dati: 

(a) radiodifuzno retransmisijo svojih oddaj; 

(b) snemanje svojih oddaj; 

(c) reproduciranje: 

(i) posnetkov svojih oddaj, narejenih brez njihovega soglasja; 

(ii) posnetkov svojih oddaj, narejenih v skladu z določbami 15. 
člena, če je reprodukcija narejena za druge namene, kot so 
navedeni v teh določbah; 

(d) posredovanje svojih televizijskih oddaj javnosti, storjeno 
na krajih, ki so dostopni ob plačilu vstopnine; domače pravo 
države, v kateri se zahteva varstvo te pravice, določa pogoje 
za njeno uresničevanje. 

14. člen 

Varstvo, ki ga zagotavlja ta konvencija, traja najmanj dvajset 
let, Šteto od konca leta, v katerem: 

(a) je bil narejen posnetek - za fonograme in izvedbe na teh 
fonogramih; 

(b) je bila izvedba - za izvedba, ki niso na fonogramih; 

(c) je bila predvajana oddaja - za radiodifuzne oddaje. 

15. člen 

1. Vsaka država pogodbenica lahko s svojimi zakoni in pred- 
pisi določi izjeme od varstva, ki ga zagotavlja ta konvencija 
glede: 

(a) zasebne uporabe; 

(b) uporabe kratkih izvlečkov pri poročanju o aktualnih do- 
godkih; 

(c) efemernih posnetkov, ki jih naredijo radiodifuzne organi- 
zacije s svojimi lastnimi napravami in za potrebe svojih lastnih 
oddaj; 

(d) uporabe le za pouk ali znanstveno raziskovanje. 

2. Ne glede na prvi odstavek tega čiena lahko vsaka država 
pogodbenica s svojimi zakoni in predpisi določi enake vrste 
omejitev pri varstvu izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in 
radiodifuznih organizacij, kot jih v svojih zakonih in predpisih 
določa glede varstva avtorskih pravic na književnih in umetni- 
ških delih. Vendar pa so prisilne licence lahko predvidene le v 
obsegu, v katerem so združljive s to konvencijo. 

16. člen 

1. Vsaka država, ki postane pogodbenica te konvencije, ima 
vse obveznosti in uživa vse ugodnosti iz te konvencije. Vendar 
lahko država kadar koli z notifikacijo, deponirano pri general- 
nem sekretarju Združenih narodov, izjavi, da: 

(a) v zvezi z 12. členom: 

(i) ne bo uporabljala določb tega člena; 

(ii) ne bo uporabljala določb tega člena glede posameznih 
načinov uporabe; 

(iii) ne bo uporabljala tega člena glede fonogramov, katerih 
proizvajalec ni državljan ene od držav pogodbenic; 

(iv) bo glede fonogramov, katerih proizvajalec je državljan 

kake druge države pogodbenice, omejila varstvo, določeno 
po tem členu na tak obseg in trajanje, kot ga ta druga država 
zagotavlja za fonograme, ki jih je prvič posnel državljan 
države, ki daje izjavo; vendar se dejstvo, da država pogodbe- 
nica, katere državljan je proizvajalec, ne daje varstva istemu 
upravičencu ali upravičencem kot država, ki daje izjavo, ne 
šteje kot razlika v obsegu varstva; 

(b) v zvezi s 13. členom ne bo uporabljala točke (d) tega člena; 
če država pogodbenica da tako izjavo, druge države pogod- 
benice niso dolžne priznati pravice, navedene v točki (d) 13. 
člena, radiodifuznim organizacijam s sedežem v tej državi. 

2. Če je notifikacija iz prvega odstavka tega člena sporočena 
po datumu deponiranja listine o ratifikaciji, sprejemu ali pri- 
stopu, začne izjava učinkovati šest mesecev po tem, ko je bila 
deponirana. 

17. člen 

Vsaka država, ki na dan 26. oktobra 1961 zagotavlja varstvo 
proizvajalcem fonogramov samo na podlagi kriterija pos- 
netka, lahko z notifikacijo, deponirano pri generalnem sekre- 
tarju Združenih narodov, ob ratifikaciji, sprejemu ali pristopu 
izjavi, da bo za namene 5. člena uporabljala samo kriterij 
posnetka, za namene točke (a) (iii) in (iv) prvega odstavka 16. 
člena pa kriterij posnetka namesto kriterija državljanstva. 

18. člen 

Vsaka država, ki je deponirala notifikacijo po tretjem odstavku 
5. člena, drugem odstavku 6. člena, prvem odstavku 16. člena 
ali po 17. členu, lahko z nadaljnjo notifikacijo, deponirano pri 
generalnem sekretarju Združenih narodov, omeji njen obseg 
ali jo umakne. 

19. člen 

Ko izvajalec privoli v vključitev svoje izvedbe v vizualni ali 
avdiovizualni posnetek, se ne glede na katero koli določbo te 
konvencije njen 7. člen ne uporablja več. 

20. člen 

1. Ta konvencija ne posega v pravice, pridobljene v kateri koli 
državi pogodbenici pred dnem, ko ta konvencija začne veljati 
za to državo. 

2. Nobena država pogodbenica ni dolžna uporabljati določb 
te konvencije za izvedbe ali oddaje, ki so bile, ali za fono- 
grame, posnete pred dnem, ko ta konvencija začne veljati za 
to državo. 

21. člen 

Varstvo, ki ga zagotavlja ta konvencija, ne posega v katero 
koli varstvo, ki se kako drugače zagotavlja izvajalcem, proiz- 
vajalcem fonogramov ali radiodifuznim organizacijam. 

22. člen 

Države pogodbenice si pridržujejo pravico sklepati med seboj 
posebne sporazume, če takšni sporazumi zagotavljajo izvajal- 
cem, proizvajalcem fonogramov ali radiodifuznim organizaci- 
jam obsežnejše pravice, kot jih daje ta konvencija, ali vsebu- 
jejo druge določbe, ki niso v nasprotju s to konvencijo. 

23. člen 

Ta konvencija se deponira pri generalnem sekretarju Združe- 
nih narodov. Do 30. junija 1962 je na voljo za podpis vsaki 
državi, povabljeni na Diplomatsko konferenco o mednarod- 
nem varstvu izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodi- 
fuznih organizacij, ki je pogodbenica Univerzalne konvencije 
o varstvu avtorske pravice ali članice Mednarodne unije za 
varstvo književnih in umetniških del. 
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24. člen 

1. To konvencijo države podpisnice ratificirajo ali sprejmejo. 

2. Ta konvencija je na voljo za pristop vsaki državi, povabljeni 
na konferenco, navedeno v 23. členu, in vsaki državi članici 
Združenih narodoy pod pogojem, da je v obeh primerih ta 
država tudi pogodbenica Univerzalne konvencije o avtorski 
pravici ali članica Mednarodne unije za varstvo književnih in 
umetniških del. 

3. Ratifikacija, sprejem ali pristop se opravi z deponiranjem 
ustrezne listine pri generalnem sekretarju Združenih narodov. 

25. člen 

1. Ta konvencija začne veljati tri mesece po datumu deponira- 
nja šeste listine o ratifikaciji, sprejemu ali pristopu. 

2. Nato začne ta konvencija veljati za vsako posamezno 
državo tri mesece po datumu deponiranja njene listine o 
ratifikaciji, sprejemu ali pristopu. 

26. člen 

1. Vsaka država pogodbenica se zaveže, da v skladu s svojo 
ustavo sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev uporabe te 
konvencije. 

2. Ob deponiranju listine o ratifikaciji, sprejemu ali pristopu 
mora biti vsaka država sposobna, da v skladu s svojim doma- 
čim pravom uveljavi določbe te konvencije. 

27. člen 

1. Vsaka država lahko ob ratifikaciji, sprejemu ali pristopu ali 
kadar koli pozneje izjavi z notifikacijo, naslovljeno na general- 
nega sekretarja Združenih narodov, da velja ta konvencija 
tudi za vsa ozemlja ali za katero koli ozemlje, za katerih 
mednarodne odnose je odgovorna, pod pogojem, da za to 
ozemlje ali ozemlja velja Univerzalna konvencija o avtorski 
pravici ali Mednarodna konvencija za varstvo književnih in 
umetniških del. Ta notifikacija začne učinkovati tri mesece po 
datumu prejema. 

2. Notifikacija po tretjem odstavku 5. člena, drugem odstavku 
6. člena, prvem odstavku 16. člena in po 17. in 18. členu se 
lahko razširi tako, da vključuje vsa ozemlja ali katero koli 
ozemlje iz prvega odstavka tega člena. 

28. člen 

1. Vsaka država pogodbenica lahko odpove to konvencijo 
zase ali za vsa ozemlja ali katero koli ozemlje iz 27. člena. 

2. Odpoved konvencije se opravi z notifikacijo, naslovljeno na 
generalnega sekretarja Združenih narodov, in začne učinko- 
vati dvanajst mesecev po datumu prejema notifikacijo. 

3. Država pogodbenica ne more uresničiti pravice do odpo- 
vedi pred iztekom petletnega obdobja od dneva, ko je konven- 
cija začela veljati za to državo. 

4. Država pogodbenica preneha biti pogodbenica te konven- 
cije, ko ni več pogodbenica Univerzalne konvencije o avtorski 
pravici ali ko ni več članica Mednarodne unije za varstvo 
književnih in umetniških del. 

5. Ta konvencija se preneha uporabljati za vsako ozemlje, 
navedeno v 27. členu, ko se za to ozemlje ne uporablja več niti 
Univerzalna konvencija o avtorski pravici niti Mednarodna 
konvencija za varstvo književnih in umetniških del. 

29. člen 

1. Ko je ta konvencija veljala pet let, lahko vsaka država 
pogodbenica z notifikacijo, naslovljeno na generalnega 

sekretarja Združenih narodov, zahteva, da se skliče konfe- 
renca za revizijo konvencije. Generalni sekretar o tej zahtevi 
obvesti vse države pogodbenice. Če v šestih mesecih po tem 
obvestilu najmanj polovica držav pogodbenic obvesti gene- 
ralnega sekretarja Združenih narodov, da se strinjajo s to 
zahtevo, generalni sekretar obvesti generalnega direktorja 
Mednarodnega urada za delo, generalnega direktorja Organi- 
zacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 
ter direktorja Urada Mednarodne unije za varstvo književnih 
in umetniških del, ki v sodelovanju z Medvladnim odborom, 
predvidenim v 32. členu, skličejo revizijsko konferenco. 

2. Za sprejem kakršne koli revizije te konvencije sta potrebni 
dve tretjini pritrdilnih glasov držav, navzočih na revizijski 
konferenci, pod pogojem, da ta večina vključuje dve tretjini 
držav, ki so v času revizijske konference pogodbenice kon- 
vencije. 

3. V primeru sprejema konvencije, ki v celoti ali delno revidira 
to konvencijo in če revidirana konvencija ne določa drugače: 

(a) ta konvencija preneha biti na voljo za ratifikacijo, sprejem 
ali pristop od dneva, ko začne veljati revidirana konvencija; 

(b) ta konvencija ostane v veljavi za odnose med oziroma z 
državami pogodbenicami, ki niso postale pogodbenice revidi- 
rane konvencije. 

30. člen 

Vsak spor, ki lahko nastane med dvema ali več državami 
pogodbenicami glede razlage ali uporabe te konvencije in ni 
rešen s pogajanji, se na zahtevo katere koli od strank v sporu 
predloži v reševanje Meddržavnemu sodišču, če se stranke ne 
dogovorijo za drugačen način reševanja spora. 

31. člen 

Nobeni pridržki k tej konvenciji niso dopustni, razen tistih, ki 
so dopustni po tretjem odstavku 5. člena, drugem odstavku 6. 
člena, prvem odstavku 16. člena in po 17. členu. 

32. člen 

1. Ustanovi se Medvladni odbor z naslednjimi nalogami: 

(a) da proučuje vprašanja, ki zadevajo uporabo in delovanje 
konvencije; in 

(b) da zbira predloge in pripravlja dokumentacijo za more- 
bitno revizijo te konvencije. 

2. Odbor sestavljajo predstavniki držav pogodbenic, izbrani z 
obveznim upoštevanjem pravične geografske porazdelitve. 
Članov je šest, če je držav pogodbenic dvanajst ali manj, 
devet, če je držav pogodbenic trinajst do osemnajst, in dva- 
najst, če je držav pogodbenic več kot osemnajst. 

3. Odbor se oblikuje dvanajst mesecev po tem, ko začne 
veljati konvencija, na volitvah, na katerih ima vsaka država 
pogodbenica en glas in jih pripravijo generalni direktor Med- 
narodnega urada za delo, generalni direktor Organizacije 
Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo in 
direktor Urada Mednarodne unije za varstvo književnih in 
umetniških del v skladu s pravili, ki jih prej odobri večina 
držav pogodbenic. 

4. Odbor izvoli predsednika in funkcionarje ter določi svoj 
poslovnik. Poslovnik mora predvsem urejati prihodnje delo in 
način izbiranja njegovih članov za vnaprej, tako da je zagotov- 
ljeno kroženje med različnimi državami pogodbenicami. 

5. Sekretariat odbora sestavljajo funkcionarji Mednarodnega 
urada za delo, Organizacije Združenih narodov za izobraževa- 
nje, znanost in kulturo in Urada Mednarodne unije za varstvo 
književnih in umetniških del, ki jih določita njihova generalna 
direktorja oziroma direktor. 
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6. Sestanki odbora, ki se skličejo, ko večina njegovih članov 
meni, da je to potrebno, so izmenično na sedežu Mednarod- 
nega urada za delo, Organizacije Združenih narodov za izo- 
braževanje, znanost in kulturo in Urada Mednarodne unije za 
varstvo književnih in umetniških del. 

7. Stroške članov odbora krijejo njihove vlade. 

33. člen 

1. Ta konvencija je sestavljena v angleškem, francoskem in 
španskem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodo- 
stojna. 

2. Poleg tega se uradna besedila te konvencije sestavijo tudi v 
nemškem, italijanskem in portugalskem jeziku. 

34. člen 

1. Generalni sekretar Združenih narodov obvesti države, 
povabljene na konferenco, navedeno v 23. členu, in vse 
države članice Združenih narodov kot tudi generalnega direk- 
torja Mednarodnega urada za delo, generalnega direktorja 
Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in 
kulturo in direktorja Urada Mednarodne unije za varstvo knji- 
ževnih in umetniških del: 

(a) o deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu ali 
pristopu; 

(b) o datumu začetka veljavnosti konvencije; 

(c) o vseh notifikacijah, izjavah ali sporočilih, predvidenih s 
to konvencijo; 

(d) o primerih iz četrtega in petega odstavka 28. člena. 

2. Generalni sekretar Združenih narodov obvesti tudi gene- 
ralnega direktorja Mednarodnega urada za delo, generalnega 
direktorja Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, 

znanost in kulturo in direktorja Urada Mednarodne unije za 
varstvo književnih in umetniških del o zahtevah, ki so mu bile 
sporočene v skladu z 29. členom, kot tudi o vsakem sporočilu, 
prejetem od držav pogodbenic v zvezi z revizijo konvencije. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili za to pravilno 
pooblaščeni, podpisali to konvencijo. 

SESTAVLJENO v Rimu šestindvajsetega oktobra 1961 v enem 
izvodu v angleškem, francoskem in španskem jeziku. Pravilno 
overjene kopije generalni sekretar Organizacije združenih 
narodov pošlje vsem državam, povabljenim na konferenco, 
navedeno v 23. členu, in vsem državam članicam Združenih 
narodov kot tudi generalnemu direktorju Mednarodnega 
urada za delo, generalnemu direktorju Organizacije Združe- 
nih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo in direktorju 
Urada Mednarodne unije za varstvo književnih in umetniških 
del. 

3. člen 

Republika Slovenija izjavlja da, na podlagi tretjega odstavka 
5. člena te konvencije v zvezi s točko c prvega odstavka 5. 
člena, ne bo uporabljala kriterija izdaje fonograma po točki c 
prvega odstavka 5. člena konvencije. 

Republika Slovenija izjavlja da, na podlagi alinee 1 točke a 
prvega odstavka 16. člena v zvezi z 12. členom, do 1. 1. 1998 
ne bo uporabljala določb 12. člena konvencije. 

4. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za znanost in tehno- 
logijo - Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

Uvod 

Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev 
fonogramov in radiodifuznih organizacij (Rimska konvencija) 
je bila sprejeta 26. 10. 1961 v Rimu. Na dan 1. 1. 1995 je imela 
konvencija 47 držav članic, in sicer:' 

Argentina, Avstralija, Avstrija, Barbados, Bolivija, Brazlija, 
Burkina Faso, Češka republika, Čile, Danska, Dominikanska 
republika, Ekvador, El Salvador, Fidži, Filipini, Finska, Fran- 
cija, Grčija, Gvatemala, Honduras, Islandija, Italija, Izrael, 
Jamajka, Japonska, Kitajska, Kolumbija, Kostarika, Lesoto, 
Luksemburg, Madžarska, Mehika, Monako, Nemčija, Niger, 
Nigerija, Nizozemska, Norveška, Panama, Paragvaj, Peru, Slo- 
vaška, Španija, Švedska, Švica, Urugvaj, Vatikan, Velika Brita- 
nija. 
Konvencija je deponirana pri generalnem sekretarju Združe- 
nih narodov. Za pristop je na voljo vsaki državi, ki je članica 
Združenih narodov, če je ta država že članica Svetovne kon- 
vencije o avtorski pravici1 ali Bernske unije za varstvo književ- 
nih in umetniških del.3 Listine o ratifikaciji, sprejemu ali pri- 
stopu se deponirajo pri generalnem sekretarju Združenih 
narodov. 

' Vir: Industrial Proper1y and Copyright, 1995, št. 1, str. 24, Ženeva, 
uradna mesečna revija Svetovne organizacije za intelektualno lastnino 
(WIPO) v Ženevi. 
1 Uradni list SFRJ-MP, št. 54/73. Slovenija je članica na podlagi akta o 
notifikaciji nasledstva Uradni list RS-MP, št. 15/92. 
3 Uradni list SFRJ-MP, št. 14/75, 4/B6. Slovenija je članica na podlagi 
akta o notifikaciji nasledstva Uradni list RS, št. 24/92. 

RAZLOGI ZA PRISTOP 

S pristopom h konvenciji bo v Sloveniji ustvarjena pravna 
podlaga za varstvo tujih umetnikov izvajalcev, proizvajalcev 
fonogramov in radiodifuznih organizacij, ki obstaja že v 47 
državah. V svetu uživajo navedene osebe posebno pravico, t. i. 
sorodno pravico, katere vsebina je predvsem v dovolitvi ali 
prepovedi izkoriščanja njihovega predmeta, t.j. izvedbe, fono- 
grama ali oddaje. 

Konvencija je eden od odločilnih pravnih sredstev v boju 
zoper nezakonito uporabo tujih izvedb, fonogramov in RTV 
oddaj. Nezakonito snemanje, presnemavanje, radiodifuzno 
oddajanje itd. so v svetu zavzeli velik obseg in Slovenija pri 
tem ni izjema. Novi slovenski zakon o avtorski in sorodnih 
pravicah je uredil to problematiko z vidika notranjega prava, s 
konvencijo pa se bodo uredili še njeni mednarodni vidiki. 

Slovenija se je tudi z drugimi mednarodnimi akti obvezala, da 
bo varovala sorodne pravice v skladu z bistvenimi mednarod- 
nimi standardi oz. na podobni ravni kot v EGS: v 27. členu 
Sporazuma o sodelovanju z EGS s sklepnim aktom (Uradni 
list RS-MP, št. 14/93); v 25. členu Sporazumov o prosti trgovini 
s Češko (Uradni list RS-MP, št. 11/94), s Slovaško (Uradni list 
RS-MP, št. 12/94) in z Madžarsko (Uradni list RS-MP, št. 14/ 
94). 

VSEBINA KONVENCIJE 

Konvencija ima 34 členov, od katerih je prvih 17 vsebinskih. 
Določbe konvencije urejajo varstvo t.i. sorodnih pravic, t.j. 
pravic, ki ne spadajo pod avtorsko pravico, so pa glede 
izkoriščanja in načina varovanja podobne oz. sorodne avtor- 
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ski pravici. Gre za pravice umetnikov izvajalcev (na izvedbah), 
proizvajalcev fonogramov (na fonogramih) in radiodifuznih 
organizacij (na oddajah). Konvencija vsebuje deloma kolizij- 
ska pravila (pravila mednarodnega zasebnega prava o upo- 
rabi prava) in deloma materialna pravila (določbe o minimal- 
nem varstvu). 

Konvencija uvodoma določa razmerja med avtorsko in sorod- 
nimi pravicami (1. člen) in definicije nekaterih ključnih poj- 
mov (2. in 3. člen). Nato so določene navezne okoliščine 
(kriteriji), na podlagi katerih država članica s svojimi zakoni 
varuje tuje upravičence (členi 4-6): 
- izvajalce glede na kraj izvedbe ali glede na varovanost 
fonograma z izvedbo (4. člen); 
- proizvajalce fonogramov glede na državljanstvo, kraj 
prvega posnetka ali kraj prve izdaje (5. člen, z možnostjo 
pridržka); 
- radiodifuzne organizacije glede na sedež ali kraj oddajnika 
(6. člen, možnost pridržka). 

Osrednji vsebinski del konvencije so 7., 10. in 13. člen, ki 
vsebujejo določbe o minimalnem varstvu, ki ga morajo zago- 
toviti države članice: 

- po 7. členu imajo izvajalci možnost, da glede svoje izvedbe 
preprečijo oddajanje in priobčitev javnosti, snemanje in 
reproduciranje posnetka; 
- po 10. členu lahko proizvajalci fonogramov odločajo o 
reproduciranju svojih fonogramov; 
- po 13. členu lahko RTV organizacije glede svojih oddaj 
odločajo o radiodifuzni retransmisiji, snemanju, reproducira- 
nju posnetkov in priobčitvi javnosti. 

V 12. členu je določeno, da se za vsako radiodifuzno oddaja- 
nje ali priobčitev javnosti fonograma plača enkratno pravično 
nadomestilo izvajalcem ali proizvajalcem fonograma ali obo- 
jim. Glede te določbe so možni pridržki različnih stopenj (16. 
člen). 

Konvencija nadalje ureja zastopanje izvajalcev (8. člen), mož- 
nost razširitve varstva izvajalcev (9. člen), pomen simbola ® in 
način njegove uporabe (11. člen) ter možnosti pridržkov (gl. 
točko IV. 2. spodaj). 

14. člen ureja rok trajanja sorodnih pravic. Določitev tega 
roka je prepuščena državam članicam, vendar pa ne sme biti 
krajši od 20 let. 

15. člen ureja omejitve sorodnih pravic. Države članice jih 
lahko izenačijo z omejitvami, ki veljajo za avtorsko pravico, 
vendar so prisilne licence dovoljene le pod določenimi pogoji 
(pouk ali znanstveno raziskovanje, omejenost na državni teri- 
torij, plačilo pravičnega nadomestila). 

Preostali členi konvencije vsebujejo podobne določbe kot 
večina podobnih mednarodnih aktov: pristojnosti Medvlad- 
nega odbora (32. člen), način pristopa h konvenciji (24. člen), 
začetek veljavnosti konvencije (25. člen), odpoved konvencije 
(28. člen), uradni jeziki in vodenje evidence o članstvu (33. in 
34. člen). 

VPLIVNA NOTRANJO ZAKONODAJO 

1. Splošno 

Slovenija je zaradi pojavov kršitev sorodnih pravic že leta 
1994 sprejela Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne 
video in avdio dejavnosti (Uradni list RS, št. 42/94, 50/94). Po 
tem zakonu je za presnemavanje, razmnoževanje, trženje itd. 
videogramov in fonogramov treba urediti razmerja z imetniki 
pravic (1. in 2. člen). Neizpolnjevanje določb zakona pomeni 
prekršek; nadzor opravlja tržna inšpekcija (6. in 7. člen). 

Pred kratkim je bil sprejet tudi sodobni Zakon o avtorski in 
sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) - v nadaljevanju 
ZASP, v katerem so bile določbe konvencije v celoti upošte- 
vane in deloma celo presežene. V skladu s konvencijo se v 

ZASP vse konvencijske (in tudi druge) pravice vsebinsko 
varujejo kot sorodne pravice, njihove kršitve pa s kazenskimi 
sankcijami zaradi prekrška. 

ZASP je sprejel glede varovanja 
- tujih izvajalcev kriterije državljanstva ali sedeža (člen 176/ 
1) ter kriterije prebivališča, poteka izvedbe, varovanosti fono- 
gramov, varovanosti oddaj z njihovimi izvedbami (člen 178); 
- tujih proizvajalcev fonogramov kriterij državljanstva ali 
sedeža (člen 176/1) ter kriterij kraja prvega posnetka (člen 
179/1); 
- tujih RTV organizacij kriterije sedeža (čen 176/1) in lokacije 
njihovega oddajnika (člen 180). 

Oba zgoraj navedena slovenska predpisa vsebinsko v celoti 
upoštevata konvencijo. Zaradi pristopa k njej torej ne bodo 
potrebne spremembe ali dopolnitve slovenske zakonodaje. 

2. Pridržki 

Konvencija v omenjenih taksativno določenih primerih 
dopušča pridržke držav članic. Možnih je 5 pridržkov, nana- 
šajo pa se na člene 5/3, 6/2, 12, 13 (d) in 17. Pri njihovi presoji 
je treba upoštevati določbe ZASP, v okviru katerega je zako- 
nodajalec že rešil vprašanja možnih pridržkov. Takrat je bilo 
pomembno spoznanje, da je bila konvencija sprejeta pred 34 
leti in da nekateri pridržki zato rešujejo situacije, ki so danda- 
nes že preživele. Tako prideta v poštev za Slovenijo samo dva 
pridržka, navedena v nadaljevanju. 

a) Po členu 5/3 konvencije v zvezi s členom 5 (1) (c) konven- 
cije: 

»Republika Slovenija izjavlja, da ne bo uporabila kriterija 
izdaje fonograma po členu 5 (1) (c) konvencije.' 

Obrazložitev 

V 5. členu konvencije so določene navezne okoliščine ozi- 
roma kriteriji, na podlagi katerih so tuji proizvajalci fonogra- 
mov obravnavani enako kot domači in uživajo varstvo po 
slovenskih predpisih. To so kriterij državljanstva, kriterij pos- 
netka in kriterij izdaje. S pridržkom je mogoče od navedenih 
kriterijev drugega ali tretjega opustiti. ZASP je izključil tret- 
jega, ker ta na enostaven način omogoča premočno in preši- 
roko varstvo tujih proizvajalcev fonogramov: po njem bi 
zadoščalo že, da proizvajalec fonogramov, tudi če je iz države 
nečlanice, prvič ali sočasno izda fonogram tudi na sloven- 
skem trgu. Tako varstvo proizvajalcev iz držav nečlanic je 
preširoko, saj je treba varovati predvsem tiste, ki so h konven- 
ciji pristopile. Ta pridržek je dozdaj uveljavilo 9 držav.4 

b) Po členu 16 (1) (a) (i) konvencije v zvezi s členom 12 
konvencije: 

'Republika Slovenija izjavlja, da do 1. 1. 1998 ne bo uporabila 
določb člena 12 konvencije.« 

Obrazložitev 

V členu 12 konvencije je določeno, da se za vsako radiodi- 
fuzno oddajanje fonograma ali njegovo drugačno priobčitev 
javnosti plača izvajalcem in proizvajalcem fonogramov 
enkratno pravično nadomestilo. Tako določbo pozna tudi 
ZASP (130. člen), vendar je njeno uveljavitev odložil za čas 2 
let (188. člen). V Sloveniji namreč še niso zagotovljeni pogoji 
za realizacijo te pravice, saj je treba ustanoviti ustrezne kolek- 
tivne organizacije, sprejeti tarife, določiti način delitve itd. 
Tako časovno odložitev je treba izvesti tudi glede uveljavitve 
konvencije, kar omogoča njen člen 16 (1) (a) (i). Slovenija bo 
torej uveljavila člen 12 Rimske konvencije, vendar šele po 1. 1. 
1998. Ta pridržek je dozdaj (za neomejen čas) uveljavilo 8 
držav.' 

FINANČNE OBVEZNOSTI 

S pristopom h konvenciji za Republiko Slovenijo ne bodo 
nastale nove finančne obveznosti, saj članstvo ne zahteva 
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plačevanja članarin ali kakšnih drugih finančnih obveznosti. 4Avstralija, Kongo, Francija, Japonska, Luksemburg, Monako, Niger, 
Finančne in druge obveznosti ter posledice pa bodo ned- Nigerija, Španija, 
vomno nastale za tiste uporabnike (npr. proizvajalce, uvoz- 
nike, prodajalce, RTV organizacije), ki in če bodo nezakonito 
snemali, presnemavali, oddajali itd. predmete sorodnih pravic > Avstralija, Kongo, Fidži, Finska, Islandija, Luksemburg, Monako, 
ter s tem kršili konvencijo. To pa je tudi njen namen. Niger. 

BELEŽKE 
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PROGRAM DELA DRUŽRE ZA 

AVTOCESTE V REPURLIKI SLOVENIJI, 

DARS d.d., ZA LETO 1996 

- EPA 1346 

Vlada Republike Slovenije je na 174. seji dne 21. decembra 
1995 obravnavala: 

- PROGRAM DELA DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPU- 
BLIKI SLOVENIJI, DARS D.D., ZA LETO 1996, 
ki ga pošilja v soglasje na podlagi 6. člena Zakona o 
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 57/93). 

Navedeni program dela je pripravila Družba za avtoceste v 
Republiki Sloveniji, DARS d.d. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovali: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet in zveze, 
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS d.d. 

Predlog Programa dela družbe za avtoceste v Republiki Slo- 
veniji za leto 1996 je pripravila in sprejela Uprava družbe na 
svoji 90. seji dne 27. 11. 1995: 

Jože Brodnik, dipl. ing., I. r. 
Lado Prah, dipl. ing., I.r. 
mag. Stanko Debeljak, dipl. oec., i.r. 
Metod Di Batista, dipl. ing., I.r. 
Stanko Štrajn, dipl. iur., I.r. 
Gordana Višinski, dipl. ing., I.r. 

Osnova za program dela Družbe za avtoceste v Republiki 
Sloveniji v letu 1996 je Nacionalni program izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na svoji 36. seji dne 15. 11. 1995. 

1. PROGRAM DELA DRUŽBE 
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju 
DARS d. d.) je bila ustanovljena in registrirana na sedežu v 
Celju dne 7.12.1993 na podlagi Zakona o družbi za avtoceste 
v Republiki Sloveniji (Ur. list R Slovenije št. 57/93). 
V skladu z nalogami in pristojnostmi, določenimi v 3. členu 
navedenega zakona in v skladu s predlogom Nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, bo DARS 
d. d. v letu 1996 izvajala naslednja dela: 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in 
izdelave investicijskih programov, projektno tehnične doku- 
mentacije ter odkupov zemljišč in nepremičnin za avto- 
cestne odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1996 in 
kasneje. 

Pri tem bo DARS d.d.: 

- organizirala in vodila izdelavo vseh študij in raziskav, 
potrebnih za odločitve pri načrtovanju in gradnji avtocest; 

- organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in inve- 
sticijskih programov; 

- organizirala in vodila pripravo projektno tehnične doku- 
mentacije za te avtocestne odseke, pri čemer bo; 

- razpisovala in oddajala projektna dela; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nad- 
zor pri izdelavi projektne dokumentacije; 
- organizirala revizije izdelane projektne dokumentacije; 
- potrjevala projektno dokumentacijo; 

- Ministrstvu za okolje in prostor zagotavljala potrebne stro- 
kovne podlage za postopke določitve poteka avtocestnih tras 
v prostoru; 

- organizirala in vodila odkupe zemljišč in nepremičnin in 
sklepala odškodninske pogodbe. 

1.2. Organiziranje in vodenje nadaljevanja gradnje avtocest- 
nih odsekov, ki so se pričeli graditi v letih 1994 ali 1995 

Pri tem bo DARS d. d.: 

- izvedla javne razpise za še ne oddana gradbena dela; 
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nad- 
zor pri gradnji; 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvaja- 
nju del. 
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1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, 
ki bodo končani v letu 1996 

Za te odseke bo DARS d.d.: 

- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nad- 
zor pri gradnji; 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvaja- 
nju del; 
- pridobila vse potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in 
vgrajenih materialov; 
- organizirala tehnične preglede izvedenih del; 
- organizirala in vodila odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotov- 
ljenih pri tehničnih pregledih; 
- organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih 
odsekov. 

1.4. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih avto- 
cestnih odsekov 

Pri tem bo DARS d.d.: 

- izvedla javne razpise za oddajo gradbenih del; 
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nad- 
zor pri gradnji; 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvaja- 
nju del. 

1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja obstoječih avto- 
cestnih odsekov 

Na že zgrajenih avtocestah bo DARS d.d. organizirala in 
vodila izvajanje rednega vzdrževanja in obnavljanja vozišč, 
objektov in opreme v takem obsegu in kvaliteti, ki zagotavljata 
uporabnikom avtocest tekoč in varen promet. 

Zato bo DARS d.d.: 

- organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja avto- 
cest; 
- razpisovala in oddajala dela obnavljanja vozišč, objektov in 
opreme; 
- organizirala in vodila nadzor nad izvajanjem obnavljanja 
vozišč, objektov in opreme; 
- organizirala in vodila pobiranje cestnine s postopnim uvaja- 
njem pobiranja brez ustavljanja. 

Pri tem bo DARS d.d. skrbela, da bodo navedena dela izve- 
dena racionalno in kvalitetno in v takem obsegu, da bo 
mogoče čim večji del pobranih cestnin nameniti za graditev 
novih avtocestnih odsekov. 

1.6. Opravljanje finančnega Inženiringa 

Financiranje graditve in vzdrževanja avtocest je omogočeno 
predvsem na podlagi Zakona o zagotavljanju namenskih sred- 
stev za izgradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji 
(Ur. list R Slovenije št. 46/93) ter na podlagi Pogodbe o 
prenosu avtocest v Republiki Sloveniji v upravljanje DARS 
d.d. med Republiko Slovenijo in DARS d.d. S to pogodbo je 
DARS d.d. dobila od države Slovenije v upravljanje že zgra- 
jene avtoceste in s tem tudi pravico do pobiranja cestnine, ki 
je vir finančnih sredstev za vzdrževanje in upravljanje avtocest 
in graditev novih avtocestnih odsekov. 

Pri financiranju graditve in vzdrževanja avtocest bo DARS 
d.d.: 

- za avtocestne odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1996 
in kasneje, ob sodelovanju z Ministrstvom za finance vodila 
razgovore s tujimi in domačimi finančnimi institucijami o 
najetju potrebnih posojil za realizacijo tega programa; 

- sodelovala z Ministrstvom za finance v postopkih za prido- 
bivanje potrebnih garancij Republike Slovenije za tuja in 
domača posojila, ki jih bo DARS d.d. rabila za sofinanciranje 
graditve avtocestnih odsekov v letih 1996 do 1999; 

- zagotavljala pravočasno in redno plačilo obveznosti že 
najetih posojil za nove avtocestne odseke; 

- tujim posojilodajalcem (EBRD in EIB) bo v okviru že podpi- 
sanih posojilnih pogodb redno dostavljala vse podatke in 
poročila o realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v 
skladu s temi pogodbami dolžna pripravljati; 

- v okviru zakonskih možnosti zagotavljala ohranjanje realne 
vrednosti investicijskih sredstev, s katerimi upravlja. 

1.7. Ostale naloge 

Poleg vseh navedenih nalog bo DARS d.d.: 

- pripravljala poročila in podatke za Državni zbor R Slovenije, 
za organe upravljanja, Skupščino DARS d.d. (Vlado Republike 
Slovenije) in Nadzorni svet DARS d.d.; 

- pripravljala poročila in podatke za strokovne organe Skupš- 
čine DARS d.d., to je za Finančni svet in Projektni svet; 

- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze, Ministrstvom 
za okolje in prostor in Ministrstvom za finance pri nalogah, ki 
jih ta ministrstva kot upravni organi izvajajo pri graditvi avto- 
cest; 
- sodelovala z Odborom za infrastrukturo in okolje Držav- 
nega zbora pri sprejemanju letnega programa dela DARS d.d. 
za leto 1997 in pri predhodnih obravnavah predlogov variant 
avtocestnih odsekov, ki se bodo pričeli graditi v letu 1996 in 
kasneje; 

- sodelovala z občinami, preko katerih potekajo trase novih 
avtocest. 

1.8. Notranja organizacija DARS d.d. 

Dela organiziranja in vodenja navedenih nalog opravlja DARS 
d.d. v štirih sektorjih in sicer: tehnična priprava in izvajanje 
del, vzdrževanje in upravljanje avtocest, finančni sektor in 
pravni sektor. 

Uprava DARS d.d. šteje šest članov (predsednik uprave, 
pomočnik predsednika uprave, direktor tehnične priprave in 
izvajanja del, direktor vzdrževanja in upravljanja, direktor za 
finančne zadeve in direktor za pravne zadeve). Sistemizacija 
DARS d.d. skupno z upravo predvideva 43 zaposlenih. Tre- 
nutno je v DARS d.d. zaposlenih 36 delavcev. 

Za opravljanje vseh navedenih nalog bo DARS d.d. v letu 
1996 porabila 415,5 mio SIT. 

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH BO 
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO 
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, kl se pričnejo 
graditi po letu 1996 - smer zahod-vzhod 

Odsek HAJDINA-ORMOŽ (brez obvoznice Ormož) 

Za rekonstrukcijo ali novogradnjo na odseku Hajdina-Ormož 
se izdeluje študija variant, ki bo dokončana do konca tega 
leta. V letu 1996 bo potekala priprava lokacijskega načrta. 

Odsek BELTINCI—MADŽARSKA MEJA 

Ministrstvo za promet in zveze bo v začetku leta 1996 podalo 
dopolnitev predloga za izdelavo LN v skladu s Spremembami 
in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in sred- 
njeročnega plana Republike Slovenije. Lokacijski načrt se bo 
pripravljal za traso avtoceste od Beitincev proti madžarski 
meji do tiste točke, ki bo omogočala navezavo avtoceste na 
maddržavno usklajen avtocestni mejni prehod med R Slove- 
nijo in R Madžarsko. 
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Odseki Koper-lzola, Izola—Jagodje in Jagodje-Lucija 

V marcu 1996 bo podan predlog Ministrstva za promet in 
zveze za začetek priprave LN. Od junija do oktobra 1996 bo 
potekalo vrednotenje variant in zatem izdelava strokovnih 
podlag za LN. 

2.1.2. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo 
graditi po letu 1999 - smer sever-jug 

Odsek Vrba-Črnlvec 

V novembru 1995 bo podan predlog Ministrstva za promet in 
zveze za začetek priprave LN Od februarja do junija 1996 bo 
potekalo vrednotenje variant z izborom najustreznejše vari- 
ante. Po izboru variante bo od junija do konca leta 1996 
potekala izdelava strokovnih podlag za osnutek LN. 

Odsek Črnivec-Podtabor 

V decembru 1995 bo podan predlog Ministrstva za promet in 
zveze za začetek priprave LN. Od marca do julija 1996 bo 
potekalo vrednotenje variant z izborom najustreznejše vari- 
ante. Po izboru variante bo od julija do konca leta 1996 
potekala izdelava strokovnih podlag za osnutek LN. 

Odsek Podtabor-Naklo 

V novembru 1995 bo izdelan predlog LN. Uredba Vlade o 
lokacijskem načrtu bo stopila v veljavo v marcu 1996. 

Odsek Naklo-Kranj 

V januarju 1996 bo izdelana projektna dokumentacija PGD- 
PZI za dograditev manjkajočih pasov obstoječe trase AC. 

Odsek Šentvid-Koseze 

V novembru 1995 bo podan predlog Ministrstva za promet in 
zveze za začetek priprave sprememb LN. Od januarja 1996 do 
junija bo potekalo vrednotenje variant z izborom najustrez- 
nejše variante. Po izboru variante v juniju bo do konca leta 
1996 potekala izdelava strokovnih podlag za osnutek LN. 

Odsek Višnja Gora—Bič 

V pripravi je gradivo za dopolnitev predloga Ministrstva za 
promet in zveze o delitvi odseka na dva lokacijska načrta. 
Dopolnitev bo gotova do konca novembra 1995. Sedanji eno- 
ten odsek bo razdeljen na dva odseka in sicer: 

- Višnja gora-Dob: predlog LN bo izdelan v januarju 1996, 
Uredba o lokacijskem načrtu pa bo pričela veljati v marcu 
1996. 
- Dob-Bič: za ta odsek se bo pričelo pripravljati gradivo za 
predlog Ministrstva za promet in zveze za pričetek priprave 
lokacijskega načrta. 

Odseka Blč-Hrastje in Hrastje-Kronovo 

V januarju 1996 bo zaključeno vrednotenje variant z izborom 
najustreznejše variante. Sledila bo izdelava strokovnih podlag 
za LN, kar bo trajalo do julija 1996. V oktobru bo izdelan 
osnutek LN, čemur bo sledila javna razgrnitev osnutka loka- 
cijskega načrta. 

Odsek KRONOVO-KRŠKA VAS 

Do konca marca 1996 bo izdelan predlog LN in v maju bo 
stopila v veljavo Uredba o lokacijskem načrtu. 

Odsek Krška vas - Obrežje 

Do maja 1996 bo zaključeno vrednotenje variant z izborom 
najustreznejše variante poteka trase AC. Od maja do konca 
jeta 1996 je predvidena izdelava strokovnih podlag za osnutek 

Za pripravo navedene projektno tehnične dokumentacije bo v 
letu 1996 potrebnih 440,5 mio SIT. 

2.2. NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADNJE 
AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI SO SE PRIČELI GRADITI V 
LETIH 1994 IN 1995 

• 
V letu 1996 se bo nadaljevala oziroma dokončala gradnja na 
naslednjih desetih avtocestnih odsekih: 

Projekt 1 - štajerska , 

1. Šentilj - Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,3 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: celoten odsek v oktobru 1996 

2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 
46,9 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: pododsek Hoče - Slovenska 
Bistrica v decembru 1995, pododsek Slovenska Bistrica - 
Slovenske Konjice v juliju 1997, pododsek Slovenske Konjice 
- Dramlje v juniju 1996, pododsek Dramlje - Celje v oktobru 
1996, pododsek Celje - Arja vas v novembru 1996 

Projekt 2 - Celje 

3. Arja vas — Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9 
km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: celoten odsek bo predan pro- 
metu jeseni 1997 

Projekt 3 - Gorenjska — Dolenjska in Ljubljana 

4. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 
10,7 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: celoten odsek v maju 1998 

5. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 
4,3 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: celoten odsek v avgustu 1997 

Projekt 4 - Primorska 

6. Razdrto - Čebulovica, viadukta 
zaključna dela, 
predano v promet: 14. 07. 1995 

7. Čebulovica - Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 5,1 
km 
zaključna dela, 
predano v promet: 14. 07. 1995 

• 

8. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km 
zaključna dela, 
predano v promet: celoten odsek ob koncu 1995 

9. Dane - Fernetiči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: celoten odsek v novembru 1997 

10. Selo - Šempeter, štiripasovna avtocesta, dolžin« 11,8 
km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: celoten odsek v maju 1996 

Skupno je to nadaljevanje gradnje 39,7 km novih štiripasov- 
nih avtocest in 9,1 km dodatnih dveh pasov na že zgrajeni 
dvopasovni avtocesti ter dokončanje 21,1 km novih štiripa- 
sovnih avtocest in 26,2 km dodatnih dveh pasov na že 
zgrajeni dvopasovni avtocesti. 

57 poročevalec, št. 2 



2.2.1. OPIS ODSEKOV 

PROJEKT 1 - ŠTAJERSKA 

Odsek Šentilj - Pesnica, doliina 9,3 km 
Dela na trasi AC Šentilj - Pesnica so se pričela 16. junija 1994 
ter bodo zaključena 16. oktobra .1996, ko bo ta odsek tudi 
predan prometu. V letu 1996 bodo izvajana dela, ki niso bila 
izvedena v letu 1994 in 1995. 

A. TRASA 

A. a. Zemeljska dela 
Zemeljska dela bodo zaključena na delih trase, kjer jih iz 
tehnoloških razlogov ni bilo možno dokončati v letu 1995 oz. 
so pogojena s preusmeritvami prometa. V letu 1996 bo izvr- 
šeno še 194.000 m3 izkopov, kar predstavlja 16% vseh del na 
izkopih, in enaka količina nasipov. Gramozne grede, kot zak- 
ljučne plasti nasipov, bo izvedeno 103.000 nr ali 48% vseh 
del. 

A. b. Zgornji ustroj 
Pretežna količina del na zgornjem ustroju bo izvršena v letu 
1996. 

Tako bo vgrajeno: 51.000 m3 (60%) gramoza za nosilno plast, 
139.000 nr (60%) cementne stabilizacije, 141.000 m2 (80%) 
bitudrobirja (d=8 cm), 204.000 m2 (100%) asfaltbetona in 
28.000 m2 bitumenske nosilno obrabne plasti, kar predstavlja 
100% vseh del. Ostale količine so bile že vgrajene v letu 1995. 

A.c. Odvodnjavanje 
Izvajala se bodo zaključna dela odvodnjavanja avtoceste. Ta 
dela, ki zajemajo številne pozicije raznih del (drenaže, kanali- 
zacija, jaški, jarki, obloge jarkov, koritnice, kanalete itd.) bodo 
izvedena v obsegu še preostalih 30% teh del. 

A.d. Regulacije 
Glede na to, da je bil pretežni del regulacij izveden že v letu 
1995, se bodo v letu 1996 dela na regulacijah odvijala le v 
manjšem obsegu, to je cca 8% vseh del. To so dela. ki zaradi 
operativnih razlogov niso bila zaključena v letu 1995. 

A.e. Prestavitve komunalnih vodov In naprav 
Ker na trasi AC in deviacijah niso predvidene večje prestavitve 
komunalnih vodov, bo v letu 1996 zaključena prestavitev 
elektrovodov, prav tako pa bo zgrajena komunalna infrastruk- 
tura za cestninsko postajo. 

A.f. Prepusti in zidovi 
Od 8 prepustov in pilotne stene bo v letu 1996 zgrajen še 
zadnji prepust pod AC razpona 4 m, kar predstavlja 13% vseh 
del. 

A.g. Deviacije 
Na deviacijah lokalnih cest in prestavitvi M ceste se bodo 
izvajala še preostala zemeljska dela v količini 44.000 m3 ali 
12% vseh teh del. Vse deviacije, ki potekajo prečno na AC, 
bodo zaključene že v letu 1995. V letu 1996 bo na zgornjem 
ustroju izvršeno: 8.500 m3 (22%) nosilne plasti prodca in 7.500 
m2 (23%) asfaltnih plasti. 
Odvodnjavanje deviacij bo izvršeno v obsegu 43% vseh del. 

A.h. Oprema AC 
Vsa prometna oprema: talne označbe, pokončna oprema 
cest, varovalne ograje, zaščitne ograje, klic v sili ipd., bo v letu 
1996 na trasi AC izveden v celoti, na deviacijah pa 80%. 

A.i. Protihrupna zaščita 
Protihrupna zaščita ter zasaditev obcestnega prostora bo v 
celoti izvedena v letu 1996. 

B. OBJEKTI 

Vsi premostitveni objekti razen viadukta Kresnica, dolžine 584 
m', bodo zaključeni v letu 1995. » 

B.a. Objekti dolžine nad 50 m 
Na viaduktu Kresnica bodo izvedena dela v sledečem obsegu: 
5% preostalih del na spodnji konstrukciji, 33% preostalih del 
na zgornji konstrukciji, oprema objekta, odvodnjavanje, 
asfalti in izolacije pa bodo izvedeni v celoti. 

B.b. Cestninska postaja 
Cestninska postaja, ki bo imela 7 stez, bo v celoti zgrajena v 
letu 1996. 

B.c. Počivališča 
Počivališče Dobrenje ob AC bo gradil Istra-OMV ter ga dokon- 
čal do otvoritve AC. 

Odsek Hoče-Arja vas, dolžina 46,9 km 

Odsek je razdeljen na 5 pododsekov. 

Pododsek Hoče (Cestninska postaja)-Slov. Bistrica, dol- 
žina 11,6 km 
Promet na tem pododseku je stekel v novembru 1995. V letu 
1996 se bodo izvajala še naslednja zaključna dela: 

A. TRASA 

A.a. Regulacije 
Izvedena bodo sanacijska dela na vodotokih, ki prečkajo AC. 

A.b. Protihrupna zaščita 
Postavljene bodo protihrupne ograje na desni polovici AC v 
dolžini 1.260 m1. V gradnji bodo tudi protihrupne ograje izven 
vozišča AC v dolžini 860 m1. 

Pododsek Slov. Bistrica-Slov. Konjice, dolžine 9,1 km 
Predviden je pričetek del na trasi in viaduktih Vrhole (1=240 
m1) in Preloge (1=560 m1) v marcu 1996. Pododsek bo dokon- • 
čan in predan v promet v juliju 1997. 

A. TRASA 

A.a. Preddela 
Izvršena bodo vsa preddela. 

A.b. Zemeljska dela: 
Izvedenih bo 60% zemeljskih del in sicer: 26.000 m3 izkopa 
humusa, 50.000 m3 izkopa zemljin, 20.000 m3 nasipov in 
60.000 m3 posteljice iz gramoza. 

A.c. Zgornji ustroj: 
Zgornji ustroj bo izveden v naslednjem obsegu: 8.000 m3 

(60%) tampona (gramoz), 38.000 m2 (50%) cementne stabiliza- 
cije, 55.000 m2 (50%) bitudrobirja in 38.000 m2 (10%) asfaltbe- 
tona. 

A.d. Odvodnjavanje: 
Odvodnjavanje se bo izvajalo vzporedno z zemeljskimi deli. 
Izvedeno bo cca 50% vseh teh del na. 

B. OBJEKTI 

B.a. Objekti dolžine 5-50 m 
V juniju 1996 bodo dokončani trije objekti (dva mostova in en 
podvoz), ki so se pričeli graditi jeseni 1995. 

B. b. Objekti dolžine nad 50 m 
izdelana bo tehnična dokumentacija za dva viadukta: viadukt 
Vrhole in viadukt Preloge. Predvidena je celotna izvedba 
spodnje konstrukcije obeh viaduktov, 50% zgornje konstruk- 
cije viadukta Preloge in 80% zgornje konstrukcije viadukta 
Vrhole. Finalizacija (asfalti, odvodnjavanje, ograje) pa bo na 
viaduktu Preloge predvidoma izvedena 20%, na viaduktu 
Vrhole pa 50%. 

B. c. Cestninska postaja 
Izdelana bo projektna dokumentacija za cestninsko postajo 
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Tepanje. Izvršena bodo dela na platoju cestninske postaje, 
pričela pa se bodo tudi gradbena dela, ki bodo v letu 1996 
zaključena do 3. gradbene faze. 

Pododsek Slov. Konjice - Dramlje, dolžina 10,9 km 

Na tem odseku se je v maju 1995 pričela gradnja treh viaduk- 
tov, dveh predorov, petih objektov 5-50 m in trase avtoceste. 
Pododsek bo dokončan in predan v promet v juniju 1996. 

A. TRASA 

Dela bodo zaključena v juniju 1996. 

A. a. Zemeljska dela 
Izvajala se bodo sledeča preostala zemeljska dela: 5.000 m3 

(15%) nasipov in 48.000 m2 (60%) humuziranja. 

A. b. Zgornji ustroj 
Dokončan bo zgornji ustroj. Vgrajene bodo naslednje koli- 
čine: 6.000 m3 (40%) tampona, 24.000 m2 (30%) cementne 
stabilizacije, 66.000 m2 (60%) bitudrobirja in 100% asfaltbe- 
tona. 

A. c. Protihrupna zaščita 
Na levi strani AC bo postavljeno 1.200 m' protihrupnih ograj, 
kar predstavlja 50% vseh protihrupnih ograj. 

A. d. Zaščita vode pred onesnaženjem 
Izvršena bodo vsa dela na zaščiti vode pred onesnaženjem (14 
kom). 

A. e. Regulacije 
Izvedene bodo vse sanacije regulacij potokov (6 kom). 

A. I. Oprema AC 
Izdelana in montirana bo vsa oprema na trasi avtoceste (talne, 
pokončne označbe, varovalne in zaščitne ograje). 

A. g. Odvodnjavanje AC 
Izvršenih bo preostalih 40% del na odvodnjavanju avtoceste. 

B. OBJEKTI 

B. a. Objekti dolžine 5 - 50 m 
Dokončana bodo dela na zadnjem objektu (mostu) in sicer 
ograje, asfalti in odvodnjavanje. 

B. b. Objekti dolžine nad 50 m 

Viadukt 60-24 Skedenj 1 
Maja bo izvedena finalizacija viadukta (ograje, odvodnjavanje, 
izolacijo, asfalte, robnike...) in sicer cca 15% vseh del. 

Viadukt 60-25 Škedenj 2 
Dokončana bo v letu 1995 pričeta finalizacija. Izvedenih bo 
preostalih 10% del. Objekt bo zaključen maja 1996. 

Viadukt 60-26 Slatina 
Dokončana bo v letu 1995 pričeta finalizacija. Izvedenih bo 
preostalih 8% del. Objekt bo zaključen maja 1996. 

B. c. Predori 

Predor Pletovarje 
Potem ko bodo konec leta 1995 zaključena dela v predoru 
Pletovarje - nova leva cev, se bodo januarja 1996 pričela dela 
na sanaciji desne stare predorske cevi. Sanacijska dela obse- 
gajo gradnjo nove obloge predora, betonskega vozišča v 
predoru ter hodnikov in instalacijske kinete. Sanacija in 
zamenjava opreme predora bo zaključena avgusta 1996. 

Predor Golo rebro 
V novi levi predorski cevi se bo nadaljevala gradnja, ki bo 
zaključena junija 1996. V tem obdobju bodo v celoti izvedena 
sledeča dela: kanalizacija in drenaže, izvedba betonskega 
vozišča, hodniki in instalacijske kinete ter oprema predora. 

V juliju 1996 - po izgradnji leve predorske cevi - se bo 
pričela sanacija desne predorske cevi. Izvedena bo celotna 
nova obloga predora, kakor tudi hodniki in kinete. V obsegu 
10% pa bodo izvedena dela na opremi predora. Sanacijska 
dela bodo v celoti zaključena spomladi 1997. 

Pododsek Dramlje - Celje, dolžina 8,4 km 

Na tem pododseku, kjer so že zgrajeni vsi premostitveni 
objekti, se bodo v letu 1996 nadaljevala dela na trasi AC 
(pričetek del je bil v oktobru 1995), ki bodo zaključena okto- 
bra 1996. 

A. TRASA 

A. a. Preddela 
Izvršeno bo preostalih 60% preddel. 

A. b. Zemeljska dela 
Zemeljska dela bodo izvedena v obsegu: 35.000 m3 (80%) 
izkopa humusa, 72.000 m3 (80%) izkopov zemljin, 32.000 rrr 
(80%) nasipov zemljin, 82.000 m2 (100%) humuziranja in 
96.000 m2 (80%) posteljice. 

A. c. Zgornji ustroj 
Zgornji ustroj bo dokončan v celoti. Izvedena bodo dela v 
obsegu: 13.000 m3 tampona, 76.000 m2 cementne stabiliza- 
cije, 110.000 m2 bitudrobirja in 76.000 m2 asfaitbetonov. 

A. d. Odvodnjavanje 
Izvedenih bo 90% odvodnjavanja avtoceste. 

A. e. Oprema AC 
Oprema avtoceste bo izvedena v celoti (ograje, signalizacija 
ipd.) 

A. f. Regulacije 
Izvedene bodo vse sanacije regulacij (27 kom). 

A. g. Vodni zadrževalniki 
Izvedenih bo vseh 34 zadrževalnikov za vodo iz avtoceste. 

A. h. Protihrupna zaščita 
Postavljene bodo vse protihrupne ograje (3.000 m'). 

Pododsek Ceije - Arja vas, dolžina 6,9 km 

V februarju 1996 se bo pričela gradnja trase avtoceste, ki bo 
dokončana novembra 1996. Dokončana bosta tudi oba 
mostova, ki sta se pričela graditi v letu 1995. 

A. TRASA 

A. a. Preddela 
Izvedena bodo vsa preddela. 

A. b. Zemeljska dela 
Zemeljska dela bodo obsegala: 30.000 m3 izkopa humusa, 
35.000 m3 izkopov zemljin, 12.000 m3 nasipov zemljin, 60.000 
m2 humuziranja in 72.000 m2 posteljice. 

A. c. Zgornji ustroj 
Zgornji ustroj bo izveden v obsegu: 9.000 m3 tampona, 49.000 
m5 cementne stabilizacije, 79.000 m2 bitudrobirja in 52.000 m2 

asfaitbetonov. 

A. d. Odvodnjavanje 
Izvedeno bo celotno odvodnjavanje avtoceste. 

A. e. Oprema AC 
Izvedena bo vsa prometna oprema avtoceste. 

A. I. Regulacije 
Izvedenih bo 8 sanacij regulacij. 

A. g. Vodni zadrževalniki 
Zgrajenih bo 18 zadrževalnikov za vodo iz avtoceste. 
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A. h. Protihrupna zaščita 
Postavljene bodo protihrupne ograje na levi polovici AC 
(3.000 m1). 

PROJEKT 2-CELJE 

Odsek Arja vas - Vransko, dolžina 20,9 km 

A. TRASA 

A. a. Preddela 
Vsa preddela bodo predvidoma dokončana v prvem polletju 
1996. 

A. b. Zemeljska dela 
Zemeljska dela bodo predvidoma izvajana skozi vse leto 1996 
na celotni dolžini trase. Do konca leta 1996 bo izvršenih 
približno 70% vseh zemeljskih del. Izvajali se bodo izkopi in 
nasip. Izkopanih bo predvidoma 1.000.000 m3 materiala, v 
nasipe pa bo vgrajenih 700.000 m3 materiala. V stransko 
deponijo bo prepeljanih predvidoma 350.000 m3 nenosilnega 
materiala. Iz stranskega odvzema je predviden dovoz 100.000 
m3 gruščnatega materiala, ki bo vgrajen v nasipe. Pri izvedbi 
zemeljskih del je pričakovati težave zaradi občutljivosti izkop- 
nega materiala na vremenske pogoje. 

A. b. Zgornji ustroj 
Zgornji ustroj se bo izvajal predvidoma na 5. in deloma na 4. 
gradbenem odseku v drugi polovici leta 1996. Vgrajeval se bo 
tampon in cementna stabilizacija. Do konca leta 1996 bo 
izvršenega predvidoma 20% zgornjega ustroja. 

A. c. Odvodnjavanje 
Hkrati z napredovanjem zemeljskih del se bo izvajalo tudi 
odvodnjavanje, ki obsega drenaže, jarke, betonsko kanaliza- 
cijo z jaški in prepuste pod AC. Dela na odvodnjavanju bodo 
potekala vzporedno z izkopi in nasipi skozi vse leto 1996. Do 
konca leta 1996 bo izvršenih 70% teh del. 

A. d. Oprema AC 
V drugi polovici leta 1996 bo stekla priprava za izdelavo »New 
Jersey« elementov za odbojne ograje in elementov za proti- 
hrupne ograje. Do konca tega leta bo izdelanih približno 15% 
elementov. Izvršen bo tudi postopek razpisa za oddajo del 
prometne opreme. 

A. e. Deviacije 
Vzporedno z izgradnjo premostitvenih objektov bodo pote- 
kala tudi dela na priključnih nasipih deviacij magistralnih, 
regionalnih, lokalnih, krajevnih cest in poti ter deviaciji želez- 
niške proge Celje - Velenje. Predvideno je dokončanje 85% 
vseh del na deviacijah (med njimi deviacije magistralne ceste 
M 10-8 in M 10 ter regionalne ceste R 340) in preusmeritev 
prometa. 

A. f. Priključki in križišča 
Izvajanje del na vseh 4 priključkih je predvideno skozi vse leto 
1996. Do konca leta bo izvršenih približno 65% vseh del. 

A. g. Regulacije 
Dela na 24 regulacijah vodotokov se bodo izvajala paralelno z 
izgradnjo premostitvenih objektov skozi celo leto. Izvršenih 
bo približno 95% vseh del na regulacijah. 

A. h. Zaščita podtalnice 
Dela se bodo izvajala med vodotokoma Ložnica in Trnavca na 
dolžini cca 6,5 km vzporedno z izvajanjem zemeljskih del 
(gradnjo nasipov). Do konca leta bo dokončanih predvidoma 
85% vseh del. 

A.i. Prestavitve komunalnih vodov in naprav 
Začeta dela v letu 1995 bodo v letu 1996 dokončana v celoti 
(100%). Izvajala se bo zaščita magistralnega plinovoda M2, 
prestavitve elektrovodov nizke napetosti, prestavitve TT 
vodov, prestavitve vodovodov, izgradnja kanalizacije ter 
rekonstrukcije namakalnih in osuševalnih sistemov. 

B. OBJEKTI 

Na odseku AC Arja vas-Vransko je potrebno zgraditi skupaj 
67 premostitvenih objektov (26 prepustov, 12 podvozov, 13 
mostov in 16 nadvozov) in podporni krilni zid v dolžini 200 m'. 
Izgradnja 29 objektov se je pričela že v letu 1995. V letu 1996 
je predviden pričetek del na preostalih objektih in dokončanje 
del na vseh premostitvenih objektih v celoti (100%). 

C. OSTALO 

Do konca leta 1995 bo izvršen javni razpis za oddajo del za 
krajinsko ureditev, v letu 1996 pa bo izvršen javni razpis za 
oddajo del za izgradnjo začasne cestninske postaje v Prekop- 
skih šumah. Dela se bodo predvidoma pričela poleti 1996. 

PROJEKT 3 - GORENJSKA - DOLENJSKA IN LJUBLJANA 

Odsek Malence-šentjakob, dolžina 10,7 km 

Na tem AC odseku so se dela pričela v maju 1995. Odsek bo 
predvidoma predan v promet v maju 1998. 

A. TRASA 

A.a. Zemeljska dela 
Zemeljska dela se bodo izvajala na celotni dolžini odseka, to 
je na dolžini 10,7 km. Gradili se bodo vsi nasipi in ukopi, tako 
da bo skupna količina izkopanega materiala cca 1.150.000 m3, 
prav toliko materiala bo vgrajeno v nasipe oziroma v deponije. 
Večjih težav pri izvedbi zemeljskih del ni pričakovati, razen na 
območju Bizovika. Na tem delu gre za razmeroma slab mate- 
rial, za debelo plast preperine, tako da bo napredovanje del 
močno odvisno od vremena. 
Ob koncu leta 1996 bo predvidoma izvršeno 75% vseh zemelj- 
skih del. 

A.b. Zgornji ustroj 
Zgornji ustroj se bo izvajal na dolžini 1,5 km v območju 
razcepa Malence ter na vseh deviacijah, ki prečkajo traso 
avtoceste. Na omenjenih odsekih bodo v izvedbi tamponi in 
polaganje nosilnih asfaltno-betonskih plasti (bitudrobirji in 
deloma asfaltbetoni). Omenjena dela bodo izvajana v ugodnih 
vremenskih razmerah skozi vse leto 1996. 
Do konca leta bo izvedeno 15% vseh del na zgornjem ustroju 
na celotnem odseku. 

A.c. Odvodnjavanje 
Hkrati z napredovanjem zemeljskih del bodo izgrajeni tudi 
propusti in jarki ob avtocesti. Ob koncu leta bo izvedeno 65% 
vseh del na odvodnjavanju. 

A.d. Oprema AC 
Oprema AC se bo izvajala na dolžini 1,5 km v območju 
razcepa Malence ter na prečkanjih deviacij s traso avtoceste. 
Na omenjenih odsekih bo v delu vertikalna in horizontalna 
signalizacija ter dela na odbojnih ograjah. Pričel se bo izvajati 
tudi klic v sili. Vsa navedena dela se bodo pričela spomladi 
1996 in bodo potekala skozi vse leto. 
Ob koncu leta bo izvedeno 15% vseh del na opremi AC. 

A.e. Deviacije 
Hkrati z napredovanjem del na glavni trasi in objektih bodo 
izvajana tudi dela na vseh deviacijah, predvsem v območju 
premostitvenih objektov (začasni obvozi). V delu bodo tako 
zemeljska dela kot tudi dela na zgornjem ustroju. Zaključena 
bodo dela na deviacijahn gozdnih cest v območju razcepa 
Malence. 
Ob koncu leta 1996 bo izvedeno 50% vseh del na deviacijah. 

A.f. Regulacije 
Pričela se bodo dela na regulaciji Bizoviškega potoka (zadrže- 
valnik, propusti) kakor tudi vsa dela pri vodnogospodarskih 
ureditvah na območju Malene, Bizovika, Ljubljanice, Save in 
Stokalce. 
Ob koncu leta bo izvedeno 75% vseh del na regulacijah in 
vodnogospodarskih ureditvah. 
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B. OBJEKTI 

B.a. Objekti dolžine 5-30 m 
V to skupino spadajo podvozi. Na celotnem odseku bodo dela 
pričeta na vseh podvozih. Končani bodo podvozi v razcepu 
Malence. Na ostalih podvozih bo izvedeno temeljenje in del 
spodnje konstrukcije. 
Do konca leta 1996 bo dokončano 70% vseh del na podvozih. 

B.b. Objekti dolžine nad 30 m 

Nadvozi 
V tej skupini je petnajst nadvozov. Za dva nadvoza v razcepu 
Malence, ki sta bila pričeta v letu 1995, bo končano temelje- 
nje, spodnja konstrukcija in prekladna konstrukcija. Za dva 
nadvoza za železniško progo bo izvedeno temeljenje, spodnja 
konstrukcija in prekladna konstrukcija, končan bo tudi prvi 
del deviacije železniških tirov. Pri ostalih nadvozih bo pričeto 
temeljenje in deloma spodnja konstrukcija. 
V letu 1996 bo izvedeno 25% vseh del na nadvozih. 

Mostovi 
Na trasi so trije mostovi, in sicer prečkanje potoka Stokalca 
ter reke Save in reke Ljubljanice. Za vse mostove bo izvedeno 
temeljenje, spodnja konstrukcija in deli zgornje konstrukcije. 
Delo na vseh objektih bo pričeto konec leta 1995. 
V letu 1996 bo izvrženo 60% vseh del na obeh mostovih. 

Viadukti 
Tik pred predorom Golovec bo potrebno izgraditi dva 
viadukta. Za oba viadukta bo izvedeno temeljenje in večji del 
(podnje konstrukcije. Pričetek del na obeh objektih bo spo- 
mladi 1996. 
Do konca leta bo izvedeno 25% vseh del na obeh objektih. 

B. c. Predori 
Na trasi sta predvidena tudi dva predora, to je predor Golovec 
'n predor Strmec. Za oba predora bodo izvedena vsa priprav- 
'ialna dela in bo pričeto delo na samem izkopu. Pričetek del 
|»a obeh predorih bo spomladi 1996. 
Do konca leta 1996 bo izvedeno 25% vseh del na predorih. 

C. OSTALO 

fo zahtevah iz Uredbe o lokacijskem načrtu mora investitor 
Uvesti sanacijo komunalne infrastrukture v naselju Bizovik in 
Sofinancirati prestavitev objekta za potrebe Psihiatrične kli- 
nike. 
°o konca leta 1996 bo izvedeno 20% vseh omenjenih del. 

Odsek Zadobrova - Tomačevo, dolžina 4,3 km 

N* tem AC odseku so se dela pričela v avgustu 1995. Odsek 
"O predvidoma predan v promet v avgustu 1997. V letu 1996 
51 bodo izvajala naslednja dela: 

TRASA 

a. Zemeljska dela 
*®meljska dela se bodo izvajala na celotnem odseku. Izvajati 
** bodo začeli vsi nasipi in ukopi, tako da bo skupna količina 
skopanega materiala ca 550.000 m3, prav toliko materiala pa 

vgrajeno v nasipe oziroma v deponije. 
'•čjih težav pri izvedbi zemeljskih del ni pričakovati, saj so po 
J*1 i trasi razmeroma ugodni materiali. 
v letu 1995 so bila zemeljska dela na delu trase pričeta od 
r*zcepa Zadobrova do priključka na obstoječo severno ob- 
Joznico. 

koncu leta 1996 bo predvidoma izvršenih 85% vseh 
Celjskih del. 

5*'b. Zgornji ustroj 
•*®la na zgornjem ustroju se bodo izvajala na dolžini 1,5 km v 
?bniočju rondoja Tomačevo ter na vseh deviacijah, ki preč- 
ijo traso avtoceste. Na omenjenem odseku se bodo vgraje- 
ni tamponi in v manjši meri bitudrobir in asfaltni beton. 

Cenjena dela se bodo izvajala celo leto 1996. 

Ob koncu 1996 bo izvedeno 15% zgornjega ustroja na celot- 
nem odseku. 

A. c. Odvodnavanje 
Hkrati z napredovanjem zemeljskih del bodo izgrajeni tudi 
propusti, jarki ob avtocesti in kanalizacija. 
Ob koncu leta bo izvedeno 80% vsega odvodnjavanja avto- 
ceste. 

A. d. Oprema AC 
Oprema AC se bo izvajala predvsem v območju priključka 
Tomačevo ter na prečkanjih deviacij s tfaso avtoceste. Na 
omenjenem odseku bo v delu vertikalna in horizontalna sig- 
nalizacija ter odbojne ograje. Pričet bo tudi klic v sili. 
V celem letu bo izvedenih 10% celotne opreme avtoceste. 

A. e. Deviacije 
Hkrati z napredovanjem del na glavni trasi in na objektih bodo 
izvajana tudi dela na vseh deviacijah, predvsem v območju 
premostitvenih objektov (začasni obvozi). V delu bodo tako 
zemeljska dela kot tudi deloma dela na zgornjem ustroju. 
Ob koncu leta 1996 bo izvedeno 20% vseh del na deviacijah. 

B. OBJEKTI 

B. a. Objekti dolžine nad 30 m 

Nadvozi 
V tej skupini je osem nadvozov. Za vse nadvoze bodo izve- 
dene prekladne konstrukcije, brez finalizacije in ureditvenih 
del. 
Do konca leta 1996 bo izvedeno 75% del na vseh nadvozih. 

PROJEKT 4 - PRIMORSKA 

Odsek Razdrto - Čebulovica, viadukta 

Dela na obeh objektih so bila v letu 1995 končana in objekta 
sta bila predana prometu. V letu 1995 ni bila realizirala izgrad- 
nja vremenskih postaj, ki bodo v celoti dobavljene in monti- 
rane v letu 1996. 

Odsek čebulovica — Divača, dolžina 5,1 km 

Odsek vsebuje tudi razcep Divača (dolžina 1,5 km v smeri 
proti Sežani). 

A. TRASA 

Odsek je bil v juliju 1995 predan prometu. 
V letu 1996 je na trasi tega avtocestnega odseka predvideno 
dokončanje počivališča Divača (infrastruktura) in protihrupna 
ograja. 

A. a. Deviacije 
V letu 1996 bo izvršena deviacija Dolnje Ležeče vključno z 
objektom. 

Odsek Divača-Dane, dolžina 8,4 km 

Odsek bo predan prometu v novembru 1995. 

A. TRASA 

V letu 1996 je predvideno dokončanje del na trasi in prik- 
ljučku Dane (zahodna stran) do km 19+200. Izvajala se bodo 
zemeljska dela, dela na odvodnjavanju, zgornjem ustroju, 
protihrupni zaščiti, hortikulturni ureditvi in dokončanju pro- 
metne opreme. Predvidena je izgradnja cestninske postaje z 
objekti in infrastrukturo ter počivališče Povir - infrastruktura 
(dela bodo izvedena 50%). 

B. OBJEKTI 

V letu 1996 je predvideno dokončanje del pod enim nadvo- 
zom. Skupaj bo v letu 1996 izvršenih preostalih 25% vseh del. 
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Odsek Dane-Fernetiči, dolžine 3,8 km 

Dela so se na tem odseku pričela v novembru 1995. Predaja v 
promet je predvidena v novembru 1997. V letu 1996 se bodo 
izvajala naslednja dela: 

A. TRASA 

A.a. Preddela 
Izvedena bodo preddela na kamionskem kraku in v območju 
priključka Fernetiči, kar predstavlja cca. 15% vseh preddel. 

A.b. Zemeljska dela 
Zemeljska dela se bodo izvajala na celotni dolžini odseka, to 
je na dolžini 3,8 km. Na celotnem odseku se bodo izvajali vsi 
nasipi in ukopi. Večjih težav pri izvedbi zemeljskih del ni 
pričakovati. 
Predvidoma bo izvršeno 70% vseh zemeljskih del, kar pomeni, 
da bo skupaj ob koncu leta 1996 izvršeno 90% vseh zemelj- 
skih del na tem odseku. 

A.c. Zgornji ustroj 
Zgornji ustroj se bo začel izvajati v drugi polovici leta. Vgraje- 
val se bo tampon in nosilne asfaltne plasti. 
Ob koncu leta bo izvedenih 20% vseh del na zgornjem ustroju 
na celotnem odseku. 

A.d. Odvodnjavanje 
Hkrati z napredovanjem zemeljskih del se bodo izvajali tudi 
objekti za odvodnjavanje ob avtocesti. 
Ob koncu leta bo izvršeno 60% vseh del na odvodnjavanju. 

A.e. Devlacije 
Hkrati z napredovanjem del na glavni trasi in objektih bodo 
izvajana tudi dela na deviacijah, predvsem v območju premo- 
stitvenih objektov. V delu bodo tako zemeljska dela, kot tudi 
dela na zgornjem ustroju. Izvajala se bo začasna deviacija 
železniške proge ter deviacije cest in poti. Dokončala se bo 
tudi deviacija, ki bo začeta v letu 1995. 
V letu 1996 bo izvršeno 50% del na deviacijah. Do konca leta 
1996 bo tako izvršeno 60% del na vseh deviacijah tega od- 
seka. 

B. OBJEKTI 

B.a. Objekti dolžine 5 do 65 m 
Na obravnavanem odseku je 7 podvozov ter 2 nadvoza. V letu 
1996 bodo dokončani podvozi, ki so bili začeti v letu 1995. En 
nadvoz se bo začel in končal v letu 1996. Trije objekti pa se 
bodo začeli graditi v letu 1996, končani pa bodo v naslednjem 
letu. 
V letu 1996 bo izvršenih 40% vseh del na podvozih in nadvo- 
zih. Do konca leta 1996 bo tako dokončano 70% vseh del na 
podvozih in nadvozih tega odseka. 
B.b. Objekti dolžine nad 65 m 
Na tem odseku je en večji premostitveni objekt, to je železni- 
ški nadvoz dolžine 105 m. Predvideva se začetek in dokonča- 
nje vseh del v letu 1996. 

B.c. Predori 
Na trasi je dvocevni - dvopasovni predor »Tabor«. Pričetek 
pripravljalnih del je bil v letu 1995, dela na izvedbi predora se 

bodo izvajala celo leto, končana pa bodo v letu 1997. 
Do konca leta bo predvidoma izvršeno 60% vseh del na 
predoru. 

Odsek Selo-Šempeter, dolžina 11,8 km 

Dela so se na tem odseku pričela julija 1994. Odsek bo predan 
prometu v maju 1996. V letu 1996 bodo izvedena naslednja 
dela: 

A. TRASA 

A.a. Zemeljska dela 
Zemeljska dela se bodo izvajala na priključku Vogrsko, cest- 
ninski postaji in počivališču, kar predstavlja preostalih 10% 
vseh zemeljskih del. 
Dokončana bodo vsa zemeljska dela na tem odseku. 

A.b. Zgornji ustroj 
Zgornji ustroj se bo izvajal na celotni trasi avtoceste. 
Na omenjenem odseku bodo v izvedbi preostale asfaltno 
betonske plasti (bitudrobirji in asfaltbetoni). Omenjena dela 
bodo izvajana v mesecu marcu in aprilu, kar predstavlja 60% 
preostalih del. 
Zgornji ustroj bo v celoti dokončan. 

A.c. Odvodnjavanje 
Izvajala se bodo preostala dela na odvodnih jarkih in zadrže- 
valnih bazenih, kar predstavlja 15% vseh del. 
Odvodnjavanje bo v celoti dokončano. 

A.d. Oprema AC 
Oprema AC se bo izvajala na celotni trasi avtoceste. 
V delu bo vertikalna in horizontalna signalizacija ter dela na 
odbojnih in zaščitnih ograjah. Vsa omenjena dela se bodo 
pričela v začetku 1996 in bodo v celoti dokončana v tem letu. 

A.e. Deviacije 
Izvajala se bodo dela na deviacijah in dostopnih poteh na 
parcele, ki bodo v letu 1996 v celoti dokončana. 

A.I. Regulacije 
Dokončane bodo vse regulacije. 

B. OBJEKTI 

Podvozi 
Na obravnavanem odseku je 6 podvozov. Na dveh podvozih s« 
bo v letu 1996 izvajala finalizacija (asfalti, odvodnjavanje), ka' 
predstavlja 3% vseh del. 
Dokončani bodo vsi podvozi. 

Nadvozi 
Na obravnavanem odseku je 9 nadvozov. 
Zadnja dva nadvoza bosta dokončana v letu 1996. 

Viadukti 
Na trasi sta dva viadukta (Lijak - 400 m in Šempeter - 140 m 
V letu 1996 se bodo izvajala dela na finalizaciji (asfalti, odvod' 
njavanje in zaključna dela). 
Oba viadukta bosta dokončana v tem letu. 
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2.2.2. PRIKAZ ČASOVNEGA POTEKA IZVAJANJA DFI 

ODSEK 
Dolžina 

v km ' 
PRIČETEK 

DEL 
PREDVIDENA 
PREDAJA V 

PROMET 

TRAJANJE DEL 
DO PREDAJE V 

PROMET 
(v mesecih) 

Šentilj - Pesnica 9,3 julij 94 oktober 96 29 

Hoče - Arja vas 46,9* maj 94 julij 97 31 

Arja vas - Vransko 20,9** april-okt. 95 oktober 97 24 

Malence - Šentjakob 10,7 maj 95 maj 98 36 

Zadobrova - Tomačevo 4,3 avgust 95 avgust 97 24 

Razdrto - Čebulovica *** marec 94 julij 95 15 

Čebulovica - Divača 5,1 julij 94 julij 95 12 

Divača - Dane 8,4 julij 94 november 95 16 

Dane - Femetiči 3,8 november 95 november 97 24 

Selo - Šempeter 11,8 julij 94 maj 96 22 

* dograditev dodatnih dveh pasov, rok predaje v promet zadnjega pododseka 
** izvajalci so bili uvajani v delo od aprila do oktobra 1995, od zadnje uvedbe v delo 

do zadnje predaje v promet je 24 mesecev 
*** dokončanje opreme dveh viaduktov na odseku Razdrto - Čebulovica 

2.2.3. VREDNOST DEL V LETU 1996 

Vrednost in struktura finančnih sredstev za dela na teh odsekih je naslednja: 

ODSEK 
Dolž. 
v 

km 

Vrednost del v 
letu 1996 v 

000 SIT 

Lastna 
sredstva 

v 000 SIT 

Posojila 
EBRD, EIB 
v 000 SIT 

Šentilj - Pesnica 9,3 2.627.798 1.416.098 EBRD 1.211.700 
Hoče - Arja vas 46,9* 6.350.489 5.533.369 EBRD 817.120 
Arja vas - Vransko 20,9 3.876.859 2.276.289 EIB 1.600.570 
Malence - Šentjakob 10,7** 4.814.157 3.153.183 EIB 1.660.974 
Zadobrova - Tomačevo 4,3** 1.402.693 849.847 EIB 552.846 
Razdrto - Čebulovica *** 20.000 20.000 - 

Čebulovica - Divača 5,1 178.000 178.000 - 

Divača - Dane 8,4 585.554 585.554 - 

Dane - Femetiči 3,8 1.637.170 1.637.170 - 

Selo - Šempeter 11,8 1.377.231 1.377.231 - 

SKUPAJ 22.869.951 17.026.741 5.843.210 

dograditev dodatnih dveh pasov; za ta odsek je predviden prenos dela kredita 
EBRD iz AC odseka Šentilj - Pesnica; do zaključka postopka prenosa bo 
financiranje gradnje tega odseka v celoti z lastnimi sredstvi; 
v tem znesku so predvidena tudi sredstva Mesta in sicer za leto 1996 v višini 
355.875.000 SIT; Do zagotovitve sredstev po pogodbi o sofinanciranju z 
Mestom Ljubljana bomo za že oddana dela ta del sredstev zagotovili iz lastnih 
virov; 
dokončanje opreme dveh viaduktov na odseku Razdrto - Čebulovica 

63 poročevalec, št. 2 



2.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1996 

Novi avtocestni odseki v letu 1996 bodo: 

Projekt 1 - Štajerska 

1. Pesnica - Slivnica, štiripasovna AC, dolžina 19,1 km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije ter odkupi zemljišč 

2. Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 
6,2 km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč in pričetek 
gradnje 

3. Obveznica Ormož, dvopasovnlca, dolžina 3,5 km 
(del odseka Hajdina - Ormož, 29,2 km) 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč in pričetek 
gradnje 

4. Priključek Slovenska Bistrica - sever, dolžina 0,8 km 
(del odseka SI. Bistrica - Hajdina, 17,2 km) 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč in pričetek 
gradnje 

5. Maribor - Lenart, štiripasovna AC, dolžina 10,5 km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije 

6. Lenart - Cogetinci, štiripasovna AC, dolžina 13,9 km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije 

7. Cogetinci - Beltinci, štiripasovna AC, dolžina 22,6 km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije 

8. Obvoznica Lendava, dvopasovnlca, dolžina 6 km 
(del odseka Beltinci - Genterovci, 24,4 km) 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije ter odkupi zemljišč 

Projekt 2 — Celje 

9. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 16,5 
km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč in gradnja 

10. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 
20,5 km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč in gradnja 

Projekt 4 - Primorska 

11. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč in pričetek 
gradnje 

12. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije ter odkupi zemljišč 

13. Klanec - Ankaran, štiripasovna avtocesta, dolžina 14,7 
km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije ter odkupi zemljišč 

14. Razdrto - Vipava, štiripasovna avtocesta, dolžina 15,8 
km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije ter odkupi zemljišč 

15. Vipava - Selo, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,5 km 
predhodna dela, izdelava investicijskih programov in pro- 
jektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč in pričetek 
gradnje 

Pospešena priprava na gradnjo in na večini odsekov tudi že 
odkupovanje zemljišč bo tako v letu 1996 potekalo na osmih 
novih avtocestnih odsekih. To pomeni 101,4 km novih štiripa- 
sovnih avtocest in 6 km dvopasovne obvoznice Lendava. 
Gradnja pa se bo pričela na sedmih novih avtocestnih odse- 
kih, to je na 61,4 km novih štiripasovnih avtocest, 3,5 km 
dvopasovne obvoznice Ormož ter 0,8 km priključka Sloven- 
ska Bistrica - sever. 

2.3.1. OPIS ODSEKOV 

Odsek Pesnica - Slivnica*, dolžina 19,1 km 

To je odsek Pesnica - Miklavž, ki se je glede na obseg LN 
preimenoval v Pesnica - Slivnica s priključnimi cestami. 

- izbira variante: zaključena 
- strokovne podlage za izdelavo LN. so v izdelavi, končane 
bodo konec novembra 95 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so 
potrebni za uskladitev trase v prostoru: januar 96 - junij 96 
- predlog LN: junij 96 
- uveljavitev Uredbe o LN: september 96 
- odkupi zemljišč in nepremičnin: oktober 96 - december 96 

Odsek Slivnica-Fram—BDC", dolžina 6,2 km 

** To je odsek Miklavž-Slivnica, ki se je glede na obseg LN preimeno- 
val v AC Fram-Slivnica s HC Slivnica-BDC. 

- izbira variante: zaključena 
- strokovne podlage za izdelavo LN: izdelane 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so 
potrebni za uskladitev trase v prostoru: oktober 95-marec 96 
- predlog LN: marec 96 
- uveljavitev Uredbe o LN: maj 96 
- odkupi zemljišč in nepremičnin: junij 96-december 96 
- pričetek gradnje: avgust 96 (na do tedaj pridobljenih zem- 
ljiščih pripravljalna dela in pričetek gradnje na nekaterih 
objektih ali pododsekih na podlagi dovoljenj za pripravljalna 
dela oziroma delnih enotnih dovoljenj za posamezne objekte 
ali pododseke) 

Za avtocestni odsek Slivnica-Fram-BDC je v letu 1996 za 
plačilo 30% odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč ali gozda, ki jih dobijo prizadete občine, 
predvidenih 70 mio SIT. Za plačilo preostalih 70% odškodnine 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali 
gozda, kar znaša 163,3 mio SIT, pa je bila posredovana Vladi 
RS vloga za oprostitev tega plačila. 

Izvajanje gradbenih del 

V letu 1996 se bodo pričela dela na realizaciji programa 
»Obvoznica Maribor«. Prvi odsek oz. pododsek na trasi Fram 
(cestninska postaja)-Slivnica-Maribor BDC bo razširitev AC 
na odseku od cestninske postaje Hoče do Slivnice v dolžini 
1.400 m1. Ta dela se bodo pričela poleti 1996 in bodo zaklju- 
čena do konca leta. Ocenjene količine del so: izkop humusa 
cca 5.000 m3, nasipi cca 17.000 m3 in zgornji ustroj cca 16.000 
m2. 

Obvoznica Ormož, dolžina 3,5 km (del odseka 
Hajdina—Ormož, 29,2 km) 

Za obvoznico Ormoža, kjer lokacijski postopek vodi Občina 
Ormož, je izdelan predlog lokacijskega načrta in bo še v letu 
1995 pridobljeno lokacijsko dovoljenje. Do aprila 1996 se bo 
izdelovala projektna dokumentacija PGD. 

Po pridobitvi dovoljenja za pripravljalna dela oz. delnih dovo- 
ljenj za gradnjo posameznih objektov ali pododsekov bi na že 
pridobljenih zemljiščih lahko v juniju 1996 pričeli z gradnjo. 
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Za obvoznico Ormoža je v letu 1996 za plačilo 30% odškod- 
nine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali 
gozda, ki jih dobijo prizadete občine, predvidenih 43 mio SIT. 
Za plačilo preostalih 70% odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč ali gozda, kar znaša 100,3 
mio SIT, pa je bila posredovana Vladi RS vloga za oprostitev 
tega plačila. 

Izvajanje gradbenih del 

V drugi polovici leta 1996 se bodo pričela dela na obvoznici 
Ormož. 
Izvedena bodo naslednja dela: preddela (50%), zemeljska dela 
(20%) in viadukt (30%). 

Priključek Slovenska Bistrica - sever, dolžina 0,8 km 

- izbira variante: zaključene 
- strokovne podlage za izdelavo LN: izdelane 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so 
potrebni za uskladitev trase v prostoru: december 95-maj 96 
- predlog LN: maj 96 
- uveljavitev Uredbe o LN: julij 96 
- odkupi zemljišč in nepremičnin: julij 96-december 96 
- pričetek gradnje: avgust 96 

Za priključek Slovenska Bistrica - sever je v letu 1996 za 
plačilo 30% odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč ali gozda, ki jih dobijo prizadete občine, 
predvidenih 6 mio SIT. Za plačilo preostalih 70% odškodnine 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali 
gozda, kar znaša 14 mio SIT, pa je bila posredovana Vladi RS 
vloga za oprostitev tega plačila. 

Odsek Maribor-Lenart, dolžina 10,5 km 

- izbira variante: december 95 
- strokovne podlage za izdelavo LN: marec 96 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so 
potrebni za uskladitev trase v prostoru: maj 96-november 96 
- predlog LN: november 96 
- uveljavitev Uredbe o LN: januar 97 

Odsek Lenart—Cogetinci, dolžina 13,9 km 

- izbira variante: februar 96 
- strokovne podlage za izdelavo LN: april 96 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so 
potrebni za uskladitev trase v prostoru: junij 96-december 96 
- predlog LN: december 96 
- uveljavitev Uredbe o LN: februar 97 

Odsek Cogetinci-Beltinci, dolžina 22,6 km 

- izbira variante: januar 96 
- strokovne podlage za izdelavo LN: marec 96 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so 
potrebni za uskladitev trase v prostoru: junij 96-december 96 
- predlog LN . december 96 
- uveljavitev Uredbe o LN: februar 97 

Obvoznica Lendava, dolžina 6 km (del odseka Baltlnci — 
Genterovci, 24,4 km) 

V drugi polovici leta 1996 se bodo na 6 kilometrski obvoznici 
Lendava izvajala predhodna dela in priprava projektno teh- 
nične dokumentacije. Koncem leta se bo pričel tudi postopek 
za pridobitev zemljišč za gradnjo obvoznice. 

Za obvoznico Lendave je v letu 1996 za plačilo 30% odškod- 
nine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali 
gozda, ki jih dobijo prizadete občine, predvidenih 27 mio SIT. 
Za plačilo preostalih 70% odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč ali gozda, kar znaša 63 mio 
SIT, pa je bila posredovana Vladi RS vloga za oprostitev tega 
Plačila. 

Odsek Vransko — Blagovica, dolžina 16,5 km 

- izbira variante: zaključena 
- strokovne podlage za izdelavo LN: izdelane 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so 
potrebni za uskladitev trase v prostoru: zaključena 
- predlog LN: november 95 
- uveljavitev Uredbe o LN: januar 96 
- odkupi zemljišč in nepremičnin: januar 96 - oktober 96 
- pričetek gradnje: junij 96 (na do tedaj pridobljenih zemljiš- 
čih pripravljalna dela in pričetek gradnje na nekaterih objek- 
tih ali pododsekih na podlagi dovoljenj -za pripravljalna dela, 
oziroma delnih enotnih dovoljenj za posamezne objekte ali 
pododseke) 

Za avtocestni odsek Vransko - Blagovica je v letu 1996 za 
plačilo 30% odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč ali gozda, ki jih dobijo prizadete občine, 
predvidenih 200 mio SIT. Za plačilo preostalih 70% odškod- 
nine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali 
gozda, kar znaša 466,7 mio SIT, pa je bila že v letu 1994 
posredovana Vladi RS vloga za oprostitev tega plačila. Vlada 
RS je na svoji 120. seji (22.12.1994) sprejela sklep o oprostitvi 
tega plačila. 

Izvajanje gradbenih del 

V letu 1996 se bodo izvajala naslednja gradbena dela: 

A. TRASA 

A. a. Preddela 
Preddela se bodo izvajala od meseca avgusta 1996 dalje. Dela 
bodo potekala na čiščenju terena, poseku gozda z odstrani- 
tvijo dreves, vej in panjev. Izvajala se bodo geodetska dela v 
obnavljanju zakoličbe trase s postavljanjem in zavarovanjem 
prečnih profilov. V letu 1996 bo zaključenih 45% vseh preddel. 

A. b. Zemeljska dela 
Zemeljska dela se bodo predvidoma izvajala od meseca avgu- 
sta 1996 naprej. Široki izkopi mehke in trde kamenine bodo 
izvedeni v pobočja z izrazitimi grapami in na lokacijah delov- 
nih platojev portalov predorov. Predvidena količina izkopa- 
nega materiala znaša 220.000 m3, ki bo vgrajen v nasipe na 
predhodno pripravljen planum v nosilnih temeljnih tleh na 
lokaciji od pričetka trase južno od Vranskega (na ilovici) proti 
Ločici in dalje v visoki nasip do predora Ločica in na izgradnji 
visokega nasipa po izhodu iz predora Ločica. Do konca leta 
bo izvršenih približno 10% vseh zemeljskih del. 

A. c. Odvodnjavanje 
Hkrati z napredovanjem zemeljskih del se bodo izvajala tudi 
dela na odvodnjavanju, ki obsegajo izvedbo vzdolžnih in 
prečnih drenaž, ter izvedbo kanalizacije. Dela na odvodnjava- 
nju se bodo pričela v mesecu oktobru 1996. Do konca leta 
1996 bo izvršenih 5% vseh teh del. 

A. d. Regulacije 
V mesecu avgustu 1996 se bodo pričela dela na ureditvah 
vodotokov in potokov z delnimi regulacijami in zaplavno 
uvajalnimi objekti na gozdnih grapah (ureditve so predvidene 
na 32 lokacijah). Največji obseg del je predviden na lokaciji 
pod Ločico na izvedbi prestavitev struge potoka Kotnice 
(sotočje) in dveh prestavitvah reke Bolske, ter regulacija Bol- 
ske in potokov v območju priključka Trojan. To konca leta 
1996 bo izvršenih približno 40% vseh del na regulacijah. 

A. a. Prestavitve komunalnih vodov in naprav 
Prestavitve komunalnih vodov in naprav se bodo pričele v 
mesecu avgustu 1996. Izvajala se bodo dela na prestavitvah 
elektrovodov, TT vodov, plinovoda, vodovoda in kanalizacije. 
Do konca leta 1996 bo izvršenih približno 19% vseh del. 

B. OBJEKTI 

Na odseku AC Vransko - Blagovica je predvidena izgradnja 
46 premostitvenih objektov od tega 11 viaduktov, 11 mostov, 2 
nadvoza, 4 podvozi in 18 prepustov in cca 30.000 m2 opornih 
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in podpornih zidov. Izgradnja objektov se bo predvidoma 
pričela v drugi polovici leta 1996 in sicer z gradnjo podvozov 
in mostov na lokaciji od pričetka trase do predora Jasovnik in 
pripravi organizacije gradbišč za temeljenje večjih viaduktov. 
Vzporedno z izvajanjem vkopov in nasipov se bodo izvajala 
dela na izgradnji podpornih in opornih zidov. Do konca leta 
1996 bo izvršenih 8% vseh del. 

B. a. Predori 
V letu 1996 je predvidena 7% skupna fizična realizacija vseh 
del na izgradnji predorskih cevi. 

Predor Ločica 
Izkopna dela se bodo v pretežni meri izvedla iz nižje ležečega 
portala na vzhodni strani. Izveden bo portalni vsek in mini- 
malna dolžina cevi tudi iz zahodne smeri. V letu 1996 bo 
predvidoma izkopana desna predorska cev v celoti, leva pa do 
dolžine 450 m1 kar znaša 30% vseh del leve cevi. 

Predor Jasovnik 
Na predoru Jasovnik je predvideno, da bodo izkopna dela 
potekala iz obeh portalov. Vsled dotoka vode pa je pričako- 
vati, da bo večji del dolžine predora izkopan iz nižje ležečega 
portala na vzhodni strani. Pričetek del na izkopu predora je 
predviden v mesecu septembru 1996. V tem letu bo predvi- 
doma izkopana leva cev do dolžine 550 m', oziroma 17% vseh 
del leve cevi. Desna cev predora pa bo izkopana do dolžine 
450 m' kar znaša 16% vseh del desne cevi. 

Predor v Zideh 
Dela na vrtanju predora bo potrebno pričeti zgodaj zaradi 
morebitnih prevozov izkopanega materiala iz predora Trojane 
skozi ta predor v stransko deponijo. Dela na predorski cevi 
bodo predvidoma zaključena do konca februarja 1997. 

Predor Trojane 
Izkopna dela na predoru Trojane bodo predvidoma stekla 
septembra 1996. Niveletno poteka trasa v predoru v strešnem 
naklonu, zato bo možno izkopna dela vršiti enakomerno iz 
obeh portalov. Ta predor predstavlja zaradi svoje dolžine in 
izredno nizkega nadkritja v območju poselitve kritično pot pri 
gradnji celotnega avtocestnega odseka. V letu 1996 bo desna 
cev predora izkopana do dolžine 700 m1, oziroma 14% vseh 
del desne cevi. Leva cev pa bo izkopana do dolžine 500 m1 kar 
znaša skupaj 13% vseh del leve predorske cevi. 

Predor Podmilj 
Pozno jeseni je pričakovati pričetek pripravljalnih del na 
zahodnem portalu. Izkopna dela se bodo pričela v letu 1997. 

Odsek Blagovica - Šentjakob, dolžina 20,5 km 

- izbira variante: zaključena 
- strokovne podlage za izdelavo LN: izdelane 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so 
potrebni za uskladitev trase v prostoru: zaključena 
- predlog LN: december 95 
- uveljavitev Uredbe o LN: februar 96 
- odkupi zemljišč in nepremičnin: februar 96 - november 96 
- pričetek gradnje: julij 96 (na do tedaj pridobljenih zemljiš- 
čih pripravljalna dela in pričetek gradnje na nekaterih objek- 
tih ali pododsekih na podlagi dovoljenj za pripravljalna dela, 
oziroma delnih enotnih dovoljenj za posamezne objekte ali 
pododseke) 

Za avtocestni odsek Blagovica - Šentjakob je v letu 1996 za 
plačilo 30% odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč ali gozda, ki jih dobijo prizadete občine, 
predvidenih 630 mio SIT. Za plačilo preostalih 70% odškod- 
nine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali 
gozda, kar znaša 1.470 mio SIT, pa je bila že v letu 1994 
posredovana Vladi RS vloga za oprostitev tega plačila. Vlada 
RS je na svoji 120. seji (22.12.1994) sprejela sklep o oprostitvi 
tega plačila. 

Izvajanje gradbenih del 

V letu 1996 bodo izvedena naslednja gradbena dela. 

A. TRASA 

A. a. Preddela 
Preddela se bodo pričela postopoma izvajati od julija 1996 
dalje. V tem letu bo zaključenih 40% vseh preddel. 

A. b. Zemeljska dela 
Zemeljska dela se bodo predvidoma izvajala od meseca sep- 
tembra 1996 naprej. Do konca leta bo izvršenih približno 8% 
vseh zemeljskih del. Izvajal se bo izkop slabo nosilnih tal in 
predobtežba nasipov. Izkopanih bo predvidoma 60.000 m3 

materiala, ki bo prepeljan na trajne deponije. V nasipe bo 
vgrajeno predvidoma 110.000 m3 materiala iz izkopov in iz 
stranskega odvzema. 

A. c. Odvodnjavanje 
Hkrati z napredovanjem zemeljskih del se bodo izvajala tudi 
dela na odvodnjavanju, ki obsegajo prepuste pod AC in dre- 
naže. Dela na odvodnjavanju se bodo pričela v mesecu okto- 
bru 1996. Do konca leta 1996 bo izvršenih 5% del na odvod- 
njavanju. 

A. d. Regulacije 
V mesecu septembru 1996 se bodo pričela dela na regulacijah 
vodotokov Radomlje in Drtijščice. Do konca leta 1996 bo 
izvršenih približno 15% vseh del na regulacijah. 

A. e. Prestavitve komunalnih vodov In naprav 
Prestavitve komunalnih vodov in naprav se bodo pričele v 
mesecu septembru 1996. Izvajala se bodo dela na prestavi- 
tvah elektrovodov, TT vodov in vodovoda. Do konca leta 1996 
bo izvršenih približno 10% vseh del. 

B. OBJEKTI 

Na odseku AC Blagovica - Šentjakob je predvidena izgradnja 
90 premostitvenih objektov, od tega 41 prepustov, 6 podvo- 
zov, 27 mostov in 16 nadvozov. Do konca leta 1996 bo predvi- 
doma izvršenih 7% vseh del na objektih. 

Odsek Divača - Kozina, dolžina 6,7 km 

- izbira variante: zaključena 
- strokovne podlage za izdelavo LN: v izdelavi, izdelane bodo 
v novembru 95 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so 
potrebni za uskladitev trase v prostoru: januar 96 - junij 96 
- predlog LN: junij 96 
- uveljavitev Uredbe o LN: avgust 96 
- odkupi zemljišč in nepremičnin: avgust 96 - december 96 
- pričetek gradnje: oktober 96 (na do tedaj pridobljenih 
zemljiščih pripravljalna dela in pričetek gradnje na nekaterih 
objektih ali pododsekih na podlagi dovoljenj za pripravljalna 
dela oziroma delnih enotnih dovoljenj za posamezne objekte 
ali pododseke) 

Za avtocestni odsek Divača - Kozina je v letu 1996 za plačilo 
30% odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč ali gozda, ki jih dobijo prizadete občine, predvidenih 
156 mio SIT. Za plačilo preostalih 70% odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali gozda, kar 
znaša 364 mio SIT, pa je bila posredovana Vladi RS vloga za 
oprostitev tega plačila. 

Izvajanje gradbenih del 

V letu 1996 se predvideva pričetek gradnje v drugi polovici 
leta (oktober), kar pomeni izvedbo pripravljalnih del, začetek 
izvajanja zemeljskih del in začetek izgradnje nekaterih objek- 
tov na podlagi delnih enotnih dovoljenj za gradnjo. 
Do konca leta 1996 se bo predvidoma izvršilo 10% vseh del. 

Odsek Kozina - Klanec, dolžina 4,8 km 

- izbira variante: zaključena 
- strokovne podlage za izdelavo LN: november 95 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so 
potrebni za uskladitev trase v prostoru: februar 96 - julij 96 
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- predlog LN: julij 96 
- uveljavitev Uredbe o LN: september 96 
- odkupi zemljišč in nepremičnin: oktober 96 - december 96 

Odsek Klanec - Ankaran, dolžina 14,7 km 

- izbira variante: v zaključni fazi 
- strokovne podlage za izdelavo LN: december 95 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so 
potrebni za uskladitev trase v prostoru: marec 96 - septem- 
ber 96 
- predlog LN: september 96 
- uveljavitev Uredbe o LN: november 96 
- odkupi zemljišč in nepremičnin: november 96 - december 
86 

Odsek Razdrto - Vipava, dolžina 15,8 km 

- izbira variante: zaključena 
~ strokovne podlage za izdelavo LN: december 95 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so 
Potrebni za uskladitev trase v prostoru: marec 96 - septem- 
ber 96 
- predlog LN: september 96 
- uveljavitev Uredbe o LN: november 96 
~ odkupi zemljišč in nepremičnin: november 96 - december 
96 

Odsek Vipava - Selo, dolžina 11,5 km 

- izbira variante: zaključena 
- strokovne podlage za izdelavo LN: izdelane, v dopolnje- 
vanju 
- javna razgrnitev osnutka LN z vsemi postopki, ki so 
potrebni za uskladitev trase v prostoru: december 95 - maj 96 
- predlog LN: maj 96 
- uveljavitev Uredbe o LN: julij 96 
- odkupi zemljišč in nepremičnin: avgust 96 - december 96 
- pričetek gradnje: oktober 96 (na do tedaj pridobljenih 
zemljiščih pripravljalna dela in pričetek gradnje na nekaterih 
objektih ali pododsekih na podlagi dovoljenj za pripravljalna 
dela oziroma delnih enotnih dovoljenj za posamezne objekte 
ali pododseke) 
Za avtocestni odsek Vipava - Selo je v letu 1996 za plačilo 
30% odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč ali gozda, ki jih dobijo prizadete občine, predvidenih 
630 mio SIT. Za plačilo preostalih 70% odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali gozda, kar 
znaša 1.470 mio SIT, pa je bila posredovana Vladi RS vloga za 
oprostitev tega plačila. 

Izva|anje gradbenih del 

V letu 1996 se predvideva pričetek gradnje v drugi polovici 
leta (oktober), kar pomeni izvedbo pripravljalnih del, začetek 
izvajanja zemeljskih del in začetek izgradnje nekaterih objek- 
tov na podlagi delnih enotnih dovoljenj za gradnjo. 
Do konca leta 1996 se bo predvidoma izvršilo 2% vseh del. 

2.3.2. PRIKAZ ČASOVNEGA POTEKA IZVAJANJA DEL 

ODSEK 
Dolžina v 

km 
PRIČETEK 
ODKUPOV 
ZEMLJIŠČ 

PRIČETEK 
GRADBENIH DEL 

Pesnica - Slivnica 19,1 oktober 96 v letu 1997 
Slivnica - Fram - BDC 6.2 junij 96 avgust 96 
Obvoznica Ormož 3,5 april 96 julij 96 
Priključek SI. Bistrica 0.8 julij 96 avgust 96 
Maribor - Lenart 10,5 v letu 1997 v letu 1997 
Lenart - Cogetinci 13,9 v letu 1997 v letu 1997 

Cogetinci - Beltinci 22,6 v letu 1997 v letu 1997 

Obvoznica Lendava 6.0 oktober 1996 v letu 1997 

Vransko - Blagovica 16.5 januar 96 junij 96 

Blagovica - Šentjakob 20,5 februar 96 julij 96 

Divača - Kozina 6,7 avgust 96 oktober 96 

Kozina - Klanec 4,8 oktober 96 v letu 97 
Klanec - Ankaran 14.7 november 96 v letu 97 

Razdrto - Vipava 15.8 oktober 96 v letu 97 

Vipava - Selo 11.5 avgust 96 oktober 96 
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2.3.3. INVESTICIJSKE VREDNOSTI ODSEKOV. KJER SE PRIČNEJO GRADBENA 
DELA LETA 1996 

v 000 SIT 

ODSEK Dolž.v 
km 

Celotna 
investicijska 

vrednost 

Lastna sredstva Predvideni 
finančni krediti 

Slivnica - Fram - BDC 6,2 4.105.400 1.115.400 2.990.000 
Obvoznica - Ormož 3,5 1.300.000 780.000 520.000 
Priključek SI. Bistrica 0,8 396.000 266.000 130.000 
Vransko - Blagovica 16,5 29.823.300 14.223.300 15.600.000 
Blagovica - Šentjakob 20,5 17.903.600 11.143.600 6.760.000 
Divača - Kozina 6,7 3.389.100 1.439.100 1.950.000 
Vipava - Selo 11,5 6.103.500 3.503.500 2.600.000 
SKUPAJ 63.020.900 32.470.900 30.550.000 

Skupna investicijska vrednost odsekov, kjer se začnejo grad- 
bena dela v letu 1996 znaša 63.020,900.000 SIT. Sredstva za 
financiranje teh odsekov bodo zagotovljena iz naslednjih 
virov: 
- lastna sredstva (BT, CT) 32.471 mio SIT, 
- predvideni kredit EIB za odsek Blagovica - Šentjakob v 
višini 32 mio USD (4.160 mio SIT), 
- predvideni kredit EIB za odsek Vransko - Blagovica v višini 
90 mio USD (11.700 mio SIT), 
- predvideni kredit EBRD za odsek Slivnica - Fram - BDC v 
višini 13 mio USD (1.690 mio SIT) in 
- predvideni finančni krediti domačih in tujih bank za zgoraj 
navedene AC odseke v skupni višini 100 mio USD (13.000 mio 
SIT) 

Pred razpisi in sklepanjem pogodb za dela na teh avtocestnih 
odsekih v letu 1996 je potrebno poleg sprejema Programa 
dela DARS d.d. za leto 1996 sprejeti v Državnem zboru še 
zakon o soglasju o najetju kreditov v skupnem znesku 235 
mio USD v tolarski protivrednosti. Prav tako je pred objavo 
razpisa in podpisom pogodb za oddajo gradbenih del 

potrebno v Državnem zboru sprejeti zakon o poroštvu za 
vračilo predvidenih kreditov v skupni višini 235 mio USD 
tolarske protivrednosti. 
Ker veljavna zakonodaja predvideva poseben postopek pri 
dajanju poroštev R Slovenije za obveznosti iz kreditov, najetih 
pri tujih kreditodajalcih, je v predlogu zakona o poroštvu R 
Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov v skupni višini 
235 mio USD, najetih za realizacijo gradnje AC odsekov iz 
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v R Sloveniji, ki se 
začnejo graditi v letu 1996 predvideno, da bo za obveznosti iz 
kreditov, najetih pri tujih kreditodajalcih, dano poroštvo R 
Slovenija s posebnim zakonom v skladu z veljavnimi predpisi. 

2.3.4. VREDNOST DEL V LETU 1996 

Na novih avtocestnih odsekih bo v letu 1996 opravljena vred- 
nost del v skupnem znesku 9.716,483.000 SIT, od tega na 
avtocestnih odsekih, na katerih se bodo pričela izvajati grad- 
bena dela 8.534,283.000 SIT, na avtocestnih odsekih, za 
katere se bo pripravljala le projektna dokumentacija in se 
bodo odkupovala zemljišča pa 1.182,200.000 SIT. 

2.3.4.1 Vrednost del na novih avtocestnih odsekih, ki se bodo začeli graditi v 
letu 1996 

ODSEK Dolžina 
v km 

Vrednost del 
v letu 1996 v 

000 SIT 

Lastna 
sredstva 

v 000 SIT 

Predvideni 
finančni krediti 

v 000 SIT 

Slivnica - Fram - BDC 6,2 343.349 173.349 170.000 
Obvoznica - Ormož 3,5 240.905 180.905 60.000 
Priključek SI. Bistrica 0,8 113.006 53.006 60.000 
Vransko - Blagovica 16,5 3.219.880 1.733.880 1.486.000 
Blagovica - Šentjakob 20,5 2.957.403 1.857.403 1.100.000 
Divača - Kozina 6,7 493.522 253.522 240.000 
Vipava - Selo 11,5 1.166.218 616.218 550.000 
SKUPAJ 8.534.283 4.868.283 3.666.000 

Pričetek gradbenih del na teh odsekih bo glede na potrebo po 
zagotovitvi sredstev za celotno predračunsko vrednost teh 
odsekov bo možen šele po sprejetju zakona o soglasju in 
zakona o garanciji za predvidene kredite. 
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2.3.4.2.Vrednost del na novih avtocestnih odsekih, na katerih se v letu 1996 
začenja graditev in sicer z izvajanjem priprave na gradnjo (predhodna dela, 
priprava in izdelava investicijskih programov, projektno tehnične 
dokumentacije ter odkupi zemljišč): 

ODSEK 
Dolžina 

v km 
Vrednost del v letu 

1996 v 
000 SIT 

Lastna 
sredstva 

v 000 SIT 

Pesnica - Slivnica 19,1 300.000 300.000 
Maribor - Lenart 10,5 95.000 95.000 
Lenart - Cogetinci 13,9 180.000 180.000 
Cogetinci - Beltinci 22,6 180.000 180.000 
Obvoznica Lendava 6,0 80.000 80.000 
Kozina - Klanec 4,8 70.000 70.000 
Klanec - Ankaran 14,7 110.000 110.000 
Razdrto - Vipava 15,8 167.200 167.200 
SKUPAJ 1.182.200 1.182.200 

Skupna predračunska vrednost na teh odsekih znaša v letu 
1996 1.162,200.000 SIT in bo v celoti zagotovljena iz lastnih 
virov. 

Pregledno je program nadaljevanj In novih avtocestnih 
odsekov v letu 1996 prikazan v prilogi 1. 

2.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO BILE 
PREDANE PROMETU PRED 1.1.1994 
Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom, je 
potrebno izvesti še nekatera zaključna in dodatna dela, ki so 
bila zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb ali pa so bila 
zahtevana pri tehničnih pregledih in jih zaradi dolgotrajnosti 
nekaterih postopkov ni bilo mogoče zaključiti v letu 1995, 
čeprav so bila predvidena v programu dela DARS d.d. za to 
leto in se tako prenašajo v leto 1996. 
V nadaljevanju je podana rekapitulacija potrebnih sredstev za 
ta dela. 

SMER ZAHOD - VZHOD 

ODSEK mio SIT 
Šentilj - Pesnica 45 
Razcep Razdrto 40 
Razdrto - Čebulovica 30 
Šempeter - Vrtojba 20 
Obvoznica Šempeter 497 
SKUPAJ 632 

SMER SEVER - JUG 

ODSEK mio SIT 
Hrušica - Vrba 217 
Malence - Šmarje SAP 18 
Šmarje SAP - Višnja gora 16 
SKUPAJ 251 

VSE SKUPAJ DOKONČANJA AC 883 mio SIT 
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2.4.1. OPIS ODSEKOV 

A. SMER ZAHOD - VZHOD 

Odsek Šentilj — Pesnica 

Sanacija plazu pred objekti mejne kontrole se bo izvajala od 
aprila do junija 1996. 

RAZCEP RAZDRTO 

V letu 1996 je predvideno dokončanje del, ki izhajajo iz 
obveznosti, ki so bile predpisane v lokacijskem dovoljenju in 
ureditev razsvetljave prometne opreme. 
Do konca leta 1996 bodo izvršena vsa navedena dela (100%). 

Odsek Razdrto-Čebulovca 

V letu 1996 je predvidena v celoti dokončna ureditev deponije 
Goli vrh. 

Odsek šempeter-VrtoJba 

V letu 1996 se bo izvedlo dokončanje del v območju priključi- 
tve odseka na odsek AC Selo-šempeter. 

OBVOZNICA ŠEMPETER 

V letu 1996 se bodo izvajala dela na trasi (zemeljska dela, 
voziščna konstrukcija, asfaltiranje), rekonstrukciji regionalne 
in lokalne ceste, izdelavi rondojskega križišča, podpornih 
zidov, nadvoza, nadhoda in brvi (skupno preostalih cca 70% 
vseh del). Obvoznica bo leta 1996 dokončana. 

Odsek Koper-Ankaran 

V letu 1995 je bila že izvedena obrabna plast na treh odsekih 
hitre ceste Koper-Ankaran z dodatno izvedenim prehodom 
preko srednjega ločilnega pasu. 

Potrebno je narediti še sledeča dela: 
- urediti odvodnjavanje na Pobeški cesti in izvesti obnovo 
zgornjega ustroja; 
- na osi št. 2 - Bertoki je potrebno dokončati dela na 
prestavitvi komunalnih vodov, odstraniti stanovanjski objekt 
(kozlan), pridobiti zemljišče (Švab) in v skladu s projektom 
dokončati vsa dela na zgornjem ustroju, vključno z ureditvijo 
obeh križišč; 
- gradnja nadhoda za pešce med križiščem Koper in Seme- 
delo. 

B. SMER SEVER-JUG 

Odsek Hruiica-Vrba 

V letu 1996 se bodo izvedla sledeča dela; 
- del plazoiovov iz programa po študiji PUH, 
- dostopne poti do gozdov, 
- protihrupne ograje na Lipcah in v območju viadukta 6-1. 

Odsek Malence-Šmar|e Sap 

V letu 1996 se bodo izvedla sledeča dela; 
- dokončanje križišča Razdrto v Šmarju, 
- rekonstrukcija ceste R-331 v Šmarju, 
- dodatne protihrupne ograje. 

Odsek Šmarje Sap-VIšnja Gora 

Zaradi neizdelane projektne dokumentacije in nekončanih 
upravnih postopkov zaključna dela predvidena v letu 1995 
(sanacija ukopnih brežin) niso bila izvedena. Ta dela se bodo 
izvedla v letu 1996. 

2.5 ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN 

2.5.1. Odkupi zemljišč In nepremičnin za odseke, ki se bodo 
pričeli graditi po letu 1999 - smer sever-jug 

K odkupu zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bod 
pričeli graditi po letu 1999 - smer sever-jug, se bo v let 
1996 pristopilo le na odseku Višnja Gora-Bič. V ta nam* 
predvidena sredstva znašalo 98,7 mio SIT. 

2.5.2. Odkupi zemljišč in nepremičnin na 2e zgrajenih 
avtocestnih odsekih 

Za dokončno premožensko pravno ureditev zemljišč na i 
zgrajenih avtocestnih odsekih je v letu 1996 predvidenih S 
mio SIT. 

2.6 STROKOVNA DELA »INŽENIRJA« 

»Inženir« je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, I 
za investitorja opravlja vsa potrebna tehnično-strokovn 
opravila za izvedbo projekta. Tako organizacijo za izvajan 
strokovnih nalog zahtevajo tudi mednarodne finančne ust 
nove (FIB in EBRD) kot enega izmed pogojev za dodelit« 
posojil. 

Za opravl|anje strokovno-tehničnih opravil za DARS d.d., t 
za delo Inženirja potrebnih 1.296 mio SIT. 

3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVUANJA 
AVTOCEST, KI JIH BO ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS 
d.d. 

3.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

Redno vzdrževanje avtocest opravlja Podjetje za vzdrževan 
avtocest, ki je bilo ustanovljeno izključno za vzdrževan 
avtocest in pobiranje cestnine. 

Za vsakih cca 50 km avtocest je postavljena avtocestna baž 
v kateri je za pomoč voznikom in za vsa redna vzdrževal' 
dela na razpolago delovna posadka in ustrezna mehanizaci 
Večja vzdrževalna dela, katerih delavci, zaposleni na del 
rednega vzdrževanja, zaradi prevelikega obsega del ' 
morejo opraviti, se oddajo drugim izvajalcem na podlagi j' 
nih razpisov. 

število delavcev Podjetja za vzdrževanje avtocest je za vzdrf 
valna dela dimenzionirano za izvajanje zimske službe, 
obdobju leta ko le-ta ne poteka pa delavci opravljajo du( 
vzdrževalna dela. 
V vseh avtocestnih bazah je uvedeno 24 urno dežurstvo, 
omogoča hitro posredovanje vzdrževalne službe v prime 
intervencij. 

V letu 1996 je plan stroškov rednega vzdrževanja 1.390 rt 
SIT. 

Ocena je narejena na osnovi porabe v letih 1994 in 1995 ter1 

upoštevanju odprtja novih odsekov (Selo - Šempeter in s* 
tilj - Pesnica). 

S predvidenim obsegom sredstev bodo izpolnjeni naslad 
kriteriji; • 

- prometna varnost, 
- prevoznost, 
- ohranjanje in varstvo avtocest, 
- varovanje okolja in 
- urejen videz avtoceste. 

3.2. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME 

Za obnovo vozišč, objektov in opreme na vseh avtoces' 
bodo v letu 1996 predvidoma izvedena sledeča dela v skuf 
vrednosti 1.330 mlo SIT: 

- 600 mio SIT za obnovo objekta Ravbarkomanda, 
- 200 mio SIT za obnovo objekta Ivanje Selo, 
- 50 mio SIT za obnovo objekta Štampetov most, 
- 64 mlo SIT za obnovo mostu čez Savo (Hrušica), . 
- 200 mio SIT za obnovo poškodovanih cestišč (odseka 5» 
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55 na avtocesti Ljubljana - Razdrto, odsek 89 severne ljub- 
ljanske obvoznice, odsek 209 na avtocesti Naklo - Ljubljana 
in ostala manjša obnovitvena dela na celotnem omrežju), 
- 16 mio SIT za ureditev brežin in 
- 200 mio SIT za obnovo opreme avtocest (signalizacija in 
ostalo). 

3.3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA OBSTOJEČIH 
AVTOCESTAH 

Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest bodo znašale 
570 mio SIT. Izvršena bodo naslednja dela in nabave: 

• izdelava cevne kanalizacije za potrebe prenosa podatkov 
vzdolž avtoceste in zamenjava obstoječega sistema klic v sili 
na odseku Ljubljana - Vrhnika 
plan potrebnih sredstev: 80 mio SIT. 

• nabava in instalacija sistema za brezgotovinsko plačilo 
cestnine na cestninskih postajah Log, Postojna in Razdrto 
plan potrebnih sredstev: 140 mio SIT 

• nabava osnovnih sredstev (mehanizacije in opreme) za 
potrebe vzdrževanja 
plan potrebnih sredstev: 250 mio SIT 

• razširitev vzdrževalne baze Postojna zaradi prevzemanja 
novih avtocestnih odsekov v vzdrževanje 
plan potrebnih sredstev: 100 mio SIT. 

3.4. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE 

Od 1. 1. 1994 dalje se pobrana cestnina steka na račun DARS 
d.d. 

Sedanji način pobiranja cestnine obsega naslednje večje 
vrste del: 

• poblran|e cestnine v cestninskih kabinah, 
• obračun gotovine pobrane cestnine, 
• odvoz pobrane cestnine do ustrezne banke, 
• prodaja abonentskih bonov, mesečnih In točkovnih kart 
oziroma drugih plačilnih medijev. 

V novembru 1995 je bil na cestninski postaji Torovo na avto- 
cesti Naklo - Ljubljana instaliran prototipni sistem za avto- 
matsko brezgotovinsko cestninjenje (ABC). Instalacija tega 
sistema pomeni velik napredek in s tem zmanjšanje zaostanka 
v razvoju tovrstnih sistemov v primerjavi z razvitimi državami 
sveta. V fazi testiranja bodo sodelovali vozniki osebnih vozil. 
V letu 1996 bo ABC sistem na cestninski postaji Torovo 
predan široki uporabi. Poleg tega bo zaradi širitve ABC na 
zaprt cestninski sistem na avtocesto Ljubljana - Razdrto 
izveden javni razpis za nabavo potrebne opreme na tem 
avtocestnem odseku. Tudi na tem delu bo uvedeno ABC samo 
za osebna vozila. 

V letu 1996 bodo začele obratovati nove cestninske postaje 
Dane. Šempeter in Pesnica ter začasni cestninski postaji 
Višnja gora in Hrušica. 

Stroški pobiranja cestnine bodo v letu 1996 znašali 730 mio 
SIT. 

3.5. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

Za zagotavitev transparentnosti uresničevanja programov 
gradnje, vzdrževanja in upravljanja avtocest v letu 1996 in na 
osnovi Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS 18/94), ki v 24. 
členu naroča organizacijam, ki opravljajo javno službo, da 
»morajo zagotavljati javnost svojega dela z dajanjem pravo- 
časnih popolnih in resničnih informacij s svojega delovnega 
področja,« je potrebno v ta namen opraviti naslednje aktiv- 
nosti. 

• organizacija ogledov gradbišč 
in novinarskih konferenc 1,6 mio SIT 

• foto in video dokumentiranje 
izvajanja programov 8,5 mio SIT 

• organizacija prireditev ob pomembnejših 
dogodkih 2,0 mio SIT 

• zakupi medijskega prostora 1,5 mio SIT 
• prikaz realizacije programa v strokovnih 

publikacijah 1,5 mio SIT 
• sodelovanje na strokovnih srečanjih 2,5 mio SIT 

Skupna predvidena sredstva za odnose z javnostmi so 24,6 
mlo SIT. 

3.6 RAZVOJNE NALOGE 

Priprava strokovnih predlogov in študij kot tudi sodelovanje 
raziskovalne sfere pri oblikovanju odločitev v zvezi z gradnjo, 
vzdrževanjem in upravljanjem avtocest, narekuje zagotavlja- 
nje sredstev, ki bodo omogočila izvajanje teh nalog. V letu 
1996 je predvideno financiranje razvojnih nalog iz naslednjih 
tematskih področij, vezanih na avtocestne programe: 

• izdelava tehičnih specifikacij, metodologij in nove sloven- 
ske tehnične regulative za ceste, 
• izdelava in uvajanje računalniških informacijskih sistemov 
za področje spremljanja gradnje in upravljanja avtocest, raz- 
voj integralnega informacijskega sistema cestnega gospodar- 
stva, 
• izdelava študij in razvojnih nalog s področja varovanja 
okolja cest, 
• razvojne naloge in oblikovanje ukrepov za izboljšanje pro- 
metne varnosti, 
• naloge s področja zagotavljanja kakovosti surovin, gradbe- 
nih materialov in polizdelkov za gradnjo cest, 
• uvajanje sistemov za zagotavljanje in potrjevanje kakovosti 
pri dejavnostih na avtocestah, 
• naloge s področja uvajanja sodobnih tehnologij za pobira- 
nje cestnine, 
• uvajanje sistemov gospodarjenja z avtocestami z optimiza- 
cijo ukrepov, gospodarjenje s premostitvenimi objekti, gospo- 
darjenje pri vzdrževanju avtocest, 
• naloge s področja cestne stroke na univerzah, inštitutih in 
drugih izobraževalnih inštitucijah. 

Predvidena sredstva za razvojne naloge v letu 1996 so 90 mlo 
SIT. 

4. PRIKAZ FINANCIRANJA DEL V LETU 1996 - 
REKAPITULACIJA PRILIVOV IN ODLIVOV FINANČNIH 
SREDSTEV 

VIRI 

4.1. FINANČNI VIRI ZA GRADITEV AVTOCEST v 000 SIT 

4.1.1. Namenski davek na gorivo za graditev avtocest 
4.1.1.1. Iz leta 1996 
4.1.1.2. Iz leta 1995 - prenos 

4.1.2. Tuja posolila 

4.1.3. Finančni krediti 

4.1.4. Del cestnin in na|emnin za financiranje 
graditve avtocest 

4.1.3.1. Iz leta 1996 
4.1.3.2. Iz leta 1995 - prenos 

17.921.200 
5.000.000 

5.843.210 

3.666.000 

2.219.900 
850.000 

4.1.4. Drugi viri - Mesto Ljubljana 355.875 

SKUPAJ FINANČNI VIRI ZA GRADITEV AVTOCEST 35.856.185 

4.2. FINANČNI VIRI ZA VZDRŽEVANJE IN UPRAVUANJE AC 

• priprava in izdaja gradiv in brošur (vključno s tiskom) 
7,0 mio SIT 

4.2.1. Del cestnin in najemnin za vzdrževanje 
in upravljanje AC 4.550.100 
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SKUPAJ FINANČNI VIRI ZA VZDRŽEVANJE 
IN UPRAVLJANJE AVTOCEST 4.550.100 

SKUPAJ VIRI 40.406.285 

PORABA 

4.3. GRADITEV AVTOCEST 

4.3.1. Projektna dokumentacija za AC odseke, 
ki se pričnejo graditi po letu 1996 440.500 

4.3.2. Odškodnine za AC odseke, ki se 
pričnejo graditi po letu 1996 98.700 

4.3.3. Nadaljevanje gradnje avtocestnih odsekov 22.869.951 
4.3.4. Novi avtocestni odseki v letu 1996 9.716.483 
4.3.4. Dokončanja avtocestnih odsekov 883.485 
4.3.5. Odikodnine za obstoječe avtoceste 58.000 
4.3.6. Stroški »Inženirja« 1.296.293 

SKUPAJ GRADITEV AVTOCEST 35.363.412 

4.4. VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE AVTOCEST 

4.4.1. Redno vzdrževanje avtocest 1.390.000 
4.4.2. Obnavljanje vozlič, objektov in opreme 1.330.00 
4.4.3. Naložbe v osn. sredstva obstoječih AC 570.000 
4.4.4. Stroški pobiranja cestnine 730.000 
4.4.5. Stroški upravljanja DARS d.d. 415.500 
4.4.6. Odnosi z javnostmi 24.600 
4.4.7. Razvojne naloge 90.000 

SKUPAJ VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE AC 4.550.100 

SKUPAJ PORABA 39.913.512 

RAZLIKA MED VIRI IN PORABO 492.773 
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Poročilo o 

IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI 

PORABI SREDSTEV PO ZAKONU 0 

ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA GRADNJO 

AVTOCESTNEGA OMREŽJA V 

REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1.1.1995 

DO 30. 9.1995 

Na podlagi 5. člena Zakona o zagotovitvi namenskih sred- 
stev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Slove- 
niji (Uradni list RS, št. 46/93) vam pošiljamo Poročilo o 
izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po 

Zakonu o zagotovitvi sredstev za gradnjo avtocestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji od 1. 1. 1995 do 30. 9. 1995, 
ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 174. seji dne 
21. decembra 1995. 

1. Izdvajanje namenskih sredstev od 1.1.1995 do 30.9.1995 

V prvih devetih mesecih leta 1995 je bilo na posebni podpartiji 
proračuna Republike Slovenije zbranih 12.555,286.010,00 SIT 
namenskih sredstev, kar predstavlja 97% planirane realizacije 
v prvih devetih mesecih leta 1995. 

PRILIV BENCINSKEGA TOLARJA OD 1. 1. 1995 DO 30. 9. 1995: 
Mesec Plan 1995 Relizacija Realizacija v % 
lanuar 
februar 
marec 
april 
maj 
junij 
iulij 
avgust 
september 

1.204,500.000 
1.144,700.000 
1.339,050.000 
1.363,800.000 
1.398,850.000 
1.548,350.000 
1.548,350.000 
1.892,200.000 
1.503,500.000 

1.364,670.000 
1.306,149.000 
1.271,827.000 
1.267,145.000 
1.329,574.000 
1.377,645.000 
1.447,659.000 
1.649,646.000 
1.540,971.010 

113 
114 
95 
93 
95 
89 
93 
87 

102 
Skupaj 1 -9 12.943,300.00 12.555,286.010 97 

PRILIV BENCINSKEGA TOLARJA V SIT 
OBDOBJE JAN.-SEPT. 1995 

14.000.000.000 
12.000.000.000 
10.000 000.000 
8.000.000.000 
6.000.000.000 
4.000.000.000 
2.000 000.000 

o 

1.1. Neporabljena sredstva bencinskega tolarja je v letu 
1994 

Razlika med zbranimi sredstvi in namensko porabljenimi 
sredstvi bencinskega tolarja je v letu 1994 znašala 
7.043,770.170 SIT oziroma s pripisanimi obrestmi za leto 1994 
v višini 791,682.227 SIT, skupaj 7.835,453.227 SIT. Konec 
septembra 1995 je znašalo stanje neporabljenih sredstev ben- 
cinskega tolarja 6.433,000.000 SIT. V tem znesku so vključene 
tudi prejete obresti v obdobju od 1. 1. 1995 do 30. 9. 1995 v 
znesku 700,000.000 SIT. V primerjavi s stanjem na koncu leta 
1994 se je znesek neporabljenih sredstev do 30. 9. 1995 znižal 
za 2.100,283.990 SIT. 

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja je Zakladnica 
Ministrstva za finance oročila v bankah in predstavljajo vir za 
financiranje gradnje avtocestnega omrežja v letu 1995. 

2. Prihodki od cestnin od 1.1.1995 do 31.3.1995 

V planu razvoja in finančnem načrtu DARS d. d. so bili za 
prvih devet mesecev leta 1995 predvideni prihodki od cestnin 
v višini 3.790,000.000,00 SIT. Od planiranega zneska je bilo za 
gradnjo avtocest namenjenih 1.534,555.000 SIT, za vzdrževa- 
nje in upravljanje avtocest pa 2.255,445.000 SIT. V prvih deve- 
tih mesecih leta 1995 so bili prilivi na račun OARS d. d. 
naslednji: 

Mesec Plan 1995 Priliv 1995 Za gradnjo Za vzdrževanje 
in upravljanje 

januar 
februar 
marec 
april 
maj 
junij 
julij 
avgust 
september 

360,000000 
350,000.000 
400.000000 
410.000.000 
440,000.000 
450,000 000 
470,000 000 
470,000000 
440,000.000 

287,592042 
279,937.791 
358,397.604 
366142.838 
400,238.421 
410,765.578 
519,797.601 
583,874 835 
496,409.993 

220,950.000 
168,950 000 
220,950.000 

42,950.000 
9.950 000 

62,950000 
257,950.000 
320,950.000 
228,950.000 

66.642 042 
110,987.791 
137,447.604 
323,192.838 
390,288.421 
347,815.578 
261,847.601 
262,924.835 
267,459.993 

Skupaj 1 -9 3.790,000.000 3.703,156.703 1.534,550.000 2.168,606 703 
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Iz preglednice je razvidno, da so v prvih devetih mesecih leta 
1995 znašali prihodki od cestnin 3.703,156.703 SIT in so bili v 
primerjavi s planom realizirani 98%. Za gradnjo avtocest je 
bilo v skladu s planom namenjenih 1.534,550.000 SIT, za 
vzdrževanje in upravljanje pa 2.168,606.703 SIT. 

PRIHODKI OD CESTNIN V SIT 
OBDOBJE JAN.-SEPT. 95 

4.000.000.000 

3.500.000.000 

3.000.000.000 - 

2.500.000.000 

2.000.000.000 - 

1.500.000.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

o 
REAL.J 

AN,- 
SEPT. 

95 

B ZA GRADNJO ■ ZA VZDRŽ.IN UPR. 

2.1 Neporabljena sredstva cestnin za financiranje graditve 
avtocest v letu 1994 

V letu 1994 je bilo za financiranje graditve avtocest neporab- 
ljenih sredstev cestnin v višini 967.122.497 SIT. 

3. Namenska poraba sredstev od 1.1.1995 do 30. 9.1995 

V skladu s pogodbo in glede na dejanske potrebe je Ministr- 
stvo za finance na podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS 
d.d. iz naslova investicij za ceste, ter za plačilo projektov in 

odškodnin za zemljišča nakazalo v prvih devetih mesecih let 
1995 DARS d.d 14.655.570.000 SIT sredstev. 

Odpoklicana sredstva bencinskega tolarja v obdobju od 1.1 
1995 do 30. 9. 1995: 
Datum priliva Znese 

6. 1. 
16. 1. 
20. 1. 
24. 1. 

9. 2. 
13. 2. 
20. 2. 
23. 2. 
16. 3. 
20. 3. 
22. 3. 

5. 4. 
13. 4. 
21. 4. 
26. 4. 

5. 5. 
22. 5. 
26. 5. 
13. 6. 
22. 6. 
27. 6. 

3. 7. 
7. 7. 

21. 7. 
27. 7. 
14. 8. 
22. 8. 
28. 8. 

1. 9. 
18. 9. 
20. 9. 
25. 9. 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 

200.000.00 
300.000.00 
500.000.00 
450.000.00 
400.000.00 
200.000.00 
500.000.00 
450.000.00 
680.000.00 
250.000.00 
600.000.00 
300.000.00 
200.000.00 
450.000.00 
570.000.00 
200.000.00 
550.000.00 
492.570.00 
250.000.00 
900.000.00 
400.000.00 
100.000. 
275.000. 
900.000. _ 
950.000.00 
250.000.00 
600.000.00 
888.000.00 
300.000.00 
300.000.00 
900.000.00 
350.000.00 

SKUPAJ 14.655.570.00 

Po podatkih, ki nam jih je posredovala DARS d.d., so bil' 
prvih devetih mesecih leta 1995 za investicije na posamez' 
projektih na osnovi izstavljenih faktur porabljena nasledi 
sredstva: 
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FAKTURIRANA REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1995 

PLANIRANO FAKTURIRANO % 

A C ODSEK JAN.- SEPT. 95 JAN.- SEPT. 95 REAL. 

ŠENTILJ PESNICA 1.462.900.000,00 1.770.480.488 121 

HOČE ARJA VAS 2.990.557.000,00 2.903.386.437 97 

SKUPAJ PROJEKT 1 4.453.457.000,00 4.673.866.924,10 105 

ARJA VAS VRANSKO 3.930.000.000,00 1.582.544.754 40 

VRANSKO BLAGOVICA 490.000.000,00 167.451.364 34 

BLAGOVICA ŠENTJAKOB 1.053.500.000,00 0 0 

SKUPAJ PROJEKT 2 5.473.500.000,00 1.749.996.118,55 32 
s 

MALENCE ŠENTJAKOB 3.012.700.000,00 1.183.402.229 39 

ZADOBROVA TOMAČEVO 1.502.400.000,00 141.779.874 9 

SKUPAJ PROJEKT 3 4.515.100.000,00 1.325.182.103,15 29 

ČEBULOVICA DIVAČA 1.636.579.000,00 2.192.494.686 134 

DIVAČA DANE 1.312.045.000,00 1.261.618.462 96 

DANE FERNETIČI 656.000.000,00 360.072.577 55 

SELO ŠEMPETER 2.122.785.000,00 2.288.977.927 108 

RAZDRTO ČEB.VIADUKTA 263.500.000,00 193.480.658 73 

SKUPAJ PROJEKT 4 5.990.909.000,00 6.296.644.310,00 105 

SKUPAJ NOVE INVESTICIJE 20.432.966.000,00 14.045.689.455,80 69 

DOKANČANJE DEL NA AC 655.000.000,00 315.438.356 48 

ŠTUDIJE PO L.95 749.000.000,00 590.110.695 79 

ODŠKODNINEJPO LETU 95 171.000.000,00 16.880.627 10 

D DC-"INŽENIR" 695.000.000,00 684.485.609 98 

SKUPAJ JANUAR - SEPT. 22.702.966.000,00 15.652.604.744 69 
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■ PLAN 
■ REALIZACIJA 

4. Koriščenje tujih posojil 

V Planu razvoja in finančnem načrtu za leto 1995 je bilo 
predvideno koriščenje posojil dveh tujih bank: Evropske 
banke za obnovo in razvoj (EBRD) in Evropske investicijske 
banke (EIB). 

Finančna pogodba z EIB v višini 28.000.000 ECU je bila 
sklenjena z namenom financiranja gradbenih del (42%) na 
odsekih AC Zadobrova-Tomačevo, Malence-Šentjakob, Bla- 
govica in Arja vas-Vransko. Podpisana je bila 11. julija 1994, 
vendar kredit še ni operativen. 

KORIŠČENJE TUJIH POSOJIL OD 1. 1. 1995 DO 30. 9. 1995 

Za financiranje gradbenih del (50%) na odseku AC Šentij- Pes- 
nica jebila 13. maja 1994 podpisana finančnapogodbaz EBRD v 
višini 32.100.000 USD. V lanskem letu je bil kredit koriščen v 
višini 40.592.889,60 SIT. 

V obdobju januar-september 1995 je bil kredit koriščen v 
višini 667,61 mio SIT. 

Plan Realizacija Realiza- 
janu.-sept. 1995 janu.-sept. 1995 cija 

v 000 SIT v 000 USD v 000 SIT y 000 USD (SIT) v % 
Kredit EBRD 1.498.970 ~IL531 667.609 5Jl7 H5 
Kredit EIB 3.163.676 24.334 0 0 0 
Skupaj 4.662.646 35.865 66L609 5711 H3 

Plan in realizacija koriščenja tujih posojil 
v obdobju januar - september 199S 

Kredit EBRD Kredit EIB 

5. Upravljanje s presežki na podpartiji proračuna - sredstva 
za izgradnjo avtocest v RS v devetih mesecih 1995 

V devetih mesecih letošnjega leta je bilo pri bankah v pov- 
prečju vezano 7,0 milijarde tolarjev sredstev bencinskega 
tolarja. Namenska poraba sredstev bencinskega tolarja je bila 
v vseh mesecih višja od tekočih prilivov iz proračuna. V prvem 
trimesečju je bila poraba sredstev za 587 milijonov tolarjev 
višja od priliva iz proračuna, v drugem za 339 milijonov 
tolarjev, v tretjem trimesečju pa za 1.175 tolarjev. Konec 
septembra je bilo pri bankah vezano 6,4 milijarde tolarjev 
depozitov iz teh sredstev, kar je za 1,4 milijarde tolarjev manj 
kot konec leta 1994. 

Do aprila so bili vsi depoziti iz sredstev bencinskega tolarja 
vezani na rok, od maja dalje pa je bilo, za tekoče zagotavljanje 
"lanjših nepredvidenih potreb DARS, na odpoklic vezanih 
Povprečno 54 milijonov tolarjev. Povprečno 6,2 milijarde 
tolarjev oziroma 87,8% vseh depozitov je bilo plasirano nad 
en mesec, 0,8 milijarde tolarjev oziroma 11,8% vseh plasiranih 
sredstev, ki so bila po oceni DARS namenjena namenski 
Porabi med mesecem, pa je Zakladnica deponirala do enega 
Meseca. Delež depozitov na odpoklic je predstavljal 0,4%. 

Članicam konzorcija DARS je bilo konec septembra 1995, na 
podlagi predloga DARS, plasirano 6.333 milijonov tolarjev 
oziroma 99% vseh sredstev bencinskega tolarja, od tega pri: 
banka mio SIT delež v % 
Novi Kreditni banki Maribor 1.460 22,7% 
Novi Ljubljanski banki 1.593 24,8% 
Abanki 400 6,2% 
Dolenjski banki Novo mesto 230 3,6% 
Banki Celje 360 5,6% 
SKB banki 1.145 17,8% 
Splošni banki Koper 345 5,4% 
Slovenski zadružni kmetijski banki 254 3,9% 
Banki Vipa 435 6,8% 
Krekovi banki 111 1,7% 

e 
Pri deponiranju likvidnostnih presežkov je Zakladnica upošte- 
vala 29. 11. 1994 sprejeti Sklep Vlade Republike Slovenije o 
naložbah likvidnostnih presežkov nekaterih pravnih oseb jav- 
nega sektorja in o pasivnih obrestnih merah bank v sanaciji. 
Obrestne mere, po katerih so bila deponirana sredstva ben- 
cinskega tolarja, so prikazane v tabeli 2. 

V povprečju je bila za deponirana sredstva bencinskega 
tolarja v januarju dosežena realna obrestna mera v višini 
4,42%, v februarju 4,36%, v marcu 4,18%, aprilu 4,42%, maju 
3,71%, juniju 3,55%, juliju 4,3%, avgustu 3,9% ter v septembru 
3,2%. 
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Od januarja do septembra so se na račun plačanih obresti za deponirana sredstva bencinskega tolarja, sredstva na podpartiji 
proračuna - Izgradnja avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji povečala za 700 milijonov tolarjev. 

v mio SIT 
Opis Stanje 

31. 12. 94 31. 3. 95 30. 6. 95 30. 9. 95 
Razlika 
5-2 5-4 

1 6 
Prilivi in odlivi v letu 1994 in 1995 
Priliv iz proračuna 
Prejete obresti za depozite 
Poraba za namene DARS 
Depoziti pri bankah 

Vrsta depozitov 

- na odpoklic 
- vezani depozit 
SKUPAJ 

15.494 
791 

8.450 
7.833 

19.437 
1.135 

12.980 
7.590 

Povprečno stanje 

23.411 
1.213 

17.293 
7.327 

28.049 
1.491 

12.106 
6.433 

dec 94 
0 

7.372 
7.372 

marec 95 
0 

7.487 
7.487 

junij 95 
100 

7.139 
7.239 

sep. 95 
76 

5.936 
6.012 

12.555 
700 

14.656 
- 1.400 

Razlika 
sep.-dec. 

76 
-1.436 
-1.362 

4.638 
278 

5.813 
-894 

sep.-jun. 
-24 

-1.203 
-1.227 

Tabela 2 

VELJAVNE OBRESTNE MERE ZA PLASIRANJE PRESEŽKOV 

Obr. mere po sklepu z dne 1. 1 
vezani depoziti 
- do 15 dni 
- do 30 dni 
- nad 31 dni 

1995 do 31. 1. 1995: 

R+1.0% 
R+2.0% 
R+4.65% 

Obr. mere po sklepu z dne 1. 2. 1995 do 30. 4. 1995: 
vezani depoziti 

do 15dni 
- do 30 dni 
- nad 31 dni 

R+0.7% 
R+1.5% 
R+4.6% 

Obr. mere po sklepu z dne 1. 5. 1995 do 14. 5. 1995: 
depoziti na odpoklic 1.0% letno 
vezani depoziti 
-do 30 dni 1.2% letno 
- nad 31 dni Rkl+4.4% 

Obr. mere po sklepu z dne 15. 5. 1995 do 31. 5. 1996: 
depoziti na odpoklic 2.4% letno 
vezani depoziti 
-do 30 dni 5.4% letno 
-nad 31 dni Rkl+4.4% 

Obr. mere po sklepu z dne 1. 6. 1995 do 30. 6. 1996: 
depoziti na odpoklic 2.4% letno 
vezani depoziti 
— do 30 dni 4.3% letno 
- nad 31 dni Rkl+4.4% 

Obr. mere po sklepu z dne 1. 7. 
depoziti na odpoklic 
vezani depoziti 
- do 30 dni 
- nad 31 dni 

Obr. mere po sklepu z dne 1. 
depoziti na odpoklic 
vezani depoziti 
- do 30 dni 
- nad 31 dni 

1995 do 31. 7. 1995: 
2.4% letno 

5.4% letno 
Rkl+4.4% 

1995 do 31. 8. 1995: 
3.0% letno 

6.8% letno 
Rkl+3.8% 

Obr. mere po sklepu z dne 1. 9. 1995 do 30. 9. 1995: 
depoziti na odpoklic 3.0% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 6.6% letno 
- nad 31 dni Tomm+3.8% 
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Poročilo o 

DELU VLADE REPUDLIKE SLOVENIJE V 

LETU 1995 

Vlada Republike Slovenije je na 176. seji dne 28. decembra 
1995 sprejela: 

- POROČILO O DELU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE V 
LETU 1995, ki ga pošilja v obravnavo. 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena in 
268. poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu Držav- 
nega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles 
sodelovali: 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo, 
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- Lojze JANKO, minister, 

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- mag. Boštjan KOVAČIČ, minister, 
- Jelko KACIN, minister za obrambo, 
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- Sergij PELHAN, minister za kulturo, 
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve, 
- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejav- 
nosti, 
- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo, 
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Mirko BANDELJ, generalni sekretar Vlade Republike 
Slovenije, 
- dr. Neven BRANT, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije. 

UVODNA BESEDA 

Priloženo letno poročilo, ki ga v imenu Vlade Republike 
Slovenije pošiljamo Državnemu zboru, izhaja iz ustavnoprav- 
nega položaja vlade, zakona o vladi in določb poslovnika 
Državnega zbora. 
Poročilo v strnjeni obliki povzema uresničevanje ciljev druž- 
benega razvoja in politike vlade v skladu s stališči Državnega 
zbora o številnih vprašanjih in temah s področja notranjih kot 
tudi mednarodnih odnosov naše države. Njegov glavni namen 
je predstaviti usmeritve in ukrepe ter prikazati pomembnejše 
naloge, ki so jih ministrstva uresničevala v skladu z načrto- 
vano vladno politiko, medtem ko je stanje na posameznih 
področjih podrobneje prikazano v posebnih poročilih resor- 
jev, s katerimi je bil Državni zbor seznanjen med letom. 

Prednostni cilji vlade so bili v tem letu skladno z delovnim 
programom predvsem: 
- utrjevanje mednarodnega političnega in gospodarskega 
Položaja Slovenije ter prizadevanja za vključevanje naše 
države v mednarodna združenja, 

- nadaljevanje procesa družbenih sprememb, razvoja in utr- 
jevanja tržnega sistema ter lastninjenja podjetij, 

~ krepitev in utrjevanje obrambnega ter notranjega položaja 
•n varnosti države, 

- reorganizacija in reforma pravosodja, sistema državne 
uprave in lokalne samouprave, 

- prizadevanja za razvoj in posodobitev prometne infrastruk- 
ture, izboljšanje sistema varstva okolja in urejanja prostora ter 
razvoj in krepitev kmetijstva, 

- uveljavitev nove šolske zakonodaje in podpora dolgoroč- 
nemu razvoju kulturnih dejavnosti ter tehnološkemu razvoju 
in večji vlogi znanosti v naši družbi, 

- zagotavljanje socialne varnosti vsem skupinam prebivalstva 
in ohranjanje produktivnih delovnih mest v gospodarstvu ter 
posodobitev in razvoj zdravstvenega sistema. 

Ob prikazu pozitivnih dosežkov in ukrepov vladne politike v 
letu 1995 opozarjamo tudi na številne težave, ki so jih imeli v 
posameznih ministrstvih pri uresničevanju vladne politike. 
Toda kljub tem težavam in pomanjkljivostim, zlasti zamujanju 
pri lastninjenju, reformi pravosodnega sistema, denacionali- 
zaciji itd., je vlada dosegla pomembne rezultate, od katerih 
naj opozorimo predvsem na krepitev našega gospodarskega 
sistema, utrjevanje gospodarskega in političnega položaja v 
svetu, zmanjševanje inflacijske stopnje in ne nazadnje zado- 
voljivo rast deviznih rezerv Banke Slovenije, ki so nam omo- 
gočile septembra letos uvedbo konvertibilnost tolarja, kar 
nedvomno zagotavlja ustrezne razmere za uspešno nadalje- 
vanje družbenega in gospodarskega razvoja Slovenije. 
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Vlada bo tudi v prihodnje tako kot do zdaj nadaljevala z 
dejavno politiko in ukrepi, ki prispevajo k utrjevanju notra- 
njega in mednarodnega položaja naše države, ob pričakova- 
nju, da bo Državni zbor podprl temeljne usmeritve in politiko, 
ki jo vlada uresničuje. 

I. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti opravlja vrsto nalog, ki 
so nujno potrebne za delo na vsebinskih področjih in za 
usklajevanje dejavnosti v ministrstvu in z drugimi ministrstvi, 
predvsem upravnimi organizacijami in organi ter drugimi 
ustanovami v Republiki Sloveniji in v tujini. Pomembna 
naloga je bila priprava sistemskih zakonov in spremljanje 
ustreznih predpisov za posamezna delovna področja ministr- 

. stva. 

Glavne dejavnosti v letu 1995 so bile ekonomska sanacija 
energetskih sistemov, sanacija na področju varstva okolja in 
prestrukturiranja v dejavnosti pridobivanja premoga. 

V skladu z Resolucijo o strategiji učinkovite rabe in oskrbe 
Republike Slovenije z energijo so bili cilji energetske politike 
v letu 1995 zagotavljanje učinkovite porabe ter redne in kako- 
vostne oskrbe z energijo, ekološka sprejemljivost in oskrba 
po konkurenčnih cenah. V letu 1995 je bila oskrba z energijo 
zadovoljiva, zagotovljena pa je bila tudi nemotena oskrba z 
naftnimi derivati in zemeljskim plinom. 

Za ureditev gospodarskih odnosov v elektrogospodarstvu je 
vlada sprejela ovrednoteno elektroenergetsko bilanco za leto 
1995 in v njenem sklopu več sklepov, ki so omogočili redno 
oskrbo z energijo tudi v razmerah, ko je bil gospodarski 
položaj v elektroenergetskem sistemu podrejen cilju zniževa- 
nja inflacije. Likvidnostni položaj elektrogospodarstva je še 
problematičen, saj kupci električne energije dolgujejo podjet- 
jem elektrogospodarstva okrog 19 mlrd SIT. Podjetja premoš- 
čajo težave z najemanjem posojil. 

Podjetja elektrogospodarstva so v letu 1995 obračunavala le 
polovico normalne amortizacije, da ne bi prikazala prevelikih 
izgub. Kljub večjemu povišanju cen električne energije, kot je 
bila inflacija v letu 1995, pa jim gospodarski položaj še ne 
omogoča normalnega poslovanja. Državni zbor je na predlog 
vlade sprejel zakone o poroštvih države za nekatera posojila 
elektrogospodarstva, posamezni projekti (ekološki, prestruk- 
turiranje premogovništva) pa se financirajo tudi iz državnega 
proračuna. 

V energetiki se nadaljuje lastninsko preoblikovanje. Na novo 
je bil opredeljen delež države v podjetjih Elektro Slovenija in 
Rudniki rjavega premoga Slovenije, ki sta postali v celoti last 
države. Za podjetja elektrogospodarstva in premogovništva je 
vlada sprejela sklep, da infrastrukturo prepusti podjetjem in 
da za vrednost infrastrukture poveča svoj delež v podjetjih 
energetike. Opredeljujejo se še določena lastništva med repu- 
bliko in občinami. Neopredeljeno je še lastništvo v Jedrski 
elektrarni Krško, kjer pa se lastninjenje rešuje na meddržavni 
ravni z Republiko Hrvaško. Izhodišča za urejanje odnosov 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško glede lastnin- 
skega in statusnega položaja JEK so pripravljena za obrav- 
navo v Državnem zboru. 

Zaradi ureditve lastništva v podjetjih energetike, kjer je država 
popolna ali delna lastnica, je vlada imenovala svoje člane v 
organe upravljanja in s tem prevzela ustrezno upravljavsko 
vlogo. 

Po obnovi HE Fala se je začel izvajati projekt prenove hidro- 
elektrarn na Dravi, in sicer: HE Dravograd, Vuzenica in Mari- 
borski otok. Za obnovo teh objektov je bilo najeto posojilo pri 
Mednarodni banki za obnovo in razvoj v višini 142,6 mio DEM. 
Po terminskom načrtu bo projekt končan konec leta 1998. 
Začela se je tudi priprava projekta prenove hidroelektrarn na 
spodnji Soči: HE Doblar I in II in Plave I in II. 

Za izkoriščanje vodne energetske zmogljivosti spodnje Save 

na odseku od Suhadola do državne meje z Republiko Hrvaško 
je bil objavljen javni razpis za pridobitev koncesionarja, hkrati 
pa potekala rekonstrukcija in dograditev nekaterih energet- 
skih objektov, predvsem Termoelektrarne Šoštanj, Termo- 
elektrarne Trbovlje, Termoelektrarne Brestanica in posodobi- 
tev ter obnova Jedrske elektrarne Krško, ki bosta zagotovili 
njeno varno in stabilno obratovanje skladno s priporočili 
mednarodnih komisij in stališči Državnega zbora. 

Novembra letos je Državni zbor sprejel zakon o skladu za 
financiranje razgradnje JEK in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov iz JEK. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pa je 
še julija letos izdalo navodilo o načinu obračunavanja in 
plačevanja prispevka v Sklad za financiranje razgradnje JEK, 
katerega statut je vlada potrdila oktobra letos. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je sklenilo pogodbo z 
JEK za pripravo naloge z naslovom: Program razgradnje JEK 
s prikazom možnih načinov razgradnje JEK, vključno z oceno 
potrebnih sredstev in terminskih načrtov. Naloga naj bi bila 
končana v enem letu po podpisu pogodbe. Za leto 1995 je 
načrtovana izdelava predhodnega načrta razgradnje JEK. 
Agencija za radioaktivne odpadke nadaljuje z iskanjem loka- 
cije za radioaktivne odpadke tudi za podzemni tip odlaga- 
lišča. Pri ekološki sanaciji v TEŠ je bil v letu 1994 izveden 
projekt zaprti krožni tok tehnološke vode. Nadaljevala se je 
gradnja naprave za razžveplanje dimnih plinov na bloku 4 in 
bila uspešno končana v letu 1995. Program ekološke sanacije 
TEŠ poteka skladno z zahtevo odredbe o emisiji snovi v zrak 
iz kurilnih naprav. Za nakup naprave za razžveplanje dimnih 
plinov na bloku 5 je bil sprejet v juniju 1995 zakon o poroštvu 
za najetje posojil. 

Ministrstvo je za učinkovitejšo rabo energije v skladu z zako- 
nom o organizaciji in delovnem področju ministrstev v febru- 
arju 1995 ustanovilo Agencijo RS za učinkovito rabo energije. 
Agencijaje začela pospešeno usklajevati dosedanje programe 
rabe energije z usmeritvami Resolucije o strategiji učinkovite 
rabe in oskrbe Slovenije z energijo. Z javnim razpisom je 
Agencija financirala oziroma sofinancirala večje število infor- 
macijskih in predstavitvenih akcij, izdelavo energetskih pre- 
gledov podjetij in ustanov, energetskih zasnov lokalnih skup- 
nosti in nepovratno sofinancirala do 15% v 56 odobrenih 
projektih v izbrane energetsko učinkovite tehnologije v 
skupni vrednosti 171 mio SIT. V sodelovanju z lokalnimi 
skupnostmi so bile letos ustanovljene štiri nove energetsko- 
svetovalne pisarne za občane v večjih krajih Slovenije, tako da 
jih je zdaj 16. Precejšnji del dejavnosti agencije je bil name- 
njen tudi mednarodnemu sodelovanju, predvsem z Evropsko 
unijo pri programih PHARE, SYNERGY, THERMIE in SAVE. 

V okviru izvajanj? zakonov in sklepov vlade je ministrstvo 
opravljalo inšpekcijske nadzore v gradbeništvu, energetiki in 
rudarstvu ter v zvezi s temi izdajalo ustrezne akte in dajalo 
strokovno in drugo pomoč uradnim osebam in organom, ki 
vodijo postopke denacionalizacije. Od 225 prejetih pritožb, ki 
so bile v tem letu vložene zoper odločbe občinskih (prvosto- 
penjskih) upravnih organov, jih je rešilo 70. 

V industriji in gradbeništvu je bilo oblikovanje industrijske 
politike temeljna naloga, s katero se je ministrstvo letos 
pospešeno ukvarjalo. Podlaga za to politiko naj bi bile 
panožne politike po strateških panožnih skupinah industrije, 
katerih temeljni cilj je bil oblikovanje panožnih politik v indu- 
striji oziroma priprava industrijske politike, utemeljene na 
sistemskih ukrepih vladne politike, z namenom izboljšati kon- 
kurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva in postopno 
zmanjševati zaostanek za zahodnoevropskimi gospodarstvi. 

Projekt sanacije slovenskega gospodarstva se je nadaljeval 
tudi letos. Ministrstvo je pri prestrukturiranju proizvodnje in 
ohranjanju delovnih mest omogočilo 99 podjetjem subvenci- 
oniranje obrestne mere dolgoročnih in kratkoročnih bančnih 
posojil, da so se s tem znižali stroški financiranja. Ker je v 
proračunu na razpolago le 1,2 milijarde SIT, so v drugem 
polletju subvencije dobila le podjetja, ki so obravnavana v 
sanacijskem programu ministrstva za obdobje 1994-1996. 
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1 podlagi javnih razpisov za pridobitev poroštev Republike 
ovenije za posojilne in druge obveznosti pravnih oseb do 
Ink z območja Republike Slovenije je bilo izdano poroštvo 
•setim pravnim osebam. Skupna višina posojil je znašala 
8,5 mio SIT. Pri sofinanciranju projektov prenove je ministr- 
»o odobrilo sofinanciranje 41 projektov prenove podjetij v 
iupni vrednosti 35 mio SIT, ki vodijo podjetja k temeljnemu 
'ju, to je k notranjemu prestrukturiranju. Sredstva za ta 
imen so bila optimalno izkoriščena, vendar jih je bilo glede 
* nujnost temeljite in hitre preobrazbe slovenskega gospo- 
dstva premalo. 

ovenske železarne d. d. v letu 1995 nadaljujejo z uresničeva- 
li sprejetega sanacijskega programa, kar kažejo tudi 
Petmesečni rezultati poslovanja, ki so bistveno boljši od 
oteklega leta. Doseženi rezultati so dobra podlaga za 
osego cilja v letu 1996, to je poslovanje koncerna brez 
9ube. Z združitvijo dolgoročnega programa železarn Ravne 

1 Store ter ukrepi v nemetalurških družbah so v glavnem 
°nčani tudi organizacijski posegi v koncernu, ki se je letos 
r9aniziral v delniško družbo. 

»TAM Maribor d. d. in Avtomontaža BUS, d. o. o. Ljubljana je 
'ttavni zbor sprejel zakon o ukrepih za sanacijo gospodar- 
ja položaja TAM Maribor d. d. in njegovih družb ter 
"tomontaže AM BUS d. o. o. Ljubljana, na podlagi katerega 
0 uprave obeh podjetij izdelale predsanacijski program in 
°končni sanacijski program od leta 1995 do 2003. TAM 
Pribor d. d. bo to dosegel s postopno opustitvijo programa 
fspodarskih vozil in motorjev ter preusmeritvijo v proizvod- 
'l° sestavin s tujim partnerjem ter intenziviranjem programa 
"tobusov skupaj z Avtomontažo AM BUS d. o. o. Ljubljana. Iz 
|r°gramov je razvidno, da podjetji začneta s pozitivnim poslo- 
pjem v letu 1996 in da svoje poslovanje uspešno sanirata do 

2003. Nadaljnje dejavnosti ministrstva bodo spremljanje 
J>rejetih sanacijskih programov, ukrepanje preko upravnih 
(%>rov in tudi neposredno v obeh podjetjih v okviru njego- 
'J pristojnosti ter predlaganje dodatnih ukrepov vladi s 
"iem, da seuresničita sanacijska programa. 

Skladu z zakonom o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudni- 
rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica potekajo 

javnosti za njihovo zaprtje. Z uredbo vlade o ustanovitvi 
juib za zapiranje in javnega podjetja Rudnik Trbovlje - 
Ustnik so dane podlage za njegovo preoblikovanje. Imeno- 

yi so že novi direktorji in člani nadzornih svetov ter oddane 
,'®9e za registracijo na pristojna sodišča. V podjetju izvajajo 
j program za prezaposlovanje v skladu s sklepi vlade. 
!?rBjetimi za uresničevanje zakona o zapiranju. Programi 
'Diranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje so v fazi 
°i6ne revizije. 

,^nik svinca in cinka (RSC) Mežica in Rudnik živega srebra 
r^S) Idrija d. o. o. se zapirata od leta 1988 po takrat sprejetih 
Jgramih in zakonih. RSC Mežica je svoj dolgoročni načrt 
4 Pranja prenovil leta 1994 in z njim skrajšal čas zapiranja za 
J®ta in znižal stroške za trikrat, RŽS Idrija pa je to storil 
Sra bra 1995 in Predvideva pol manjša sredstva kot v pro- J^u iz leta 1987. Uresničitev programov pa je časovno 
ff°*ena zaradi prenizkih proračunskih sredstev. RSC 
drT. a naj bi bil dokončno zaprt do leta 1998, RŽS Idrija pa 0 lota 2006. 

Do?eče paP'r 'e z zakonom o zagotavljanju sredstev za 
idili i° iz9ube v podjetju v letih 1994 in 1995 prejelo 1 
p0'!

ardo SIT za pokrivanje izgub iz leta 1993 in 1994, V 
fina 'u i® bil 'zdelan sanacijski program, ki predvideva 
kov no sanac'i° do sredine 1996 kot tudi lastninsko preobli- 
e8ri

a.nie do konca leta 1995. Z njim bi bil določen tudi ustre- 
*apitalski delež Republike Slovenije v podjetju. 

pLSPlošno plovbo Portorož je bil v skladu s sanacijskim 
Pr9oK?mom sPr®j0t zakon o prevzemu dolgov in lastninskem 

'kovanju Splošne plovbe Portorož, na podlagi katerega 
drj' 'astninsko preoblikovala ter prešla v 100-odstotno last 
spr 

Ve Ministrstvo je v skladu s sklepi Državnega zbora ob 
>efnu zakona o Splošni plovbi pripravilo za Državni zbor 

tudi vse dokumente, ki obravnavajo in dajejo predloge za 
rešitev ključnih vprašanj. Prav tako je ministrstvo pripravilo 
mnenje o dokončnem sanacijskem programu Splošne plovbe 
ter poročilo o odzivih upnikov na tako sanacijo ter dalo 
predlog glede čiste premoženjske slike podjetja s predlogom 
ukinitev vseh vzporednih podjetij, ki so v večinski ali delni 
lasti Splošne plovbe Portorož d. o. o. 

Ministrstvo dejavno spremlja delovanje Sklada Republike Slo- 
venije za razvoj, in to predvsem preko upravnega odbora 
sklada in z analizo njegovih poročil. Letos-je upravni odbor 
sprejel na predlog ministrstva, vlada pa potrdila, spremembe 
statuta, ki so še bolj poudarile razvojno naravnanost sklada in 
zagotovile večji vpliv in nadzor upravnega odbora nad kadrov- 
sko politiko in odločitvami vodstva sklada, zaključni račun za 
1994 pa bo sprejela vlada po opravljeni reviziji. 

Za spodbujanje neto izvoznikov sta bila letos sprejeta zakon o 
subvencioniranju prispevkov za socialno varnost v letih 1995 
in 1996 in uredba o merilih za subvencioniranje prispevkov za 
socialno varnost v letih 1995 in 1996. S tem ukrepom naj bi se 
ublažil vpliv podcenjenosti valut oziroma izboljšal likvidnostni 
položaj podjetij, ki so neto izvozniki. Subvencije so bile dode- 
ljene 650 neto izvoznikom v skupnem znesku 5 milijard na 
podlagi javnega razpisa ob upoštevanju meril iz uredbe o 
merilih za subvencioniranje prispevkov za socialno varnost v 
letih 1995 in 1996. Zaradi omejenih proračunskih sredstev je 
vsak neto izvoznik dobil le 29% zaprošene subvencije. V 
gradbeništvu je ministrstvo v letu 1995 sodelovalo pri obliko- 
vanju ukrepov za izboljšanje gospodarskega položaja doma- 
čih gradbenih podjetij v razmerah mednarodne konkurence 
pri gradnji slovenskih avtocest. To bo še nadaljevalo s predla- 
ganjem ukrepov za normalne konkurenčne pogoje gradbeni- 
štva na podlagi rezultatov poslovanja iz leta 1994. Iz teh 
ukrepov pa bodo verjetno izvirale nadaljnje dejavnosti za 
vodenje projektov javnih naročil tudi s ciljem spodbujanja 
slovenskega gospodarstva. 

Na področju tehničnih predpisov se po sklepih vlade JUS - 
standardi nadomeščajo z obvezno uporabo tehničnih predpi- 
sov, kjer ima ministrstvo največji delež tega nadomeščanja, in 
tehnični predpisi usklajujejo z veljavnimi v Evropski uniji. 

Ob prizadevanjih ministrstva za nadaljnji razvoj informacijske 
mreže kaže poudariti, da je bila v maju 1995 ustanovljena 
Direkcija RS za poslovno informacijsko središče. Prednostni 
nalogi sta vzpostavitev informacijskega središča, ki je v fazi 
izvedbenega projekta, in povezava s sodelavci PASEF-a, kjer 
že nastaja testni oddelek za zajemanje množičnih podatkov, 
njihovo obdelavo in prenos na PIS. 

V malem gospodarstvu se je v skladu z načrtom dejavnosti 
avgusta 1995 začela uresničevati lokalna organiziranost 
pospeševalne mreže za razvoj malega gospodarstva v Slove- 
niji. 

Z vzpostavitvijo informacijskega sistema za malo gospodar- 
stvo se želi doseči ustrezno podporno okolje za učinkovit 
pretok Informacij od domačih in tujih virov do končnih upo- 
rabnikov informacij, tj. malih in srednjih podjetij. 

Sekcija BIG - Slovenski podjetniški centri v okviru Pospeše- 
valnega centra za malo gospodarstvo (PCMG) - je s pomočjo 
17 inkubatorjev dosegla vidne uspehe pri izobraževanju, sve- 
tovanju, delno tudi predstavitvi. 

Slovenska podjetniško-inovacijska mreža je v letu 1995 sode- 
lovala na osmih domačih regionalnih sejmih, šestih tujih 
strokovnih sejmih in posvetih oziroma konferencah. Aprila 
1995 je bila organizirana borza inovacij. Sekciji je uspelo 
izdati prvi katalog inovacij, v katerem je predstavljenih 68 
inovatorjev oziroma inovacij. SPIM se je v letu 1995 vključil v 
mednarodni program pomoči mladim inovatorjem YIN. 

V malem gospodarstvu so bili uresničeni projekti v okviru 
programa PHARE na področju mednarodne tehnične pomoči. 
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Ministrstvo si prizadeva za kombiniran pristop pri obravnavi 
tradicionalnih lokalnih industrij in odpiranju novih zaposlitve- 
nih in naložbenih rriožnosti z upoštevanjem evropskih predpi- 
sov kot podlaga za pospešeni razvoj malega gospodarstva. 

Osem ćlanov Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo je 
prejelo 50.000.000,00 SIT sredstev za sofinanciranje priprave 
in izvedbe devetih programov, s katerim ima Slovenija mož- 
nost pridobiti dodatne tuje vire financiranja, predvsem sred- 
stva iz Evropske unije, Združenih narodov ali po dvostranskih 
aranžmajih z Avstrijo oz. Italijo. Z izvedbo programov se bodo 
vzpostavile delovne povezave med infrastrukturnimi instituci- 
jami za podporo malih in srednjih podjetij v Sloveniji in v 
sosednjih državah. Pripravlja se tehnološka os med tehnolo- 
škima parkoma v Mariboru in Gradcu. Center za razvoj podjet- 
ništva v Lendavi se bo povezal z madžarskimi ustanovami, 
nastajajoči center BIC Primorska pa z BIC Trst. Poslovni 
podporni center v Kranju in center A. L. P. Peca bosta skušala 
pritegniti lokalne razvojne zmogljivosti na Gorenjskem in Ko- 
roškem. 

Da bi slovenska obrt ohranila svoje fleksibilne sposobnosti in 
se na podlagi višje tehnološke ravni uspešneje uveljavljala s 
kakovostjo obrtnih izdelkov in storitev, je bil.pri Ministrstvu za 
gospodarske dejavnosti ustanovljen Urad RS za obrt z 
nalogo, da skrbi za spremljanje in usmerjanje razvoja obrti. 

Ministrstvo je preko sklada Republike Slovenije za razvoj 
malega gospodarstva sredstva za razvoj in ustanavljanje enot 
malega gospodarstva namenilo subvencioniranju obrestnih 
mer. V ta namen je bil izveden javni razpis, ki se je končaj v 
septembru 1995. Pripravljena je bila uredba o merilih, pogojih 
in postopku za dodeljevanje sredstev za razvoj malega gospo- 
darstva, ki je tudi podlaga za razporejanje sredstev, ki jih je 
Sklad pridobil po zakonu o uporabi sredstev, pridobljenih iz 
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. 

Slovenija je v obdobju 1995-1996 predsedujoča država v 
delovni skupini za malo gospodarstvo v Srednjeevropski 
pobudi. V obdobju vodenja delovne skupine je bil sprejet 
dopolnjen delovni program za boljšo organiziranost dela sku- 
pine ter predvsem za finančna vprašanja, potrebna za izvedbo 
posameznih projektov. 

Ministrstvo je letos skladno s programom dejavnosti in ukre- 
pov, ki jih opredeljuje Resolucija o strateških ciljih na 
področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji, pripravilo vse 
potrebne strokovne podlage za organizirano sodelovanje jav- 
nega in zasebnega sektorja pri oblikovanju turistične 
ponudbe in za vzpostavitev novega sistema trženja. S tem v 
zvezi je pripravilo tudi pravno podlago za delovanje Centra za 
turistično promocijo Slovenije, v pripravi pa je tudi zakon o 
turistični dejavnosti, ki poteg vzpostavitve turističnega 
sistema opredeljuje tudi vire za njegovo delovanje. 

Pri vlaganju v pospeševanje kakovostne rasti turistične 
ponudbe je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti s finančno 
pomočjo razreševalo problematiko prenove žičnic in zasneže- 
vanja smučišč. Pri gradnji novih prenočitvenih zmogljivosti in 
prenovi gostinskih objektov pa je finančno spodbujalo pred- 
vsem vlaganje v manjše obrate. Razvoj dopolnilne turistične 
ponudbe je finančno spodbujalo v turističnih središčih, v 
katerih je nujno prestrukturiranje ponudbe zaradi njene zasta- 
relosti. 

Zaradi nujnosti hitrejšega razvoja turistične ponudbe je mini- 
strstvo podprlo pripravo vrste projektov za nove oblike turi- 
stične ponudbe in njihovo strukturiranje kakor tudi za uspo- 
sabljanje kadrov, predvsem za pospeševanje podjetništva v 
turizmu. Pri financiranju projektov je dalo prednost območ- 
jem, na katerih je nujno treba preoblikovati obstoječo 
ponudbo in način trženja, kot npr. v Portorožu oziroma na 
Obali, Postojni, Bohinju, Šaleški dolini in v Mariboru. 

Enak poudarek je dajalo tudi projektom za nove oblike turi- 
stične ponudbe na Dolenjskem in na obmejnem območju z 

Os 
Avstrijo in Italijo, kjer je predvidena mednarodna finančnilei 
udeležba. Na Dolenjskem gre predvsem za povezovanje ta 
obstoječe ponudbe Dolenjskih Toplic z zaledjem in pripravola 
ustreznih turističnih programov, ki zajemajo storitve podeže' la 
Ija. 8i 

Iri 
Na obmejnem območju z Italijo in z Avstrijo pa potekata dva 
projekta, ki na novo vrednotita celotno turistično ponudbo zMi 
vidika boljšega trženja. Celovit razvojni projekt obmejneg«kc 
območja z Avstrijo zajema oblikovanje različnih turističnih^ 
poti, ki bodo pospešile razvoj turizma. Projekta bosta pote 
kala ob sofinanciranju programa PHARE, ki se nanaša pred 
vsem na infrastrukturne objekte 

Si! 
Za povečanje konkurenčnosti turistične ponudbe je v izdelav rtii 
prva faza nove klasifikacije kakovosti turistične ponudbe, K 
vključuje prenočitvene objekte, kasneje pa tudi druge oblikeM 
ponudbe, na podlagi zakona o gostinstvu, ki je bil sprejet nava 
začetku leta. >r; 

kc 
Trženjske projekte za pripravo novih oblik turistične ponudbene 
in povečanje konkurenčnosti je ministrstvo sofinanciralo <5c 
skupni vrednosti 40 mio SIT, v pripravo osnov in uvedbe 
klasifikacije kakovosti pa je vložilo 18 mio SIT. 

Hs 

Pri predstavitvenih dejavnostih je bilo za pospeševanje pro 
daje turistične ponudbe organiziranih 29 predstavitev na sej'bi 
mih in borzah v tujini in doma in 7 tiskovnih konferenc na tel 
prireditvah. V ta namen so bili organizirani tudi obiski 24l 
tujih novinarjev in vrsta strokovnih potovanj za skupno 13i 
predstavnikov tujih agencij. Poleg tega je ministrstvo pripra 
vilo več turističnopropagandnega gradiva, med katerim kaž< 
posebej omeniti Priročnik za turistične agencije, ki je preje 
tudi mednarodno priznanje na turistični borzi v Kolnu 
multivizijsko predstavitev Slovenije. 

II 

K boljši turistični ponudbi Slovenije v prodajnih katalogi! 
večjih tujih organizatorjev potovanj je prispevala tudi mreži 
devetih predstavnikov v tujini. Tako je samo v Veliki Britanij 
kar 13 organizatorjev potovanj vključilo v svojo ponudbo tud kc 
Slovenijo. 

Letos poteka 69 projektov usposabljanja menedžerjev v vred' 
nosti 29 mio SIT, katerih cilj je pridobiti menedžersko znanj' 
za prestrukturiranje podjetij. Tudi tu je bilo glede na potreb* 
gospodarstva in interes podjetij sredstev premalo. 

Ministrstvo sodeluje tudi pri pripravi tehničnih predpisov i' 
drugih podzakonskih aktov, ki jih je treba izdati na podlag 
nove zakonodaje ali pa uskladiti z zakonodajo Evropske unije J* 
pri čemer so imenovane strokovne komisije za pripravo tet> 
predpisov. ^ 

V ministrstvu se vodijo in usklajujejo tudi mednarodni projetf J 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, pri njihovi pripravi i11 

izvedbi sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijam1 

Med njimi je najpomembnejši program PHARE, ki ga financir' 
Evropska unija. 

II. EKONOMSKI ODNOSI IN RAZVOJ 

V skladu z vladno gospodarsko politiko si je Ministrstvo z' 
ekonomske odnose in razvoj v letu 1995 prizadevalo zlasti z' 
ustalitev cen in umirjanje inflacije. Ena prednostnih nalog i' 
bila odpiranje novih trgov in zapolnjevanje domačih zmoglr 
vosti. Skrbelo je tudi za zagotavljanje stabilnih eksternj" 
pogojev za poslovanje, ukinjanje carin in prilagajanje zaščit 
nim strandardom EU. S postopnim prehodom v sklepno fa1° 
lastninjenja podjetij so bili doseženi pozitivni učinki 
področju investicij v narodnem gospodarstvu. Boljšo razpoZ' 
navnost Slovenije v zunanjepolitičnem in ekonomskem okolj11 

kot enega od pomembnih ciljev je ministrstvo doseglo ' 
predstavitvenimi dejavnostmi. g 

Ministrstvo je v skladu z vladno politiko v letu 1995 uresniči ^ 
valo naloge, ki mu jih je na področju cen zastavil proračuns* n 
memorandum, to je znižanje inflacije najmanj na raven 
odstotkov. Pri tem si je prizadevalo za stabilnost cen zla®' . 
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Osnovnih živil, in sicer ne le z neposrednim nadzorom cen, 
i' »mveč predvsem s posrednimi ukrepi ekonomske politike 
i)< Zaščitna politika). Raven drobnoprodajnih cen, ki jih vlada 
Nadzira, se ni bistveno povečala. Taka umirjena letošnja rast 
& 'aomogoča tudi ožanje obsega teh cen, ki morajo biti uskla- 

8ne z vladnimi predpisi, in sicer brez bojazni, da bi se v 
'fihodnjem letu povečala inflacija v državi. 

12Ministrstvo je letos na podlagi sprejetih tržnih redov za slad- 
kor in pšenico zagotavljalo nemoteno preskrbo in odkupilo 
fcelotni pridelek doma pridelane pšenice ter zagotavljalo 
* ustrezne blagovne rezerve tudi drugih živil, kjer je imela 
0' Pomembno vlogo direkcija za blagovne rezerve. S sprejemom 

novega zakona o blagovnih rezervah pa bo na novo urejen 
'istem blagovnih rezerv, v okviru katerega se bodo z držav- 

nimi rezervami združile nekdanje občinske rezerve. 

"Ministrstvo si je v okviru vladne gospodarske politike prizade- 
jalo zagotoviti slovenskemu blagu čim lažji dostop na tuje 

'rge in s sistemskimi ukrepi omogočati našemu blagu večjo 
konkurenčnost tudi na domačem trgu. V tem smislu so bili 

'"lavezani številni stiki z državami, kjer so možnosti za večje 
Gospodarsko sodelovanje, da bi bolje spoznali Slovenijo in 
"aše gospodarstvo. 

^sklajevanih je bilo več sporazumov o gospodarskem sodelo- 
vanju med Slovenijo in posameznimi državami, nekaj pa jih je 

»Pilo tudi podpisanih, prav tako so potekala usklajevanja o 
• sporazumih o zaščiti in spodbujanju naložb med državami, 
WPredvsem z namenom, da povečamo zaupanje tujih vlagate- 
I' ijev v naše gospodarstvo ter njihovo zanimanje za vlaganje pri 
a' nas, 
N 
d jjoieg splošnih dvostranskih stikov za pospeševanje gospo- 

darskega sodelovanja s posameznimi državami je bila tudi v 
1995 namenjena posebna pozornost sklepanju sporazu- 

mov o prosti trgovini. Tako je bil s Poljsko podpisan sporazum 
® Prosti trgovini, ki se bo začel uporabljati s 1. januarjem 
'»96. Pogajanja o ustanovitvi območja proste trgovine so se 
^daljevala z Litvo, Latvijo in Estonijo in bodo predvidoma 
Jončana do konca tega leta. Pogovori z enakim ciljem pa so 
?* začeli tudi z Romunijo, Bolgarijo, Izraelom ter Bosno in 
narcegovino. 

^'nistrstvo si je prizadevalo tudi za sklenitev sporazuma o 
:rosti trgovini s Hrvaško in ureditev trgovinskih odnosov z 
^Publiko Makedonijo po veljavnem sporazumu o prosti trgo- 
' ni, vendar žal brez vidnejših rezultatov. V letu 1995 je Repu- 

I d, Slovenija končala s pogajanji in podpisala sporazum o II r[osti trgovini z državami članicami Evropskega združenja za 
'»obodno trgovino (EFTA). Sporazum se je začel uporabljati z 

>člno članic 1. julija 1995. 

j^daljevale so se tudi dejavnosti na področju evropskega 
«J>8podarskega povezovanja. Z Evropsko unijo so se pogaja- 
™ uspešno končala s parafiranjem sporazuma o pridruže- 

članstvu. Pri tem je ministrstvo vodilo tudi pogajanja za 
r'anltev sporazuma o pristopu k CEFTI, ki je bil podpisan 
IPn®c novembra letos, Slovenija pa bo postala polnopravna 
''lica CEFTE 1. januarja 1996. 

i kLPripravi Podpisov je bila posebna pozornost namenjena fuj] usklajevanju obstoječih in vseh novih predpisov z. zako- 
> na»'° Evropske unije ter upoštevanju obveznosti, ki jih je 

n( država prevzela s članstvom v Svetovni trgovinski orga- 
i iiS0')' (WTO)- Se posebej je bilo to upoštevano pri obsežnih *<ajevanjih naših interesov pri pripravi predloga zakona o 
. jan 

nski tarifi za drugo obravnavo, ki naj bi bil uveljavljen s 1. 
i *akUar'em ® ,em pa bo ,uc" zaokrožena vsa sistemska , j,podaja o zunanjeekonomskih odnosih. Tudi v letu 1995 
i lijiik 8trs,vo nadaljevalo s tekočo ekonomsko politiko čim , r^l'n stroškov uvoznih dajatev, še posebej pri izdelkih, ki jih 

«koProizva'amo- Ministrstvo je začelo pripravljati strategijo 1ar«L0rnsk'h odnosov s tujino in usklajevati slovensko gospo- 
do zakonodajo z evropsko. 

n*6
8'ninienje podjetij pospešeno poteka. Do sredine letoš- 
98 oktobra je Agencija za privatizacijo odobrila program 

lastninskega preoblikovanja 866 podjetjem, v obravnavi pa je 
še 517 programov, kar skupaj pomeni 1385 programov last- 
ninskega preoblikovanja. Z ustreznimi ukrepi se spodbuja 
razvoj že olastninjenih podjetij. Tako je bil v oktobru objavljen 
razpis za subvencioniranje poprivatizacijskih programov, 
namenjen spodbujanju gospodarskega razvoja družb, ki so že 
pripravile program lastninskega preoblikovanja, ki ga je odo- 
brila agencija. 

V zvezi s sprejetim zakonom o uporabi sredstev, pridobljenih 
s kupnino na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, je vlada že sprejela več sklepov, s katerimi je razpore- 
dila del sredstev v skladu z nameni, ki jih določa ta zakon, 
med drugim tudi za ustvarjanje gospodarske podlage za 
avtohtoni narodni skupnosti. 

Ministrstvo se je hitro odzivalo na pritožbe zoper odločbe 
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo o odobritvi 
programov lastninskega preoblikovanja podjetij. V primerjavi 
s preteklim letom je bilo pritožb zoper programe lastninskega 
preoblikovanja bistveno več, saj je bilo do danes rešenih 26 
pritožb, v obdelavi pa so trenutno še štiri pritožbe. V zadnjem 
času je opaziti, da se vse bolj pritožujejo večja podjetja in 
sistemi, pritožbeni razlogi pa postajajo za reševanje vse zah- 
tevnejši, kar je pravzaprav razumljivo, saj ostajajo proti koncu 
procesa lastninskega preoblikovanja podjetij samo še 
podjetja, ki se lastninijo na podlagi 20. člena zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij. Letos je bilo tudi več upravnih 
sporov zoper odločbe Ministrstva za ekonomske odnose in 
razvoj, s katerimi je bilo odločeno o pritožbah zoper odločbe 
o odobritvi programov lastninskega preoblikovanja podjetij. 
Tako je bilo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije vloženih 
pet tožb. 

Urejena so bila tudi vprašanja lastninjenja pomembnejših 
področij, ki sistemsko sodijo v različne resorje, kot so Luka 
Koper, Aerodrom Ljubljana, KTC Lipica, Kinematografi idr., 
ter pripravljeno zbirno poročilo o lastninskem preoblikovanju 
za obravnavo na izredni Seji Državnega zbora na podlagi 
sklepa komisije Državnega zbora za spremljanje in nadzor 
lastninskega preoblikovanja družbene lastnine. 

Vzporedno s programom lastninjenja so kot stalne vsakoletne 
dejavnosti potekale akcije za spodbujanje enakomernega 
regionalnega razvoja v Sloveniji. Ministrstvo je nadaljevalo z 
dejavnostmi pri dograjevanju sistema spodbujanja regional- 
nega razvoja. Predlog zakona o spodbujanju regionalnega 
razvoja, ki ga je vlada predložila Državnemu zboru v obrav- 
navo že leta 1994, je bil predstavljen na javni predstavitvi 
mnenj, ki jo je organiziral odbor Državnega zbora za znanost, 
tehnologijo in razvoj. 

Izveden je bil natečaj za dodelitev sredstev za sofinanciranje 
izdelave inicialnih razvojnih programov in sofinanciranje 
gradnje objektov lokalne komunalne infrastrukture za leto 
1995. 

V preteklem letu ustanovljen Urad za varstvo konkurence je 
letos obravnaval precej primerov omejevanja konkurence - 
zlorab prevladujočega položaja, različnih omejitev, zlasti kar- 
telnih sporazumov - in v več primerih o nekaterih od njih tudi 
odločil. Ob tem je treba poudariti, da število pojavov omejeva- 
nja konkurence hitro narašča. 

Delo Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije v letu 
1995 je temeljilo na Izhodiščih za vzpostavitev celovitega 
sistema gospodarske promocije, ki jih je sprejela vlada, in je 
bilo osredotočeno na: 

1. ustanovitev samostojne organizacije za gospodarsko pro- 
mocijo, 

2. usklajeni nastop izvoznikov na ciljnih trgih (projekt petih 
predstavitev slovenskega gospodarstva v državah CEFTE, na 
Hrvaškem in Avstriji v sodelovanju z GZS in Uradom vlade za 
informiranje), 

3. priprava informacijskih gradiv za možne vlagatelje. 
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K izpolnjevanju nalog ministrstva je pomembno prispeval tudi 
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj kot republiška 
upravna organizacija, ki s svojim strokovno delom podpira 
ministrstvo, pripravil je tudi strategijo gospodarskega razvoja 
Slovenije. 

V skladu s svojimi pristojnostmi je Tržni inšpektorat Repu- 
blike Slovenije nadziral izvajanje predpisov o blagovnem pro- 
metu in trgovini, gostinstvu, obrti, standardizaciji in varstvu 
potrošnikov ter reševal številne pritožbe potrošnikov. 
Posebno pozornost je namenil naraščajoči nelojalni konku- 
renci, varstvu potrošnikov in zagotavljanju enakosti pri izvaja- 
nju z zakonom določenih pogojev za delovanje na trgu vseh 
gospodarskih subjektov. 

III. FINANCE 

Ministrstvo za finance je v letu 1995 delovalo skladno z vladno 
politiko in programom dela na področju financ in finančnega 
sistema ter proračunske politike in mednarodnih finančnih 
odnosov. Intenzivnejše delo proračunske inšpekcije pa je 
pripomoglo h gospodarnejši porabi sredstevd avkoplačeval- 
cev. Ena izmed najpomembnejših nalog v letu 1995 je bila 
upravljanje finančnega premoženja Republike Slovenije ter 
nadaljevanje reforme davčnega in carinskega sistema. 

S carinskega področja je bila v celoti uresničena priprava 
podzakonskih aktov k novemu carinskemu zakonu, ki se bo 
začel uporabljati 1.1. 1996. Vlada je sprejela 11 uredb, ki se 
nanašajo na carinske zadeve, minister za finance pa 7 predpi- 
sov s tega področja iz svoje pristojnosti. 

Na podlagi študije primerljivosti je vlada potrdila Projekt nove 
davčne službe z osnovami za njegovo vzpostavitev in predla- 
gala v drugo obravnavo predlog zakona o davčni službi in 
ustrezne amandmaje. V zadnji fazi sprejemanja je tudi pred- 
log zakona o davčnem postopku. Skladno z zastavljeno poli- 
tiko vzpostavljanja učinkovite davčne službe je vlada pripra- 
vila zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informi- 
ranje. 

V sistemu obdavčitve fizičnih oseb so bile v začetku leta 1995 
sprejete nekatere dopolnitve zakona o dohodnini, ki so se 
nanašale na podrobnejšo opredelitev nekaterih virov 
dohodka. Julija 1995 je bila sprejeta tudi dopolnitev zakona o 
posebnem davku na določene prejemke, s katerimi se je 
vskladu s politiko vlade zmanjšala obremenitev pogodbenega 
dela v kmetijstvu. 

V začetku leta so bile sprejete spremembe in dopolnitve 
obdavčitve dobička pravnih oseb, da bi se zmanjšale davčne 
stopnje ter primerneje uredile davčne olajšave. 

Vlada je obravnavala in poslala Državnemu zboru v sprejem 
zakon o posebnem davku od prometa izvoznih storitev, s 
katerim je urejeno obdavčevanje storitev, ki se opravljajo med 
osebami s sedežem v Republiki Sloveniji in osebami s sede- 
žem v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu s predpisi 
Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami, če so stori- 
tve opravljene na ozemlju Republike Slovenije. 

Vlada je na pobudo Ministrstva za finance obravnavala in 
sprejela še nekatere izvedbene predpise na podlagi zakona o 
prometnem davku, in sicer sklep o uskladitvi zneska iz prvega 
odstavka 67. člena zakona (vračilo davka tujcem) ter predpis o 
spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih deri- 
vatov. Ministrstvo za finance pripravlja nova predpisa za 
obdavčevanje izdelkov in storitev v prometu, in sicer predlog 
zakona o davku na dodano vrednost in predlog zakona o 
trošarinah. Priprava omenjene zakonodaje je v skladu s spre- 
jeto davčno politiko, po kateri naj bi se zmanjševala obreme- 
nitev stroškov delovne sile. 

Prav tako potekajo tudi priprave za spremembe sistema 
obdavčitve premoženja ter priprave za predlog zakona o 
upravnih taksah. 

Letos je Slovenija končala pogajanja in podpisala konvencijo 
o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja 
z Rusko federacijo in Ljudsko republiko Kitajsko. Po konča- 
nih pogajanjih pa so bili parafirani sporazumi s Kraljevino 
Belgijo, Republiko Avstrijo in Švicarsko konfederacijo. Poga- 
janja s Poljsko so bila končana. V letu 1995 je bil opravljen 
tudi prvi krog pogajanj s Češko republiko, Kanado in Italijo. 

Razen oblikovanja in izvrševanja proračuna za leti 1995 in 
1996 je bila posebna skrb namenjena nalogam, ki so bile 
povezane z reformo lokalne samouprave in prenosom nalog 
na državno raven. Še posebej je bila poudarjena zagotovitev 
ustreznega financiranja upravnih enot. Hkrati so se nadalje- 
vala prizadevanja za nadaljnje izpopolnjevanje sistema prora- 
čunskega financiranja, predvsem po navodilih ministra za 
finance. Vzpostavljeni so bili postopki, ki omogočajo boljši 
nadzor in ustreznejše upravljanje proračunskih sredstev. 

Pripravljen je bil zakon o javnih naročilih, ki je že bil v drugem 
branju v Državnem zboru in bo do konca leta pripravljen za 
tretje branje. 

Pri upravljanju finančnega premoženja Republike Slovenije je 
bila pozornost namenjena: 
- vzpostavljanju baze podatkov o finančnem premoženju 
Republike Slovenije in opredelitvi vsebinskih nedorečenosti 
pri ugotavljanju državnega premoženja; 
- razčiščevanju in urejanju premoženjskopravnih in računo- 
vodskih neurejenosti, ki se nanašajo na terjatve Republike 
Slovenije do gospodarskih družb in kapitalske vloge v gospo- 
darskih družbah; 
- spremljanju naložb institucionalnih vlagateljev po zakonu o 
strukturi nekaterih naložb. 

Vlada je letos sprejela predlog zakona o bančništvu in ga 
poslala Državnemu zboru v obravnavo. V predlogu zakona so 
vsebovane rešitve, ki celovito zakonsko urejajo poslovanje 
bank in hranilnic, pri čemer so bile upoštevane tudi medna- 
rodne izkušnje na tem področju. Aprila 1995 je bil sprejet 
zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviz- 
nih vlog. Ta zakon ureja prenos terjatev iz izplačanih deviznih 
vlog, ki so jih banke izkazovale do Narodne banke Jugosla- 
vije, na Republiko Slovenijo, banke pa v zameno prejmejo 
obveznice Republike Slovenije. 

Vlada je junija letos na pobudo Ministrstva za finance sprejela 
predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic in 
vzpostavila sistem nadzora nad njihovim poslovanjem. Urad 
za nadzor zavarovalnic si je prizadeval za pripravo podzakon- 
skih aktov o zavarovalnicah in zakona o obveznih zavarova- 
njih v prometu ter za analizo finančnih poročil in nadzor 
zavarovalnic. Pripravljeni so bili tudi podzakonski predpisi na 
podlagi zakona o zavarovalnicah in zakona o obveznih zava- 
rovanjih v prometu. 

V skladu s sprejeto politiko vlade je ministrstvo namenilo vet 
pozornosti predvsem dejavnostim, ki zagotavljajo optimalno 
upravljanje likvidnostnih presežkov proračuna v danih makro- 
ekonomskih razmerah, in urejanju evidenc državnega dolga 
in izdanih poroštev ter zadolževanju države pod pogoji, K' 
zagotavljajo znižanje stroškov proračuna. S politiko prenosa 
deponiranih likvidnih sredstev na Banko Slovenije sta s* 
začeli vladna denarna in davčna politika bolj dopolnjevati. 

Ministrstvo za finance je veliko pozornost namenilo vodenju 
državnega dolga, da bi se izboljšala struktura portfelja tako * 
vidika ročnosti, stroškov plačevanja in tudi valutnega vidika. V 
ta namen je bil pripravljen in sprejet zakon o zamenjavi 
obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Repu- 
blike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic. Z namenofl1 

zmanjšanja stroškov zadolževanja je ministrstvo pripravilo 
ocene tveganja. Hkrati je bil sprejet tudi zakon o merilih i*1 

postopkih za izdajanje poroštev. 

Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi organizacijami j® 
potekalo v obliki priprav novih projektov na področju infra- 
strukture, ekologije in investicijske oživitve podjetniškega 
sektorja ter uresničitve projektov, ki se nanašajo na struK* 
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turno prilagajanje. Dokončno je bil vpisan delniški kapital 
Republike Slovenije v Evropski banki za obnovo in razvoj iz 
nasledstva po razpadu SFRJ ter izdani vsi potrebni dokumenti 
za uresničitev 8. splošnega povečanja delniškega kapitala 
Medameriškebanke za razvoj. 

Vlada oziroma Ministrstvo za finance dejavno sodeluje tudi 
pri reševanju nasledstvenega vprašanja z republikami nekda- 
nje SFRJ. Ministrstvo je bilo zelo dejavno pri razreševanju 
dolgov v Pariškem klubu. Tako je vlada Državnemu zboru že 
poslala zakon o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz 
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela 
dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo 
dolga nekdanje SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami člani- 
cami Pariškega kluba v obdobju 1984-1988. V okviru tega 
zakona tečejo pogajanja z vsemi državami članicami Pari- 
škega kluba. 

K vzpostavljanju učinkovite in racionalne državne uprave zelo 
pripomorejo sredstva PHARE, ki so usmerjena predvsem v ta 
področja: uskladitev slovenske finančne zakonodaje z zako- 
nodajo Evropske unije, reforma javne uprave, reforma javnih 
financ, upravljanje in nadzor lastninjenja državnega premože- 
nja, nadaljnji nadzor bančnega poslovanja, prenova in nadzor 
zavarovalništva, razvoj medregionalnih povezav s programi 
čezmejnega sodelovanja, razvoj človeških zmogljivosti (pred- 
vsem British Know How Found in U. S. Aid) večinoma kot 
pomoč pri delovanju strokovnih nadzornih služb Ministrstva 
za finance na področjih zavarovalnega nadzora, nadzora pri- 
rejanja iger na srečo in preprečevanje pranja denarja. 

V skladu s sprejetim zakonom o igrah na srečo je vlada 
ustanovila Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, ki je v tem 
tatu prevzel vse naloge nadzora. V letu 1995 je poleg usklaje- 
vanja samega zakona potekala tudi priprava podzakonskih 
aktov, ki izhajajo iz zakona o igrah na srečo. 

Na zahtevo Komisije Državnega zbora za spremljanje in nad- 
zor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine je vlada 
sprejela amandmaje k predlogu zakona o lastninskem preo- 
blikovanju Loterije Slovenije in jih predložila v obravnavo 
Državnemu zboru Republike Slovenije. 

V zvezi s problematiko preprečevanja kriminalnega delovanja 
na finančnem področju je vlada pripravila predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja 
denarja. Po ustanovitvi Urada RS za preprečevanje pranja 
denarja je urad do zdaj prejel okoli 18.000 prijav gotovinskih 
"ansakcij nad 3.600.000,00 SIT ter 800 prijav sumljivih tran- 
sakcij. v boju proti pranju denarja urad sodeluje z mednarod- 
jj'nii organizacijami, kot so SE, INTERPOL, EGMONT group in 
"TF. Urad RS za preprečevanje pranja denarja pripravlja 
Zakonodajo, ki je prvi pogoj za ratifikacijo Konvencije Sveta 
Evrope o pranju, izsleditvi, zasegu in zaplembi premoženjske 
*°risti, pridobljene s kaznivim dejanjem. 

devizni inšpektorat je prejel več kot 77 zahtevkov in prijav, pri 
'emer daje prednost zahtevkom Agencije za plačilni promet 
*a nadziranje in obveščanje za nadzor lastninskega preobli- 
kovanja, zahtevkom organov Ministrstva za notranje zadeve 
'ar zadevam, katerih razčiščevanje lahko pripomore k drugač- 
nim oz. ustreznejšim sistemskim rešitvam. V letu 1995 so bili 
10 zlasti nadzori na pobudo Banke Slovenije v zvezi z večjimi 
Pr|livi in odlivi, za katere se je izkazalo, da gre za fiktivne posle 
5

n špekulacije s tečajnimi razlikami. Skupaj je bilo opravljenih 
nadzorov ter vloženih 22 ovadb za gospodarske prestopke, 

, Štirih primerih pa je inšpektorat sodeloval pri odkrivanju 
k«znivih dejanj. 
\i 
I Primerjavi z drugimi inšpekcijskimi organi vodi Devizni 
nspektorat poleg inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem 
Izpisov iz deviznega in zunanjetrgovinskega poslovanja 

na I. stopnji postopek o prekrških proti pravnim in fizič- 
'rn osebam, kršilcem deviznih in zunanjetrgovinskih predpi- 

y0v- Postopek se vodi na podlagi določil zakona o prekrških. 
'Sevanje je bilo danih 193 zadev zoper fizične osebe in 958 ad0v zoper pravne osebe. 

Na rednih srečanjih in posvetovanjih z mednarodnimi ustano- 
vami (Evropska banka za obnovo in razvoj, Mednarodna 
banka za obnovo in razvoj, Mednarodni denarni sklad in 
druge) so bila izmenjana mnenja in stališča do problematike 
držav na prehodu s posebnim poudarkom na Sloveniji kot 
primeru uspešnega vodenja gospodarske politike ter organi- 
zirani seminarji v Ljubljani ob sodelovanju mednarodnih 
finančnih organizacij. 

Za kredite, najete pri Evropski investicijski banki, ki jih je po 
finančnem protokolu med Republiko Slovenijo in Evropsko 
skupnostjo namenila Sloveniji, kot tudi kredite Evropske 
banke za obnovo in razvoj, namenjene posodabljanju pro- 
metne infrastrukture, je prevzela poroštvo Republika Slove- 
nija. V skladu z zakonom o zunanjih zadevah so bili sprejeti 
zakoni o poroštvih Republike Slovenije ter zakoni o ratifikaci- 
jah poroštvenih pogodb Republike Slovenije. 

Na področju sistema finančnega poslovanja s tujino je vlada 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o deviznem poslovanju, zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kreditnih poslih s tujino; do konca leta 
je predvidena še obravnava zakona o finančnem poslovanju s 
tujino ter zakona o devizni inšpekciji. 

V naslednjem obdobju bodo prizadevanja Ministrstva za 
finance usmerjena predvsem v: 

- izpeljavo reforme financiranja javne porabe in še posebej 
proračuna, 
- pripravo podzakonskih predpisov, ki bodo podrobneje ure- 
jali pravila proračunskega financiranja, 
- uveljavitev novega zakona o javnih naročilih s podzakon- 
skimi predpisi ter nadaljevanje usklajevanja s predpisi Evrop- 
ske unije in 
- uskladitev predpisov z normami Evropske unije. 

IV. PRAVOSODJE 

V letu 1995 je Ministrstvo za pravosodje nadaljevalo z usklaje- 
vanjem slovenske zakonodaje z novonastalimi razmerami v 
Sloveniji in mednarodnimi obveznostmi naše države na tem 
področju. 

• 
V skladu s programom usklajevanja zakonskih predpisov s 
področja pravosodja z novo ustavo Republike Slovenije in z 
evropsko zakonodajo so bili že lani sprejeti zakoni, ki oprede- 
ljujejo pristojnosti in organizacijo sodišč, državnih tožilstev in 
notariata, kot tudi zakoni s področja kazenske zakonodaje. 
Ker so vsi navedeni predpisi začeli veljati letos, je bila dejav- 
nost ministrstva usmerjena v pripravo podzakonskih aktov. 

Reorganizacija sodstva in državnega tožilstva je bila norma- 
tivno končana že v začetku leta 1995, vendar pa je izvajanje 
zakona o sodiščih, zakona o državnem tožilstvu in zakona o 
sodniški službi pokazalo na določene nejasnosti oziroma 
pomanjkljivosti omenjene zakonodaje, ki so zahtevale pri- 
pravo njenih sprememb in dopolnitev. 

Prav tako je bilo treba z uveljavitvijo zakona o notariatu 
sprejeti vrsto podzakonskih predpisov, poleg tega pa izvesti 
postopek za imenovanje vseh 67 notarjev, ki so začeli z delom 
1.6.1995. 
Tako kot je bil v letu 1994 poudarek na pripravi nove zakono- 
daje o kazenskem pravu ter reorganizaciji sodstva in držav- 
nega tožilstva, je v letu 1995 poudarek na pripravi in spreje- 
manju nove zakonodaje s področja materialnega (zakon o 
lastnini in drugih stvarnih pravicah, zakon o obligacijskih 
razmerjih, zakon o zemljiški knjigi) in procesnega civilnega 
prava (zakon o pravdnem postopku, zakon o izvršilnem 
postopku, mednarodno zasebno pravo). 

Ministrstvo je več pozornosti namenilo tudi prihodnji organi- 
ziranosti in pristojnostim sedanjih javnih pravobranilcev kot 
tudi pripravi nove zakonodaje o upravnih sporih. 

Ob sprejemanju novih zakonov je ministrstvo pospešeno 

89 poročevalec, št. 2 



spremljalo tudi njihove učinke in v primerih, ko so se v praksi 
pri njihovem izvajanju pokazale težave, ugotavljalo potrebo 
po spreminjanju posameznih zakonskih določb. 

Ministrstvo je poleg izvajanja mednarodnopravne pomoči 
nadaljevalo s pripravo gradiv za nostrifikacijo nasledstva 
mednarodnih sporazumov v razmerju do posameznih držav in 
pripravilo nekatere meddržavne pogodbe. 

V pristojnosti ministrstva sta tudi zagotavljanje sredstev in 
uresničevanje programa posodobitev pravosodnih organov, 
ki je potekalo predvsem v dveh smereh: z informatizacijo 
sodišč, državnih tožilstev in delno tudi sodnikov za prekrške 
ter s posodabljanjem birotehnike, telefonije, voznega parka in 
pisarniške opreme. 

Pri izvrševanju kazenskih sankcij so bile letos izpeljane 
pomembne organizacijske in s tem povezane vsebinske spre- 
membe. Tako je s 1. marcem začela delovati Uprava za izvrše- 
vanje kazenskih sankcij kot organ v sestavi Ministrstva za 
pravosodje, ki je prevzela vse operativne naloge (upravno- 
pravne in kadrovske zadeve, socialna rehabilitacija obsojen- 
cev, zdravstveno varstvo zaprtih oseb, izvajanje varnostnih 
ukrepov, varnost zavodov, oborožitev, oprema in tehnična 
sredstva, gospodarske dejavnosti ipd.) v zvezi z izvajanjem 
kazenskih sankcij v šestih zavodih za izvajanje kazni zapora in 
v Prevzgojnem domu Radeče. V letu 1995 je bilo v zaporu 764 
obsojencev. 

Izločitev operativnih nalog iz pristojnosti ministrstva je omo- 
gočila ministrstvu bolj poglobljeno ukvarjanje s sistemskimi 
rešitvami, ki zadevajo izvajanje kazenskih sankcij. Ministrstvo 
si je prizadevalo za uvajanje sodobnih metod pri strokovnem 
delu z obsojenci. Glede na dokaj stalno število obsojencev v 
zadnjih letih in namestitvene sposobnosti zavodov si ministr- 
stvo prizadeva doseči tudi racionalnejšo organizacijo izvaja- 
nja kazni zapora, kar se bo pokazalo tudi v novem zakonu o 
izvrševanju kazenskih sankcij. 

V letu 1995 so se nadaljevale dejavnosti tudi pri spreminjanju 
zakonodaje s kazensko pravnegapodročja, v postopek sta 
dana predloga zakona o prekrških in zakona o kazenski 
odgovornosti pravnih oseb. 

Med novimi nalogami ministrstva, ki so posledica nove kazen- 
ske zakonodaje, sta tudi vodenje kazenske evidence, ki je bila 
do uveljavitve zakona o kazenskem postopku v pristojnosti 
Ministrstva za notranje zadeve, in vodenje evidence izrečenih 
vzgojnih ukrepov, ki jo je zakon uvedel na novo. 

Pri zakonodajnem delu je ministrstvo pripravilo zakon o pomi- 
lostitvi, ki ga je Državni zbor že sprejel. Poleg priprave novega 
sistemskega zakona pa je ministrstvo pripravilo tudi navodilo 
za delo sodišč v zvezi s pomilostitvenim postopkom in pravil- 
nik o kazenski evidenci in evidenci izrečenih vzgojnih ukre- 
pov, nadaljevalo pa z dejavnostmi za pripravo predloga 
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in njegovo uskladi- 
tvijo z novo slovensko zakonodajo. 

Ministrstvo je na drugi stopnji odločanja v upravnem 
postopku obravnavalo 509 vlog obsojencev za pogojni 
odpust, od katerih je bilo 263 rešenih pozitivno, pripravilo 85 
poročil o navedbah prosilcev za pomilostitev in en predlog za 
pomilostitev po uradni dolžnosti, v pripravi pa so že predlogi 
za pomilostitve po uradni dolžnosti ob dnevu samostojnosti 
Republike Slovenije. 

Ker je ministrstvo pristojno za nadzor nad izvajanjem kazen- 
skih sankcij v zavodih za izvrševanje kazni zapora, je njegov 
nadzor obsegal vse oblike obravnavanja obsojencev kot tudi 
izobraževanje in zdravstveno zaščito zaprtih oseb. Poleg red- 
nih nadzorov, opravljenih zlasti v tistih zavodih, kjer je bilo 
več pritožb obsojenih oseb, so bili opravljeni tudi občasni 
nadzori, ki so omogočili sprotno reševanje težav. 

Ob upoštevanju nove zakonodaje je ministrstvo postalo pri- 
stojno tudi za varstvo osebnih podatkov in za inšpekcijski 
nadzor na tem področju. Pri tem nadzoru nad izvajanjem 

določb zakona o varstvu osebnih podatkov je ministrstvo 
ugotavljalo stanje, opozarjalo upravljavce zbirk osebnih 
podatkov na določbe zakona o varstvu osebnih podatkov, 
izdajalo odločbe za odpravo nepravilnosti in dalo vrsto prijav 
sodniku za prekrške. 

Delo pri varstvu osebnih podatkov in pravni informatiki je bilo 
usmerjeno v prilagajanje zakonov in drugih predpisov zahte- 
vam, ki izhajajo iz programa informatizacije državnih organov 
na eni strani, na drugi strani pa postopnega oblikovanja 
informacijskega prava, ki bo skladen zlasti z zahtevami Evrop- 
ske unije. 

Tudi v letu 1995 je ministrstvo spremljalo izvajanje zakona o 
denacionalizaciji in o tem redno v obliki trimesečnih poročil 
seznanjalo vlado in Državni zbor. V sodelovanju z drugimi 
pristojnimi ministrstvi je pripravilo usklajeno informacijo o 
uresničitvi sklepov 31. izredne seje Državnega zbora, ki se je 
nanašala na lastninsko preoblikovanje, in gradivo predložilo v 
obravnavo vladi. 

V sodelovanju z drugimi resorji pa so se nadaljevale dejavno- 
sti tudi pri usklajevanju pogodbe o ureditvi premoženjsko- 
pravnih razmerij z Republiko Hrvaško. Pogodba je bila uskla- 
jena in dopolnjena s pripombami Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti in predložena v postopek vladi in Državnemu 
zboru. 

Dejavnosti ministrstva so potekale tudi na področju medna- 
rodnega sodelovanja, ki se zlasti kaže v sodelovanju pri delu 
odborov Sveta Evrope, organiziranju obiskov tujih predstavni- 
kov v Republiki Sloveniji kot tudi predstavnikov ministrstva v 
tujini. Skupaj s Svetom Evrope je pripravilo in izvedlo zahte- 
ven večdnevni kolokvij o opremljanju pravosodnih organov z 
računalniki, s Pravno fakulteto v Ljubljani in Ministrstvom za 
notranje zadeve pripravilo gradivo za udeležbo delegacije 
Republike Slovenije na 9. kongresu OZN o varstvu pred krimi- 
nalom in o obravnavi storilcev kaznivih dejanj, ki jo je vodil 
predstavnik ministrstva. 

Ministrstvo je sodelovalo tudi z drugimi strokovnimi ustano- 
vami. Tako je v skladu s pogodbo z Inštitutom za kriminolo- 
gijo pri Pravni fakulteti pripravilo raziskovalni nalogi z naslo- 
vom Oblikovanje izhodišč kriminalne politike na podlagi 
spoznanj kriminološke znanosti in mednarodnih standardov 
demokratično pravne in socialne države in Socialna klima v 
slovenskih kazenskih zavodih. 

V skladu z veljavno zakonodajo in srednjeročnim načrtom 
Izobraževanja je ministrstvo v sodelovanju z različnimi usta- 
novami organiziralo v letu 1995 vrsto oblik izobraževanja in 
tako prispevalo k učinkovitejšemu in kakovostnejšemu delu 
pravosodnih organov. Kot vsako leto je ministrstvo tudi v letu 
1995 financiralo sodnikom in državnim tožilcem podiplomski 
študij, razpisalo je tudi štipendije za študente na obeh sloven- 
skih pravnih fakultetah. 

V. OBRAMBA 

V skladu s stališči Državnega zbora in vlade je Ministrstvo za 
obrambo v letu 1995 največpozornosti namenilo uresničeva- 
nju teh temeljnih ciljev: uveljavljanju nove sistemske zakono- 
daje; prilagoditvi novi organiziranosti lokalnih skupnosti; 
vzdrževanju potrebne bojne pripravljenosti; uveljavljanju raz- 
vojnih programov in pripravi podlag za izpopolnjevanje voja- 
ške organizacije ter njeno približevanje standardom NATA. 

Uveljavljati se je začel nov zakon o obrambi, s katerim se je 
sistemsko uredilo obrambno področje. Letos so bili sprejeti 
številni podzakonski predpisi in do konca leta bo v glavnem 
sprejeta tudi vsa izvedbena zakonodaja. V zakonodajnem 
postopku so še spremembe in dopolnitve zakona o vojaški 
dolžnosti, ki bodo predvidoma sprejete do konca tega leta. 
Izdelana in sprejeta je bila doktrina vojaške obrambe kot 
temeljni doktrinami dokument, ki opredeljuje priprave, orga- 
niziranost in delovanje Slovenske vojske. Na podlagi zakona 
in doktrine vojaške obrambe se je začela razčlenitev drugih 
sestavin obrambnega sistema (civilna obramba ipd.). Ministr- 
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stvo je začelo pripravljati tudi program dolgoročnega razvoja 
Slovenske vojske do leta 2010. 

Z reorganizacijo Ministrstva za obrambo, njegovih uprav za 
obrambo v regijah in prevzemom prejšnjih občinskih uprav- 
nih organov, pristojnih za obrambne zadeve, so vse 
obrambne zadeve prešle v državno pristojnost. Hkrati je preko 
novoustanovljenih upravnih enot zagotovljena kontinuiteta 
priprav civilne obrambe, ki pa bodo v naslednjem obdobju 
prilagojene novi doktrini vojaške obrambe. 

Razčlenjene so temeljne zasnove posameznih služb in i-odov 
Slovenske vojske kot podlage za dopolnjevanje njenega orga- 
nizacijsko - mobilizacijskega razvoja tako mirnodobne kot 
vojne sestave. Težišče je na razvoju zračne obrambe, topni- 
štva in drugih sil za podporo, inženirstva ter drugih rodov. 

V skladu z varnostnimi razmerami je bila zagotovljena 
Potrebna bojna pripravljenost Slovenske vojske. Ministrstvo 
je redno spremljalo in presojalo aktualne varnostne razmere. 
V skladu z usmeritvami vlade je bil uresničen tudi letni pro- 
gram usposabljanja, vključno z izvedbo skupnih taktičnih vaj 
in vaj za preverjanje bojne pripravljenosti (ROG - 95, KRN - 
95, SKOK - 95). Opravljeno je bilo tudi načrtovano usposab- 
ljanje vojne sestave kljub proračunskim omejitvam. Letni pro- 
gram obrambne inšpekcije je bil podrejen zlasti preverjanju 
bojne pripravljenosti, mobilizacijske pripravljenosti in delu 
enot ter poveljstev, težišča so bila na področju priprav civilne 
obrambe in informacijskega sistema. 

Na področju vojaških zadev je bil uveljavljen nov pravilnik o 
zdravstvenih pregledih nabornikov, s katerim se izboljšuje 
naborni sistem. Poseben poudarek je bil dan tudi nadaljnjemu 
dograjevanju telekomunikacijskega sistema za potrebe 
obrambe, informacijskega sistema, še posebej projektom 
vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski, organizacijsko - 
mobilizacijskemu razvoju in obdelavi kadrovskega področja, 
razčlenitvi elementov civilne obrambe v skladu z novosprejeto 
doktrino vojaške obrambe ter delu pri kartografskem sistemu 

potrebe obrambe in zaščite. 

Pri uresničevanje temeljnih razvojnih programov obrambnih 
sil Republike Slovenije v obdobju 1994-2003 je bil v letu 1995 
Poudarek na povečevanju zmogljivosti za šolanje letalsko - 
tehničnega osebja, za protizračno obrambo in izpopolnitev 
zmogljivosti za protioklepno obrambo in podporo ter obalno 
obrambo, vzpostavljanju telekomunikacijskega sistema za 
vojaške potrebe. Vzporedno s posameznimi projekti je bila 
Zagotovljena tudi infrastruktura za kadrovske ter druge po- 
trebe. 

^ okviru Centra vojaških šol je začela z delom tudi šola za 
Častnike vojaških enot. Z univerzama pa so dogovorjene 
osnovne rešitve za izobraževanje bodočih častnikov stalne 
Ustave, zlasti tehničnih rodov in služb. Precejšnja pozornost 
I® bila namenjena različnim oblikam usposabljanja v okviru 
Programov Vojska - vojski in Partnerstvo za mir ter šolanja naših častnikov na vojaških ustanovah v ZDA. Slovenska 
^ojska je sodelovala na vaji v ZDA in na vaji zvez v Nemčiji. V 
Slovenski vojski pa so bili na usposabljanju za visokogorsko 
bojevanje pripadniki britanskih kraljevih marincev in češke 
v°iske. 

Ministrstvo za obrambo je veliko pozornost namenjalo tudi 
!®ern oblikam mednarodnega sodelovanja, še posebej uresni- 
čenju dvostranskih sporazumov in mednarodnih progra- 
mov. Memorandum oziroma sporazum o sodelovanju je bil 
r'enjen z vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in 
^®verne Irske ter z Ministrstvom za obrambo ZDA. V letu 1995 

bili odprti uradi vojaških atašejev Republike Slovenije v 
<0A, Republiki Avstriji ter pri NATU in SHAPE. 

Področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa 
j Ministrstvo za obrambo kot temeljne cilje določilo: pripravo 

uveljavljanje izvršilnih predpisov, prilagoditev organizacije ovi lokalni samoupravi, izpopolnitev usposabljanja in izobra- 

niKanja. zagotavljanje zaščite, reševanja in pomoči ob narav- n 'n drugih nesrečah. 

Po sprejemu sistemske zakonodaje v letu 1994 je bila v letu 
1995 sprejeta večina izvršilnih predpisov. Sprejete so bile tudi 
razčlenitve posameznih temeljnih sestavin varstva pred narav- 
nimi in drugimi nesrečami (organizacija obveščanja, alarmira- 
nja ipd.). Nadaljevalo se je delo pri pripravi ocen ogroženosti 
za tiste vrste nesreč, ki so najpogostejše (poplave, nesreče z 
nevarnimi snovmi). 

Novi organiziranosti lokalnih skupnosti so se prilagodili ures- 
ničevanje upravno - strokovnih nalog, ter organ vodenja 
zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z večjimi posledi- 
cami (poveljniki in štabi Civilne zaščite). Zagotovljeno je 
opravljanje organizacijskih, tehničnih in drugih nalog v obči- 
nah, ki še nimajo ali ne bodo imele organiziranih lastnih 
ustreznih služb. Do konca leta bo večina občin sposobna 
opravljati naloge na področju varstva pred naravnimi in dru- 
gimi nesrečami, ki so v njihovi pristojnosti. 

V skladu s proračunskimi možnostmi se je nadaljevalo vzpo- 
stavljanje avtonomnega sistema zvez za potrebe zaščite in 
reševanja, ki se bo izpopolnil še v naslednjem letu. Deloval bo 
za vse reševalne službe, uporabljale pa ga bodo tudi različne 
dežurne in urgentne službe. Za del centrov za obveščanje bo 
zagotovljeno operativno delovanje na regijski ravni že v letu 
1995, za preostali del pa v skladu s proračunskimi možnostmi 
v letu 1996. Podobno velja za dograjevanje informacijskega 
sistema. Z rednim delom je začel državni center za izobraže- 
vanje in usposabljanje na področju zaščite inreševanja, v 
katerem se izvajajo najzahtevnejši programi za vse reševalne 
službe. Eno od težišč je tudi usposabljanje občinskih poveljni- 
kov in štabov Civilne zaščite. Dokončuje se tudi priprava 
novih programov usposabljanja na področju gasilstva. 
Uspešno so bile opravljene tudi vadbene dejavnosti, zlasti 
vaja POŽAR - 95. Tudi delovanje sil za zaščito, reševanje in 
pomoč ob večjih naravnih in drugih nesrečah letos na lokalni 
in državni ravni je bilo ustrezno. 

Ministrstvo je precejšnjo pozornost namenilo sodelovanju pri 
varstvu pred naravnimi in* drugimi nesrečami s sosednjimi 
državami, sklenjen je meddržavni sporazum o zgodnjem 
obveščanju in pomoči z Madžarsko ter usklajen podoben 
sporazum z Avstrijo, Hrvaški in Italiji pa je dana pobuda za 
sklenitev ustreznega sporazuma. 

VI. NOTRANJE ZADEVE 

Ministrstvo za notranje zadeve je v skladu z vladno politiko in 
sklepi ter stališči Državnega zbora uresničevalo zastavljene 
cilje in naloge. Ker sta stabilnost države in kakovost življenja 
vsakega posameznika odvisni predvsem od varnostnih raz- 
mer, je bil tudi v letu 1995 pri delu ministrstva poudarek na 
ohranjanju visoke ravni varnosti (ljudi in ustanov) pred krimi- 
nalom in različnimi kršitvami, zagotavljanju varnosti v cest- 
nem prometu in varnih državnih meja, na drugi strani pa na 
sodelovanju pri pripravi raznih zakonskih in podzakonskih 
predpisov z delovnega področja ministrstva ter opravljanju 
nalog s področja delovanja državne uprave. 

Ministrstvo je uresničevanje naštetih ciljev zagotavljalo z 
ustrezno kadrovsko politiko: zaposlovanjem in prerazporeja- 
njem delavcev (ki je bilo nekoliko oteženo zaradi omejitvenih 
sklepov vlade v zvezi z zaposlovanjem v letu 1995), izobraže- 
vanjem in usposabljanjem zaposlenih (rednim šolanjem za 
poklic policista, služenjem vojaškega roka v policiji, organizi- 
ranjem številnih tečajev za izpopolnjevanje in usposabljanje 
tako za potrebe operativnega dela kot za opravljanje upravnih 
nalog v državni upravi). 

Uresničevanje zastavljenih ciljev je ministrstvo zagotavljalo 
tudi z ustrezno informacijsko podporo, pri kateri je bil pouda- 
rek na dograjevanju informacijsko - telekomunikacijske 
infrastrukture ter skrbi za dobre odnose z javnostjo in ne 
nazadnje za uspešno mednarodno sodelovanje. 

Za ljudi je zelo pomemben pravočasen odziv policije na nji- 
hove prijave, zato si je ministrstvo prizadevalo, da bi se 
»reakcijski čas« od prijave dogodka do intervencije čim bolj 
skrajšal. To je omogočila nova organizacija klica na telefon- 
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sko številko 92, ki je že v celoti vezan na operativno - 
komunikacijske centre na upravah za notranje zadeve, ustrez- 
nejše razporejanje enot po terenu pa bo omogočal geografski 
informacijski sistem, ki je v fazi dograjevanja. 

K približevanju policije ljudem bo prispevala tudi uresničitev 
projekta Policija na lokalni ravni z uvajanjem policistov v 
policijske okoliše, ki bodo delovali predvsem preventivno. 

Pri kriminaliteti je bilo delo usmerjeno na ohranjanje sedanje 
ravni preiskanosti kaznivih dejanj (med 55 in 60 %), preiskova- 
nje najtežjih oblik klasičnega, organiziranega in gospodar- 
skega kriminala ter na izboljšanje kakovosti dokazovanja kaz- 
nivih dejanj. Pri klasični kriminaliteti je bil poudarek na pre- 
ventivni dejavnosti in stikih z ljudmi ter sodelovanju z zavaro- 
valnicami, predvsem pri preiskovanju premoženjskih kaznivih 
dejanj. Večja pozornost je bila namenjena mladoletnim pre- 
stopnikom (tudi sodelovanju z drugimi ustanovami, ki se 
ukvarjajo z mladimi). Pri organiziranem kriminalu je bil 
poudarjen pravočasen in strokoven odziv na skrajno nasilje, 
terorizem, grožnje, izsiljevanja ipd. Pri boju proti gospodarski 
kriminaliteti je bil poudarek na spremljanju in odkrivanju 
nezakonitosti pri lastninskem preoblikovanju družbenih 
podjetij, prav tako pa tudi odkrivanju in preiskovanju organizi- 
ranih oblik gospodarskega kriminala, poslovnih goljufij, zlo- 
rab in korupcije v državnih organih. V tem letu je sicer bilo 
obravnavanih manj kaznivih dejanj kot v preteklem, vendar pa 
je bilo več težjih oblik. 

Razmere na področju javnega reda in miru so se v primerjavi z 
letom 1994 nekoliko poslabšale ne le statistično, ampak tudi 
vsebinsko, saj se je povečal delež nasilnih dejanj. Policija s 
sedanjo organiziranostjo in nezadostno kadrovsko zasede- 
nostjo ni mogla ugoditi vsem zahtevam po stalni prisotnosti 
na določenih območjih, ki so jih ljudje postavljali zaradi 
večjega občutka ogroženosti. 

Za večjo varnost v cestnem prometu so policisti največ pozor- 
nosti namenjali kršitvam, ki so najpogosteje vzrok za pro- 
metne nesreče, in udeležencem v cestnem prometu, ki so bili 
večkrat kršilci predpisov oz. povzročitelji prometnih nesreč. 
Število prometnih nesreč se je v letošnjih devetih mesecih 
nekoliko povečalo, prav tako število poškodovanih, zmanjšalo 
pa se je število mrtvih. 

Pri varovanju državnih meja si je ministrstvo prizadevalo 
izboljšati mejni nadzor predvsem pri odkrivanju organizira- 
nega kriminala (orožje, mamila, vozila), ilegalnih migracijskih 
poti, ponarejenih dokumentov. 

V letu 1995 je bila za ministrstvo precejšnja finančna obreme- 
nitev Prehodni dom za tujce, predvsem zaradi tega, ker so v 
njem nastanjeni tudi tujci, ki se zaradi nevzpostavljenih držav- 
nih odnosov med Slovenijo in Zvezno republiko Jugoslavijo 
niso mogli vrniti domov. 

Na obseg dela ministrstva je pomembno vplivala tudi reorga- 
nizacija državne uprave; z njo so občinski upravni organi za 
notranje zadeve prešli v neposredno pristojnost Ministrstva za 
notranje zadeve. To je pomenilo ne le usmerjanje dela in 
strokovni nadzor, temveč tudi pripravo sistemizacije, usklaje- 
vanje na kadrovskem področju, usposabljanje teh delavcev 
itd. Predvsem pa si je ministrstvo prizadevalo pripraviti vse 
potrebno za nemoteno delovanje uprave in s tem omogočiti 
uveljavljanje dolžnosti in pravic državljanov pred organi 
državne uprave. 

V tem okviru je treba omeniti tudi t. i. Master projekt posodo- 
bitve in razvoja slovenske državne uprave, ki se izvaja na 
podlagi sporazuma med slovensko in švicarsko vlado in je 
namenjen usposobitvi skupine strokovnjakov za sistemski 
razvoj uprave oz. za izobraževanje v upravi. 

Uspešno je bilo sodelovanje z drugimi ustanovami. Poleg 
sodelovanja pri pripravi več zakonov in podzakonskih predpi- 
sov se je ministrstvo dejavno vključevalo v medresorski koor- 
dinacijski organ za pripravo nacionalnega programa pro- 

metne varnosti, sodelovalo pri oblikovanju in izvajanju naci- 
onalnega programa za preprečevanje samomorov itd. 

Ministrstvo za notranje zadeve je bilo tudi v letu 1995 dejavno 
na mednarodnem področju. Organiziralo je evropsko regi- 
onalno konferenco Interpola in pripravilo več srečanj s pred- 
stavniki kanadske, italijanske, hrvaške in avstrijske policije v 
zvezi s terorizmom in skrajnim nasiljem. Predstavniki ministr- 
stva so sodelovali na ministrski konferenci srednjeevropskih 
držav o mamilih, se udeležili 64. zasedanja Generalne skupš- 
čine I.C.P.O. Interpola v Pekingu in IV. evropske konference o 
nastanitvi azilantov na Dunaju. Izmenjanih je bilo več delega- 
cij na ministrski ravni; med drugim je bil minister z delegacijo 
na obisku v nekaterih ameriških ustanovah (FBI, DEA, CIA...), 
Slovenija pa je gostila notranje ministre Avstrije, Madžarske in 
Romunije. 

Podpisanih je bilo več meddržavnih sporazumov in drugih 
aktov z Avstrijo, Madžarsko, Romunijo, Kanado itd. o sodelo- 
vanju pri boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili, 
organiziranemu kriminalu, pri opravljanju mejne kontrole, pri 
planinskem turističnem prometu na mejnem območju itd. 
Ministrstvo se je povezovalo s tujimi ustanovami, ki se ukvar- 
jajo z odkrivanjem in preiskovanjem organizirane kriminali- 
tete (DEA, EDOK, FBI, NCIS), problematiko mamil (UNDCP, 
POMPIDOU), izmenjavalo izkušnje s policijami zahodnoe- 
vropskih držav pri odkrivanju ilegalnih migracijskih mrež, 
trgovanja z ljudmi, tihotapljenja orožja, mamil, ukradenih 
vozil ipd. ter dejavno sodelovalo v nekaterih delovnih telesih 
Sveta Evrope. 

VII. ZUNANJE ZADEVE 

Ministrstvo za zunanje zadeve je nadaljevalo z dejavnostmi, 
katerih cilj je nadaljnja krepitev zunanjepolitičnega položaja 
in vloge naše države v Evropi in v svetu. V tem času je 
Slovenija poglobila diplomatske in druge odnose s 123 drža- 
vami, ki so jo do zdaj priznale, ter z njimi podpisala samo letos 
že 54 dvostranskih sporazumov in pogodb. 

V prvem polletju tega leta je ministrstvo pripravilo dokument z 
naslovom Smernice zunanje politike Republike Slovenije kot 
programsko zunanjepolitično usmeritev naše države v nasled- 
njem obdobju. Omenjeni dokument je sprejela vlada in ga 
predložila v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. 

Ministrstvo je kot strokovni organ dejavno sodelovalo pri 
pripravi najrazličnejših strokovnih podlag za zunanjepolitične 
odločitve vlade in Državnega zbora, ju redno obveščalo o 
perečih vprašanjih in problemih, s katerimi se je srečevalo, 
prav tako pa ju je seznanjalo s pobudami za njihovo reševa- 
nje. 

Ministrstvo si je v tem obdobju prav tako prizadevalo okrepiti 
vlogo naše države v večstranskih političnih, gospodarskih, 
varnostnih in drugih organizacijah. Pri tem sta posebej 
pomembni parafiranje Sporazuma o pridruženem članstvu v 
Evropski uniji in ratificiranje Sporazuma o ustanovitvi Sve- 
tovne trgovinske organizacije (WTO) in Okvirne konvencije 
Sveta Evrope o manjšinah ter drugih mednarodnih aktov. Med 
te lahko štejemo tudi podpis vrste sporazumov, ki urejajo 
naše nasledstvo sporazumov, ki jih je sklenila nekdanja Jugo- 
slavija. 

S parafiranjem Sporazuma o pridruženem članstvu v EU (15. 
junija letos) je Slovenija dokazala svojo pravno in gospodar- 
sko združljivost z normami EU in tistih držav, ki so že postale 
pridružene članice EU Vendar zastoj pri postopku za podpis 
omenjenega sporazuma odlaga polnopravno vključitev Slove- 
nije v strukturni dialog, ki ga v okviru predpristopne strategija 
vodi EU s pridruženimi članicami. Ministrstvo je skupaj s 
svojim Uradom za evropska vprašanja v zvezi s približevanjem 
Slovenije Evropski uniji pripravilo tudi ustrezne strategije. 

Slovenija je hkrati s prizadevanjem za pridruženo članstvo v 
EU dosegla pomemben napredek pri sodelovanju z EFTO in 
CEFTO. Podpisana sta bila Sporazum o prosti trgovini med 
Slovenijo in državami članicami EFTE ter Protokol o pristopu 
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jtovenije k Sporazumu o območju proste trgovine v Srednji 
*ropi - CEFTA. 

'prizadevanjih ministrstva, da Republika Slovenija vzpostavi 
■im boljše odnose s posameznimi, za nas pomembnimi drža- 
'®mi, je bilo v preteklem obdobju namenjeno največ pozorno- 
"I ureditvi in poglobitvi sodelovanja s sosednjimi državami. 
Ministrstvo se namreč dobro zaveda, da sta krepitev medna- 
Odnega položaja Republike Slovenije in njen gospodarski 
■oložaj odvisna predvsem od dobrih političnih in gospodar- 
skih odnosov s sosednjimi državami. 

'letu 1995 je bilo zlasti veliko diplomatskih in drugih dejav- 
Josti usmerjenih k odpravljanju nekaterih zapletov v odnosih 
: Italijo (vračanje premoženja, položaj narodnih manjšin) kot 
"di s Hrvaško (Piranski zaliv, lastninska vprašanja). Nave- 
dla in druga odprta vprašanja z omenjenima državama do 
•"aj še niso bila ustrezno rešena. Pogajanja z Italijo bi lahko v 
Oglednem času pripeljala do obojestransko sprejemljivih 
e&itev. To velja tudi za pogajanja s Hrvaško. Pogovori in 
Ugajanja s to državo pospešeno potekajo v diplomatski 
l°<nisiji, pristojni za določitev meje med državama. Omenjena 
l°misija je pripravila tudi predlog za ustanovitev Urada za 
Ne pri Ministrstvu za zunanje zadeve, ki naj bi začel z delom 
1 januarja 1996. 

' Avstrijo in Madžarsko ima Slovenija dobre sosedske 
^nose. K povečanju in uravnoteženju blagovne menjave med 
penijo in Avstrijo je pripomogla poslovna konferenca, ki je 
^'a novembra na Dunaju. Z Madžarsko pa so se začeli pospe- 

pogovori za odprtje treh novih mednarodnih prehodov 
"ad državama. 

j|r| splošnih prizadevanjih za utrditev in poglobitev sodelova- 
je z državami Evrope, Severne Amerike in z Rusijo je ministr- 
,vo nadaljevalo s konkretnimi zunanjepolitičnimi dejav- 

4°stmi. Pri tem kaže omeniti poglobljeno sodelovanje z Nem- 
Francijo, Veliko Britanijo, skandinavskimi in srednjee- 

'°Pskimi državami, še posebej pa z ZDA. Slovenija dobro 
"deluje tudi z Rusko federacijo in nekaterimi drugimi vzhod- 
°6vropskimi državami. 

Si . genija je dejavno sodelovala pri mednarodnih prizadeva- 
jo za ureditev razmer na Balkanu, predvsem pa za čimprejš- 
J° rešitev jugoslovanske krize v okviru sprejetih stališč med- 
°rodne skupnosti. 

p'' svojem mednarodnem delovanju je ministrstvo precej 
~*ornosti namenilo regionalnemu povezovanju in sodelova- 
je saj se zaveda njunih neposrednih in posrednih koristi, 
n 

<0.je zelo dejavno v Srednjeevropski pobudi, Delovni skup- 
ki Alpe-Jadran in nekaterih drugih. Poleg pospešenega 
^ '°vanja v SEP je bila Slovenija dejavna v Delovni skupnosti 
[Jj®-Jadran, še posebej zaradi tega, ker je predsedujoča v 
fa '

0vnem komiteju te skupnosti, Delovni skupini za informi- 
ra in Projektni skupini za strukturno reformo. 

fel > 

Afrilen''a si i°,ud' le,os prizadevala razviti odnose z državami p0"*®. Azije in Latinske Amerike, pri čemer je za nas zlasti 
Van-bno gospodarsko sodelovanje z njimi. Naše prizade- 
li J® jo naletelo na pozitiven odmev. Vse več je namreč držav, 
Sk8 'i° vzpostaviti s Slovenijo dobre politične in gospodar- 
ai(rJ?"*0. Tako i® b"° samo v zadnjih mesecih v Sloveniji 
latir' 'tiranih sedem veleposlanikov držav afriške, azijske in nskoameriške celine. 
Pri 
8v0i anem sodelovanju si je Slovenija še bolj utrdila obl'razpoznavni položaj v OZN in dejavno sodelovala ob 50. 
obehici 0ZN' dala predloge za njeno reformo in se udeležila 
Pel,? Syetovnih konferenc o socialnem razvoju in ženskah v 
s°deru septembra letos. Prav tako se nadaljuje uspešno '°vanje z vsemi specializiranimi agencijami OZN. 

ka°rtv?s'h 2 Natom je Slovenija dosegla uvrstitev med prve 
je irn tke za sprejem v to organizacijo. V Partnerstvu za mir 8taviia va'a poleg civilnih tudi vojaške predstavnike in vzpo- 

a redno sodelovanje z Natom. Slovenija je nadaljevala s 

sodelovanjem v evropskih varnostnih strukturah OVSE in ZEU 
ter si prizadeva pridobiti status pridružene članice. 

Dvostransko in večstransko sodelovanje v izobraževanju, kul- 
turi in znanosti s tujino je bilo zelo razgibano in je obsegalo 
vrsto dejavnosti. Med drugim (sodelovanje pri organizaciji 
mednarodnih razstav, izdajanju publikacij itd.) je bilo v tem 
času sklenjenih ali je v pripravi več pomembnih dvostranskih 
sporazumov in programov o kulturnem, prosvetnem in znan- 
stvenem sodelovanju (Koreja, Južnoafriška republika, Malta, 
Jordanija, Finska, Portugalska, Belgija, Španija, Italija, Češka, 
Madžarska in drugi). 

Ministrstvo je nadaljevalo z usklajevanjem slovenskega vklju- 
čevanja v različne mednarodne organizacije in forume, ki se 
ukvarjajo s kulturo, zlasti pa tiste, ki delujejo pri Svetu Evrope, 
s katerim je Slovenija poglobila sodelovanje. Prav tako je bil 
pomemben prispevek ministrstva k usklajevanju kulturne 
dejavnosti Slovenije v Kulturni komisiji Srednjeevropske 
pobude in v okviru Evropske unije v visokem šolstvu, pri 
kulturni dediščini, javnih občilih in mladini. 

Slovenska manjšina in Slovenci po svetu so bili v središču 
pozornosti ministrstva in pomemben del njegovega medna- 
rodnega delovanja bodisi v dvostranskih kot večstranskih 
odnosih. Urad, ki deluje pri ministrstvu, je nadaljeval z uspeš- 
nim navezovanjem stikov z najrazličnejšimi slovenskimi kul- 
turnimi in gospodarskimi organizacijami. Pri tem je ravnal v 
skladu z ustavnimi in drugimi pravili enakopravnega sodelo- 
vanja z vsemi slovenskimi skupnostmi ne glede na njihovo 
svetovnonazorsko pripadnost. Dajal je pobude za gmotno 
podporo in pomoč slovenskim organizacijam v tujini kakor 
tudi pobude za vsebinsko in organizacijsko obogatitev njiho- 
vega delovanja. 

Zaradi pojavov in dogodkov, ki kažejo na slabitev položaja 
slovenske manjšine v Italiji in Avstriji, ter pojavov nerazume- 
vanja znotraj nje same si je Slovenija prizadevala, da bi 
izboljšala to stanje in odpravila razloge za nastajanje teh 
negativnih pojavov. Pri reševanju problemov, ki zadevajo 
gmotno podlago slovenske manjšine, pa do zdaj predvsem 
zaradi objektivnih razlogov nismo bili dovolj uspešni. 

Ministrstvo je tudi letos posvetilo veliko pozornosti nekaterim 
vprašanjem, ki se nanašajo na varstvo interesov Republike 
Slovenije kot države in njenih državljanov. Pri tem si je mini- 
strstvo zlasti prizadevalo za sklepanje sporazumov z drugimi 
državami, katerih cilj je zmanjševanje administrativnih in dru- 
gih ovir za nemoten pretok ljudi, kapitala in blaga. 

Med drugimi vprašanji, ki zadevajo status tujcev v Sloveniji, se 
je ministrstvo ukvarjalo še posebej s problematiko beguncev v 
Sloveniji in sodelovalo pri iskanju možnosti za njihovo vrnitev 
v matične države. 

VIII. KULTURA 

Temeljna usmeritev pri delovanju ministrstva je bila že v letu 
1994 sprejeta projekcija ustvarjanja razmer za dolgoročni 
razvoj kulturnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. V skladu s to 
usmeritvijo so se nadaljevale že v letu 1994 načrtovane zako- 
nodajne dejavnosti, hkrati pa tudi prizadevanja za zboljšanje 
razmer v kulturi, ki so se v obdobju 1969-1993 nekoliko 
poslabšale zaradi nezadostnih sredstev, namenjenih kulturi. V 
letih 1994 in 1995 se je stanje popravilo, vsekakor pa še ne 
povsem izboljšalo. Obenem ministrstvo opaža slabšanje polo- 
žaja nekaterih področij kulturne dejavnosti, predvsem sploš- 
nih knjižnic, varstva spomenikov in ljubiteljske kulture, kar je 
posledica potekajočereforme lokalne samouprave. Zaradi 
podedovane neustrezne organizacije kulturnih dejavnosti je 
ministrstvo v letu 1994 pripravilo predpise, ki omogočajo 
njeno spreminjanje, zato so bile z njimi povezane izvedbene 
dejavnosti pomemben prispevek k letošnjim delovnim nalo- 
gam ministrstva. 

Materialne, organizacijske in infrastrukturne razmere na 
posameznih, prednostno določenih področjih (kinematogra- 
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fija, knjižničarstvo, mednarodno sodelovanje) so se zboljše- 
vale tudi v tem letu. Projekcija predvidene rasti do leta 2000 in 
poseben program reševanja najbolj perečih problemov (kul- 
turni spomeniki, dostopnost knjige, infrastruktura, možnosti 
za izvajanje ljubiteljske dejavnosti), ki ne dovoljujejo odlaša- 
nja, sta bila predložena v potrditev, vendar do zdaj še nista 
bila sprejeta predvsem zaradi nezadostnih sredstev. 

Izboljšanje stanja v kinematografiji, kjer so bile v letu 1994 
ustanovljene nosilne ustanove, se je v letu 1995 nadaljevalo z 
dejanskim začetkom delovanja Filmskega sklada Republike 
Slovenije, z dejavnostmi pri zagotovitvi nadomestnih prosto- 
rov za filmski studio Viba film ter z dejavnostmi in pripravo 
elaborata o konstituiranju Slovenske kinoteke kot samostojne 
nacionalne ustanove. V pripravi oziroma v postopkih so pod- 
lage za ustanovitev drugih predvidenih javnih skladov (za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, za knjigo, za eksperimentalno 
kulturo). Pri vladi je bil ustanovljen Svet za kulturo, ki je začel 
s svojo dejavnostjo, katere osrednja naloga v tem letu je 
(so)oblikovanje nacionalnega kulturnega programa, ki ostaja 
po sprejemu zakona o uresničevanju javnega interesa v kul- 
turi temeljna naloga. 

Precej delovnih nalog ministrstva je povezanih z upravnimi 
postopki na področju davkov in carin ter zagotavljanja soci- 
alne varnosti ustvarjalcev. V tem smislu so bili sprejeti ali pa 
so v pripravi predpisi, ki zagotavljajo formalno podlago za 
zagotavljanje socialne varnosti samostojnim kulturnim delav- 
cem in upokojencem (priznavalnine in posebne pokojnine). 

Obsežen del dejavnosti pravne službe ministrstva se nanaša 
na postopke lastninjenja in denacionalizacije, če ti posegajo 
na področje kulture. Letos je ministrstvo prejelo še 45 novih 
zahtev za denacionalizacijo. Do novih zahtev prihaja, ker 
občine pozneje sprejemajo odloke o razglasitvi nepremičnin 
za kulturne ali naravne znamenitosti oziroma ker sorazmerno 
pozno pregledujejo sicer pravočasno vložene zahtevke ter ob 
tem ugotavljajo pristojnost Ministrstva za kulturo. Delež reše- 
nih ali delno rešenih zadev je med 55% in 60%. Odškodninski 
zahtevki še niso nerešeni, čeprav potekajo ustne obravnave, v 
katerih je kot zavezana stranka udeležen v prvi vrsti Slovenski 
odškodninski sklad. Vrhovno sodišče je v vrsti sproženih 
upravnih sporov vrnilo denacionalizacijske zadeve v ponovno 
odločanje. 

Ena osrednjih nalog ministrstva je bila tudi priprava in 
delovna izvedba letnega programa (so)financiranja kulturnih 
dejavnosti, ki obsega celotno dejavnost kulturnih ustanov, 
katerih (so)ustanoviteljica je država, ter številne projekte dru- 
gih izvajalcev kulturne dejavnosti in posameznih ustvarjalcev. 
V tem programu so najzahtevnejši del naložbe. Ministrstvo za 
kulturo opravlja tudi vse naloge iz ustanoviteljskih razmerij pri 
tistih javnih ustanovah, katerih (so)ustanoviteljica je Repu- 
blika Slovenija. 
Po obsegu, pa tudi intenzivnosti so se povečale naloge pri 
mednarodnem uveljavljanju Slovenije. Mednarodna gostova- 
nja in kulturno sodelovanje ustanov in posameznikov z gleda- 
liškimi, likovnimi, arhitekturnimi, glasbenimi in drugimi pro- 
grami so segala do vseh celin in bila zelo odmevna. Skupaj z 
Ministrstvom za zunanje zadeve je bila pripravljena in podpi- 
sana vrsta sporazumov o kulturnem sodelovanju. Minister je z 
delegacijo uradno obiskal Makedonijo, državni sekretar pa se 
je uradno udeležil odprtja Slovensko - celjskega tedna v 
Singenu (ZRN). Ministrstvo za kulturo so med drugim uradno 
obiskali predstavniki ministrstev za kulturo Jordanije, Hrvaške 
in Bavarske. Na ministrstvu so imeli delovne razgovore tudi 
številni tuji ustvarjalci, predstavniki tujih vladnih in nevladnih 
organizacij ter ustanov, pa tudi tuji novinarji, ki spremljajo 
kulturno problematiko. Ministrstvo je zagotavljalo ali omogo- 
čalo sodelovanje v mednarodnih vladnih in nevladnih organi- 
zacijah bodisi z neposrednim sodelovanjem svojih predstav- 
nikov ali pa s predlaganjem zunanjih strokovnjakov v njihova 
delovna telesa. Predstavniki ministrstva ali predstavniki slo- 
venskih kulturnih delavcev, ki zastopajo Slovenijo, so se prav 
tako udeleževali dejavnosti številnih mednarodnih organizacij 
(npr. ICOM, Avdiovisuel Eureka ipd.). V kulturnem komiteju 
Sveta Evrope je ministrstvo opravilo pripravljalne dejavnosti 

za udeležbo pri programu ovrednotenja modelov kulturni' |n 
politik v evropskih državah, oblikovalo strokovno skupino z 
njegovo izvedbo ter začelo s prvo fazo priprave tega poročil' |j, 
Zagotovilo pa je tudi vse potrebno za začetek delovanja Nem :e 
ške čitalnice v Ljubljani. 0| 

|| 
Ministrstvo je dalo pobudo in je (so)financiralo 18 raziskova S| 
nih projektov, s katerimi prav tako nadaljuje usmeritve, ki s ^ 
bile uveljavljene že v minulem letu. Med pomembnejši« ta 
omenjamo Oblikovanje kulturnih prostorov (skupaj z Ministri 
stvom za znanost in tehnologijo v okviru CRP), izobraževali u, 
programi kulturnega menedžmenta, lastninjenja v družbeni' 
dejavnostih. ia 

IX. ŠOLSTVO IN ŠPORT * 
r0 

Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 1995 namenilo precej!^ 
njo pozornost pripravi nove šolske zakonodaje, ki ureja pre4» 
šolsko vzgojo, preduniverzitetno izobraževanje in izobraževan 
nje odraslih. 

ki 
Ministrstvo je v letu 1995 poskusno uvajalo nove oblikji^ 
poučevanja.in eksperimentalno preverjalo tudi nove vsebin* r0 
Da bi kurikularno prenovo pospešilo, ji dalo strokovna izh< ku 
dišča in določilo cilje, je vladi predlagalo ustanovitev NaCJad 
onalnega kurikularnega sveta. Bela knjiga o vzgoji in izobfl 
ževanju v Sloveniji in nova šolska zakonodaja namreč postaj 
Ijata sistemske in normativne okvire celotnega sistema vzgoj y 
in izobraževanja, ki v naslednji fazi zahtevajo vsebinske pr^0i 
misleke, preglede, uskladitve in prenovo vzgojnega prograrf 
za predšolske otroke in izobraževalnih programov ter učn lir, 
načrtov za vse stopnje sistema vzgoje in izobraževanja. Post rj 
vitev celotne kurikularne strukture poleg ustanovitve Na< tj 
onalnega kurikularnega sveta zahteva tudi oblikovanje pet 
področnih kurikularnih komisij (vrtec, osnovna šola, gimn t«, 
zije, strokovno in poklicno izobraževanje, izobraževanje od' >oc 
slih) ter programske in predmetne komisije. Predmetne kod !av 
sije bodo v povezavi s študijskimi skupinami, ki jih sestavlja tri 
strokovni delavci in delavke vrtcev in šol, pripravljale preno' 
programov in učnih načrtov za vse stopnje vzgoje in izobrai )rn 
vanja. Na ta način bo moč načrtovati strategijo kurikularl »in 
prenove od vrtcev do visokega šolstva, zagotoviti neprekinf >oc 
nost in usklajenost, omogočiti različnim strokam, da primAak 
jajo in uskladijo svoje vedenje in poglede, hkrati pa strokovna 
pripraviti gradiva za sprejemanje oziroma odločanje v strrtoi. 
kovnih svetih. Posebej je treba poudariti, da vsebinsko tajili; 
široko postavljen projekt v naši državi še ni tekel, zato proje"*o|j 
dejavno navezujemo na izkušnje nekaterih drugih evropskoj 
držav. Poleg naštetih obstaja še vrsta razlogov (razvoj družMir 
nova spoznanja strok, primerljivost z drugimi šolskih 
sistemi), zaradi katerih je tudi sicer treba vsaj vsakih 10 do f*av 
let sistematično pregledati obstoječe kurikularne rešitve "'Pli 
vzgojne in učne načrte. 

a»i 
V letu 1995 je ministrstvo izvajalo obsežne dejavnosti, po^v 
zane z uresničevanjem ciljev in zadanih obveznosti, ki Pir 
določa zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujf^v 
razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobražen* 
nju, ki ga je Državni zbor sprejel spomladi leta 1994. Rep'*-! 
blika Slovenija je s temi razvojnimi programi tako odp''. 
možnosti sedanjim mladim generacijam, ki bodo v drž**"lr 
ustvarjale v tretjem tisočletju. Zakon podpira pet program^'9'« 
in sicer: vlaganje v prostore in opremo, povečevanje dost#ar 
nosti učbenikov, računalniško opismenjevanje, pospešene 
učenje tujih jezikov in regresiranje šolske malice. Vsi p'v0* 
grami se uresničujejo v skladu z dinamiko, določeno z zaK' 
nom in sklepi vlade. 

flos 
Kot posebno nalogo, ki bo prihodnja leta bolj ali manj obii' 
jen del srednješolskega programa, je treba omeniti letošro* l< 
izpeljavo prve eksterne mature, kot jo določa nova zasno*?69 
izobraževanja v Republiki Sloveniji. Eksterno maturo K'*®'1 

izjemno zahtevno nalogo je letos uspešno opravilo nekaj 
kot 7000 maturantov. Doseženi rezultati so primerljivi s tistjv 
državami, na katerih izkušnje smo se navezovali. Splo** ! 
uspeh potrjuje pred leti sprejeto odločitev o zunanjem PrflV?£re 

janju znanja, ki je dodaten dejavnik objektivizacije rezultat''"'® 
prispeva h kakovosti slovenskega srednjega šolstva in o"1' 
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jjl jjjja uspešnejše odločanje o sistemskih in vsebinskih vpraša- 

j! 'listrstvo za šolstvo in šport je tudi v letu 1995 opravljalo 
®viine redne naloge, kot so: določitev razpisnih pogojev za 
'Isko leto 1994/95, s katerimi je poskušalo zadovoljiti zani- 

I '8nje za vpis v srednješolske programe, univerze in druge 
_'okošolske zavode ter sofinanciranje izobraževanja odra- 

ih. še naprej je bil posebne pozornosti deležen sistem 
finega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev, 

'J bo za prihodnje šolsko leto zahteval konceptualno preve- 1 'lev. li 
9 Področju revitalizacije poklicnega in strokovnega izobra- 
ivanja ter s tem uvajanja konceptualnih sprememb je mini- 
"stvo ob podpori programa PHARE izpeljalo pomemben 

. 'ojekt. Njegova prva faza se je končala z izborom 15 delovnih 
*upin iz vse Slovenije, ki pripravljajo prenovo celotnega 

' klicnega izobraževanja, med drugim tudi 6 novih višješol- 
poklicnih programov. 

k ^adno z uresničevanjem zakona o visokem šolstvu so bili na 
' *okošolskih zavodih letos pripravljeni tudi prvi novi študijski 
igrami za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, ki smo jih 
''lučili v razpis za študijsko leto 1995/96 in tako omogočili 

' 'dovoljitev izobraževalnih potreb dodatnemu številu mladih. 
tem je treba omeniti tudi začetek didaktično sodobno 

n. Oprtega visokošolskega študija na daljavo, ki v sodelovanju 
^ .Univerzo v Ljubljani poteka na Ptuju, v Trebnjem in Novi 
JJ Wci. m 
J "listrstvo je nadaljevalo z razpravami o nacionalnem pro- 
' J^u športa v Sloveniji in zakonu o športu. S tema aktoma 

,i bi dolgoročno uredili formalni okvir za razvoj športa v 
'T^Publiki Sloveniji. K temu je prispeval tudi zakon o igrah na 
rib« °- ki 'e uzakonil Pr"'v dodatnih sredstev na športno ' , ^očje tako za dejavnost kot tudi naložbe. Ustanovljen je bil 
"Jfyoda Planica, ki bo skrbel za vzdrževanje športne infra- 
^"'Ukture. 

I ^en'ti je treba tudi organizacijsko spremembo, s katero 
strstvo upošteva rešitve, ki jih prinaša nova šolska zako- Vjaja. Zaradi potreb svetovanja in razvoja in v skladu z 

Onom 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa- 
nj ie ministrstvo predlagalo vladi reorganizacijo Urada RS za 

iK»k i 0 kot or9ana v sestavi ministrstva, tako da je obstoječe 
uto Preoblikovala v dva nova javna zavoda - Zavod RS za 
kltoi^ 0 in Center RS za poklicno izobraževanje - ter osredo- (j),u

c|a naloge Urada RS za šolstvo na razvoj in spremljavo 
ii<ilh k ,arnih in dru9'h sprememb, ki jih ministrstvo že ali pa oo v prihodnje uvajalo v šolski prostor. Novoustanovljena 
titDi da bosta opravljala svetovalne in razvojne naloge za 

ki °*no in poklicno izobraževanje. Poleg tega je ministrstvo, 
d-.8® zaveda pomena izobraževanja vodstvenih in vodilnih 

vifav 'Cev v žolah *n vrtcih, predlagalo vladi ustanovitev šole za ^atelje. S tem je vlada potrdila nekajletna prizadevanja 
icc«v trstva- da se izboljša strokovna raven vodstvenih delav- v izobraževalnih ustanovah. 
P

(
X Danost in tehnologija 

itffa!oS,rstv° za znanost in tehnologijo je spodbujalo in podpi- 
of^arnU^P® v danosti in tehnologiji, ki so zagotavljali: med- 
?^na primerljivo kakovost raziskav in razvoja, razvidnost 
fihovn tvenih ln raziskovalnih zmogljivosti, dosežkov ter nji- 
K'tudi Ve'i® vključevanje v gospodarstvo in družbeni razvoj kot 
pr^PovečBno povpraševanje po znanju za razvoj, hitrejši 
9osd8 *nania v družbeno prakso ter uspešnejše povezovanje ji p°darskih in raziskovalnih ustanov. 

995 je potekalo delo pri 868 raziskovalnih projektih, od 
Ktkain v3 temeljnih in 255 uporabnih. Razen tega pa je pote- 

20 c"inih raziskovalnih programov v vrednosti 3,9 

$Pret»nem so ,0 v povprečju triletni projekti, ki potekajo 
tCOramfn° na znanstvenih ustanovah in univerzah. S temi pra- 
ni se zagotavljajo znanstvena kakovost in aktualnost 

področij predpostavke za univerzitetno izobraževanje in pre- 
nos znanja v uporabo in njegovo izmenjavo s tujino. 

Pregled uporabnih raziskav po področjih: 
področje štev. projektov sredstva v mio SIT 
naravoslovje 12 54 
tehnika 108 471 
biotehnika 45 184 
medicina 44 159 
družboslovje 36 4 136 
humanistika 10 27 
skupaj 255 1.031 

Projekti potekajo praviloma na ustanovah in univerzah in 
povezujejo njena temeljna znanja z družbeno prakso. . 

V letu 1995 so bili oblikovani novi ciljni raziskovalni programi: 
država civilna družba, politika, obramba, izobraževanje, šport, 
znanost o znanosti. 

Skupaj s ciljnimi raziskovalnimi programi, ki so se začeli leto 
prej, je bilo 20 tovrstnih raziskav, ki jim je Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo namenilo 144 mio SIT, druga ministr- 
stva pa 150 mio SIT. 

Poleg dejavnosti tehnološkorazvojnega sklada, ki je v letu 
1995 že uresničil vrsto spodbud za uvajanje novih tehnologij, 
so v okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo potekale še 
te pomembnejše oblike spodbujanj tehnološkega razvoja: 

- 207 projektov v okviru programa tehnološkega prestrukturi- 
ranja, ki so se sofinancirali do višine 50%, v skupnem znesku 
579 mio SIT, 
- 135 predkonkurenčnih projektov v skupnem znesku 740 
mio SIT, 
- 30 inovativnih projektov v skupnem znesku 40 mio SIT, 
- 10 plač doktorjem znanosti, ki so se zaposlili v gospodar- 
skih družbah v skupnem znesku 8 mio SIT, 
- 37 tehnoloških centrov in 2 tehnološka parka v skupnem 
znesku 150 mio SIT. 

V okviru programa podpore novim znanstvenikom je ministr- 
stvo usposabljalo okoli 1300 mladih raziskovalcev. Med letom 
jih je bilo na novo vključenih okrog 200, od teh jih ima 140 
magisterij in nadaljujejo s študijem. Magistriralo je 150 mladih 
raziskovalcev, doktoriralo pa jih je 110. Predvidoma bo okoli 
100 mladih raziskovalcev ostalo v akademskih organizacijah, 
okoli 150 (58%) pa jih bo prešlo v gospodarske in druge 
organizacije. Za izvajanje programa mladih raziskovalcev je 
bilo namenjenih 2.846 mio SIT. 

Sofinanciranje programov podiplomskega znanstvenega izo- 
braževanja je temeljilo na merilih mednarodne udeležbe in 
sodelovanju izobraževalnih ustanov z raziskovalnimi inštituti. 
Sofinanciranje je bilo uresničeno pri izvajanju 30 podiplom- 
skih programov v skupnem znesku 75 mio SIT. 

V letu 1995 je bila dosežena večja prepustnost mednarodne 
povezave v Evropa-Net, vzpostavljena pa je bila vzporedna 
povezava z evropskim akademskim komunikacijskim omrež- 
jem preko Eboneta na Dunaju. Razširjena so bila obstoječa 
vozlišča v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Celju, Piranu, Kopru, 
Novi Gorici, Novem mestu in v Murski Soboti, postavljena pa 
nova v Postojni, Kamniku, Velenju, Ravnah na Koroškem, na 
Ruju in v Ljubljani. S tem je pridobljenih 59 novih priključkov, 
tako da jih je skupno že 137. V osrednjih vozliščih omrežnih 
skupin Telekoma je dodatno priključenih 64 klicnih modemov 
in je tako zdaj uporabnikom na voljo skupno 144 telefonskih 
linij za pristop do ARNES-a, Interneta in COBISS-a. Nakup 
opreme za priključitev na ARNES / Internet je bil sofinanciran 
v 39 raziskovalnih organizacijah in raziskovalno-razvojnih 
oddelkih v gospodarskih družbah. 

Povečali sta se splošna dostopnost in uporaba COBISS-a kot 
skupne podlage knjižničnega informacijskega sistema v Slo- 
veniji. Število vključenih knjižnic se je povečalo z 90 konec 
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leta 1994 na 130. Med njimi so tudi šolske in knjižnice razvoj- 
nih oddelkov v gospodarstvu. 

Inštitut informacijskih znanosti Maribor (IZUM) je v letu 1995 
obogatil ponudbo storitev s podatkovno zbirko SVVETSCAN, 
ki omogoča vpogled v vsebino 14.000 tekoče izdanih znan- 
stvenih in strokovnih revij, ter podatkovno zbirko INFORS. 

Ministrstvo ie financiralo delavnost 10 specializiranih infor- 
macijskih centrov, ki podpirajo ključna znanstvena in razisko- 
valna področja, in 2 evropskih dokumentacijskih centrov ter 
sofinanciralo 103 znanstvene in strokovne revije, 51 monogra- 
fij, 4 mladinske revije, 122 znanstvenih sestankov ter 26 zbor- 
nikov. 
Pregled ustanov, deležnih pomoči pri nakupu raziskovalne 
opreme: 
organizacija sredstva v % 

v mio SIT 
Univerza v Ljubljani 181 44 
Univerza v Mariboru 41 10 
Institut Jožef Štefan 61 15 
Kemijski inštitut 36 9 
Klinični center 16 4 
drugi 72 18 
skupaj 407 100 

Mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje je teme- 
ljilo na izvajanju večstranskih in dvostranskih sporazumov in 
programov ter na urejanju sistema mednarodnih povezav. 

V okviru evropskega sodelovanja so se izvajali večstranski 
programi: ACE, TEMPUS, PECO, COPERNICUS, 3. FRAME- 
WORK PROGRAM, COST, EUREKA. 

Pri izvajanju teh programov in projektov so naše raziskovalne 
skupine oz. raziskovalci iz virov Evropske unije prejeli sred- 
stva v skupni višini okoli 3,1 mio ekujev, v letu 1995 so 
sodelovale na razpisih za programe ACE, TEMPUS in 4. FRA- 
MEVVORK. Do zdaj so znani rezultati za program TEMPUS, 
kjer je Slovenija pridobila 7 novih projektov, 61 štipendij in 2 
dopolnjujoča programa pomoči univerzama. 

Dvostransko sodelovanje je potekalo s skupno 54 državami, 
zajema pa 161 projektov. Najpomembnejše partnerice so: 
Francija, Nemčija, ZDA, Velika Britanija, Madžarska, Avstrija. 
Večina sodelovanja poteka po meddržavnih sporazumih o 
sodelovanju na področju znanosti in tehnologije. Že sklenje- 
nim sporazumom z Madžarsko, Hrvaško, Makedonijo, Špa- 
nijo, Francijo, ZDA, Rusijo, Kitajsko, Korejo, Indijo in Iranom 
so se v letu 1995 pridružili še sporazumi s Češko, Slovaško, 
Poljsko, Bosno, Avstrijo, Argentino, Egiptom in Filipini. 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo je v letu 1995 sofinanci- 
ralo okoli 900 delovnih obiskov slovenskih znanstvenikov v 
tujini in okoli 600 tujih znanstvenikov v Sloveniji. 
Uspešno se je uresničeval tudi program tuje tehnične pomoči, 
ki ga usklajuje Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Iz pro- 
grama PHARE je Slovenija v letu 1995 dobila 30 mio ekujev 
(19 mio ekujev za Nacionalni program PHARE, 6 mio ekujev za 
Program čezmejnega sodelovanja in pribl. 5 mio ekujev za 
program Muiti - country). Sredstva iz Nacionalnega pro- 
grama so bila namenjena za gospodarsko reformo in razvoj, 
za institucionalni razvoj in razvoj človeških virov ter za razvoj 
infrastrukture. V okviru Programa čezmejnega sodelovanja so 
bili podpisani sporazumi z Italijo in Avstrijo. Prednostna 
področja tega programa so prevoz, obmejna infrastruktura, 
okolje, gospodarsko sodelovanje in človeški viri. Program 
Multi - country se uresničuje med več državami. Slovenija 
sodeluje v vseh ponujenih programih. Zelo močno je razvito 
tudi sodelovanje na področju telekomunikacij, energetike, 
mejnih prehodov, okolja in človeških virov. 

Urad nacionalne komisije za UNESCO je v letu 1995 izpeljal 
vrsto dejavnosti pri izobraževanju in varovanju naravne in 
kulturne dediščine. 

Razen rednih nalog s področja standardov, tehničnih predpi- • 
sov, certificiranja laboratorijev, vodenja nacionalnih etalonov t 
in spodbujanja kakovosti je bil v letu 1995 nadomeščen celo- < 
ten sistem JUS - standardov z obvezno uporabo tehničnih : 
predpisov, ki so jih pripravila posamezna ministrstva. < 

t 
Poleg institucionalnega urejanja intelektualne lastnine je bilo I 
za leto 1995 značilno močno povečanje števila patentnih ( 
prijav, saj je Urad Republike Slovenije za varstvo intelektualne < 
lastnine prejel več kot 12.000 prijav, kar je skoraj dvakrat več s 
kot v predhodnem letu. Ta rezultat je bil dosežen predvsem z: s 

- neposrednim vlaganjem (Patent Cooperation Treaty) I 
patentnih prijav pri Uradu Republike Slovenije (nacionalne 
prijave), J 

- prijavami PCT, vloženimi pri uradu in pri katerih se zahteva i 
varstvo v tujini v skladu s Pogodbo o sodelovanju na področju 
patentov, 
- prijavami PCT, ki so vložene v tujini in pri katerih se zahteva 
varstvo v Sloveniji, 
- razširjenim evropskim patentom v skladu s t. i. razširitvenim 
sporazumom med Vlado RS in Evropsko patentno organiza- 
cijo. 

Nedvomno je, da se gospodarske družbe vedno bolj zavedajo 
pomena industrijske lastnine, saj je med omenjenimi 12.000 
prijavami okoli 400 slovenskih patentnih prijav, kar hkrati 
potrjuje, da se je razširil tudi obseg mednarodnega sodelova- 
nja Slovenije pri varovanju industrijske in intelektualne last- 
nine. 

XI. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANA 

V skladu s sprejeto Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva 
in programa nalog ter dejavnosti za njeno uresničevanje v 
obdobju 1994-1996 je vlada v letu 1995 nadaljevala z izvaja- 
njem ukrepov za stabilnejši razvoj in izboljšanje gospodar- 
skega položaja kmetijstva in živilstva. 

Vlada je tekoče izvajala ukrepe zunanjetrgovinske zaščite pri 
uvozu kmetijskih proizvodov in živil ter zaščito razširila na 
precejšnje število zlasti živil in sprejela ukrepe za povečanje 
omenjene zaščite. Sprejeti so bili nov tržni red za pšenico in 
sladkorno peso ter drugi ukrepi za vzpostavljanje ustreznih 
odkupnih in maloprodajnih cen ter cenovnih razmerij med 
kmetijskimi proizvodi. Z ustreznim prilagajanjem ukrepov 
proračunske politike je bilo omogočeno izboljšanje stanja « 
kmetijstvu in izvajanje sprememb v strukturni proizvodnji te' 
krepitvi konkurenčne sposobnosti slovenskega kmetijstva i" 
živilske industrije. 

Pri strukturnih spremembah je bila dana večja podpora pro- 
jektom, ki so temeljili na zadružnem načelu in povezovanj 
interesov proizvajalcev ter uveljavljanju novih blagovni"1 

znamk. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v skladu s 
svojimi pristojnostmi dejavno sodelovalo tudi pri pogajanjih' 
CEFTO, EFTO in pri pogajanjih o pridruženem članstvu v EU 
ter s številnimi državami, s katerimi smo sprejeli dvostransK« 
sporazume o prosti trgovini. 

Sklenjena je bila tudi meddržavna pogodba med našo držav" 
in Republiko Hrvaško o morskem ribištvu, s katero je omogO" 
čen ribolov slovenskim ribičem v hrvaškem teritorialne^ 
morju. Za sladkovodno ribištvo je pripravljen nov zakon 
skladu z zakonom o varstvu okolja in urejanju prostora. 

Uresničevanje programa razvoja kmetijstva, gozdarstva W 
prehrane terja učinkovito delovanje izobraževalnega, strokov* 
nega in raziskovalnega dela ter prenos znanja v proizvodnjo 
V ta namen je ministrstvo v letu 1995 nadaljevalo s CRP ' 
Zemlja in CRP - Gozd. Na področju kmetijstva so spreje' 
nekateri novi prednostni raziskovalni projekti, ki bodo omo\ 
gočili razreševanje posameznih ključnih razvojnih vprašani 
kmetijstvu in gozdarstvu. 
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z 
Ministrstvom za šolstvo in šport nadaljuje z zagotavljanjem 
možnosti za praktični pouk na srednjih, višjih in visokih šolah 
za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, in sicer z zagotovitvijo 
zemljišč in kmetijskih strojev ter druge opreme, česar po 
obstoječem sistemu ni mogoče zagotoviti z rednim financira- 
njem šolstva, je pa pogoj za kakovostnejše izobraževanje na 
teh šolah. Za uresničevanje politike razvoja kmetijstva in 
proizvodnje hrane ter celostnega urejanja podeželja in 
obnove vasi so bila z javnimi razpisi usmerjena proračunska 
sredstva, ki bodo podrobno predstavljena v letnem poročilu o 
stanju kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije v letu 1995. 

Na področju kmetijsko ureditvenih operacij je bilo izvedenih 
1.338 ha agromelioracij hribovitih območij, 230 ha agromeli- 
oracij za ureditev trajnih nasadov in vinogradov in 173 ha 
trajnih nasadov sadja ter namakanje na 325 ha (sadjarstvo, 
zelenjava). 

Sklad kmetijskih zemljišč Republike Slovenije nadaljuje s 
prenašanjem kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so postali last 
Republike Slovenije po samem zakonu, v svoje gospodarje- 
nje. Z odkupi kmetijskih zemljišč oblikuje večje obdelovalne 
celote, z odkupi gozdov skrbi za zagotavljanje javnega inte- 
resa zlasti v gozdovih s posebnim pomenom in varovalnih 
gozdovih ter za vzdrževanje in izboljševanje proizvodne spo- 
sobnosti zemljišč in za njihovo boljšo obdelavo. Pričakovati 
je, da bodo postopki prenosov zemljišč na sklad in sklepanje 
dolgoročnih pogodb z uporabniki zemljišč potekali hitreje, saj 
je Ustavno sodišče Republike Slovenije odločilo, da je zakon 
o Skladu kmetijskih zemljišč Republike Slovenije usklajen z 
ustavo Republike Slovenije, da pa ga je treba dopolniti zaradi 
roka za sklenitev dolgoročnih pogodb in reševanje sporov v 
zvezi s tem. 

V gozdarstvu se je nadaljevalo delo pri razdruževanju premo- 
ženja gozdnogospodarskih organizacij, pripravi programa 
razvoja gozdov za drugo in tretje branje v Državnem zboru, 
Programa razvoja gozdov, pripravi zakona o divjadi in lovstvu, 
sprememb in dopolnitev nekaterih podzakonskih predpisov in 
izvajanju programa vlaganj v gozdove v letu 1995. Gozdarstvo 
se dejavno vključuje v spremljanje izvajanja resolucij o var- 
stvu gozdov v Evropi, sodelovalo pa je tudi pri pripravi proto- 
kola o gorskem gozdu k Alpski konvenciji. 

Na področju prehrane je potekalo usklajevanje predpisov, ki 
Urejajo kakovost pridelkov in živil, s standardi Evropske unije, 
hkrati se izvaja projekt Nadomestitev JUS - standardov z 
°bvezno uporabo, pri čemer je moralo ministrstvo pregledati 
435 standardov z obvezno uporabo, 277 kot samostojni nosi- 
'®c in v 158 primerih v sodelovanju z drugimi ministrstvi. 

Veterinarska in fitosanitarna inšpekcija s svojim delom zago- 
tavljata nemoten pretok živali in blaga živalskega izvora ter 
rastlin in blaga rastlinskega izvora ter hkrati skrbi za zaščito 
domače proizvodnje pred vnosom živalskih oziroma rastlin- 
skih kužnih bolezni. V veterinarstvu je bilo težišče dela usmer- 
leno v uresničevanje novega zakona o veterinarstvu, pri 
Nravstvenem varstvu rastlin pa v uresničevanje novega 
*akona o zdravstvenem varstvu rastlin. 

^Prava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva je v 
^delovanju s kmetijskimi zavodi in drugimi strokovnimi usta- 
vami organizirala programe izobraževanja kmetov. 

normativnem področju in pri uresničevanju predpisov so 
"e opravljene številne naloge, od katerih omenjamo razme- 

tanje na področjih, ki sodijo v pristojnost ministrstva, prev- 
iti prejšnjih občinskih inšpektorjev, priprava primerjalno- 
Pravne analize ureditve lastninske pravice na kmetijskih zem- 
l'sčih, gozdovih in divjadi v slovenski zakonodaji in zakono- 
Jaii nekaterih drugih evropskih držav, uresničevanje zakona o 
r®terinarstvu, uresničevanje zakona o zdravstvenem varstvu 
«stiin, usmerjanje dela upravnih enot pri denacionalizaciji, 
r*čanju zadružnega premoženja in vračanju premoženja 
farnim skupnostim. 

XII. OKOLJE IN PROSTOR 

Institucionalne in organizacijske spremembe, ki sta jih uvedla 
zakon o upravi in zakon o organizaciji ministrstev, kot tudi 
uveljavljanje nove lokalne samouprave so ministrstvo posta- 
vili pred nove naloge, predvsem na področjih urejanja pro- 
stora in gospodarskih javnih služb, kar je zahtevalo ustrezne 
prilagoditve z namenom, da bi spremembe, ki so bile izvedene 
v začetku leta, izboljšale kakovost in učinkovitost upravnega 
dela ministrstva. 

Prednostne naloge, ki jih je Ministrstvo, uveljavljalo v letu 
1995, so bile na zakonodajnem področju izpopolnjevanje 
predpisov na podlagi zakona o varstvu okolja in priprava nove 
prostorske zakonodaje, ki bo ustrezala spremenjenim družbe- 
nogospodarskim razmeram ter novi razdelitvi pristojnosti 
med občinami in državo pri urejanju prostora. 

Na programskem področju je bila glavna pozornost name- 
njena pripravi Nacionalnega stanovanjskega programa, Poro- 
čila o stanju okolja, Strategiji ravnanja z odpadki in Nacional- 
nemu programu varstva okolja. Nacionalni stanovanjski pro- 
gram čaka na obravnavo v Državnem zboru, Poročilo o stanju 
okolja je v vladni obravnavi, druge dokumente pa ministrstvo 
še pripravlja. 

Svet Evrope je leto 1995 razglasil za Evropsko leto varstva 
narave, ki je bilo namenjeno predvsem varovanju narave 
zunaj zavarovanih območij. Ministrstvo je skupaj z nevladnimi 
organizacijami soorganiziralo več prireditev, posvetov, konfe- 
renc, razstav, na katerih je predstavilo dejavnosti varovanja 
narave. 

V prvi polovici leta se je nadaljevalo delo pri pripravi enotnega 
zakona o urejanju prostora in graditvi, pri čemer so bile 
usklajene rešitve s predstavniki gradbeništva na področju 
graditve, v delu, ki se nanaša na prostorsko urejanje, pa je 
treba rešitve uskladiti s konceptom lokalne samouprave. Ker 
je treba računati na dolgotrajne postopke pri sprejemanju 
novega sistemskega zakona, je ministrstvo začelo pripravljati 
nujne spremembe in dopolnitve zakona o graditvi objektov, ki 
je že prestal medresorsko usklajevanje. 

V skladu z zakonom o organizaciji ministrstev je ministrstvo 
prevzelo v pristojnost vrsto gradbeno - tehničnih predpisov. 
Tako je pregledalo vsebino jugoslovanskih standardov z 
obvezno uporabo, ki jim v Sloveniji poteče veljavnost 31. 12. 
1995. Od teh je 688 standardov z novimi standardi oziroma 
predpisi. Začela se je tudi priprava najnujnejših tehničnih 
standardov, t. i. evrokodov za dimenzioniranje gradbenih kon- 
strukcij, ter priprava pravilnikov o preskušanju in certificira- 
nju tistih gradbenih izdelkov, od katerih je odvisno izpopol- 
njevanje bistvenih tehničnih zahtev pri objektih. 

Ministrstvo je v okviru Uprave za prostorsko planiranje pripra- 
vilo in predložilo vladi predpis o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbe- 
nega plana Republike Slovenije za področje prometne infra- 
strukture, ki je že bil sprejet v Državnem zboru. 

Pripravljen je bil predlog Nacionalnega stanovanjskega pro- 
grama, ki ga je vlada avgusta poslala v sprejem Državnemu 
zboru. V proračunu za leto 1995 je bilo za stanovanjsko 
področje zagotovljenih 2,34 milijarde SIT, v predlogu prora- 
čuna za leto 1996, ki je prav tako že v obravnavi v Državnem 
zboru, pa 1,5 milijarde SIT. Pripravljena in objavljena,sta bila 
pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem ter pravil- 
nik o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih. Prav 
tako sta bila pripravljena in sta v postopku usklajevanja pred- 
pisa o spremembah in dopolnitvah normativov in standardov 
ter postopka za uveljavljanje pravice do socialnega stanova- 
nja in o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem. 

S 1. januarjem 1995 se je geodetska služba reorganizirala iz 
46 občinskih geodetskih uprav in Republiške geodetske 
uprave v enotno Geodetsko upravo Republike Slovenije 
Področja pomembnejšega sodelovanja z evropskimi državami 
so bila: geodetska dela pri določitvi in vzdrževanju državne 
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meje, vključitev v evropski višinski sistem, natančnejša dolo- 
čitev astrogeodetske mreže Slovenije ter njena vključitev v 
evropski referenčni sistem. Geodetska uprava Republike Slo- 
venije je med drugim delovala kot aktivna članica regionalne 
evropske skupine ZN za standardizacijo zemljepisnih imen, 
na področju zemljiškega katastra pa je sodelovala v delu 
Evropske komisije Združenih narodov za Evropo. 

V letu 1995 so bila na obmejnih pasovih s sosednjimi drža- 
vami dokončana nekatera obnovitvena in vzdrževalna dela. 

V okviru nalog vodnogospodarske službe je Uprava za varstvo 
narave izdelala in medsebojno uskladila vodnogospodarske 
plane za leti 1995 in 1996 za posamezna vodna območja. 
Sklenjene so bile pogodbe z vodnogospodarskimi podjetji za 
izvajanje opravljanja vzdrževalnih del na vodotokih, obalnem 
morju in vodnih objektih. 

Oblikovana so bila merila za ugotavljanje potrebnih sredstev 
za subvencije in tekoče prenose ter nujne naložbe v gospo- 
darske javne službe na področju komunalnih dejavnosti, za 
oblikovanje cen komunalnih storitev, pripravo standardov 
komunalne oskrbe ter sodelovanje pri razvoju javnih služb. 

Pripravljena sta bila predlog intervencijskega zakona o zago- 
tovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo, točo in 
burjo v letu 1995 ter osnutek sistemskega zakona o sanaciji 
naravnih nesreč. V okviru razpoložljivih sredstev je bil izveden 
razpis in razdeljena sredstva v višini 732.685.000 za subvenci- 
oniranje 63 naložb v lokalnih javnih službah. 

Z delom je že začel Ekološko razvojni sklad, ki je na podlagi 
določil zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz kupnine, 
pridobil sredstva v višini 708.229.521,91 SIT za dokapitaliza- 
cijo, poleg tega pa bo v naslednjih letih posredoval nepo- 
vratna sredstva, ki jih je Republika Slovenija pridobila preko 
Svetovne banke iz GEF (Global Environment Facility - Trust 
Fund) v višini 6.200.000 USD za izvedbo šestih projektov iz 
programa nadomeščanja snovi, Škodljivih ozonu. Končujejo 
pa se tudi pogajanja s Svetovno banko o najetju posojila v 
višini 20.400.000 USD za plinifikacijo in toplifikacijo mestnih 
okolij s čezmerno onesnaženostjo zraka. 

Na področju meteorologije so bile v letu 1995 opravljene 
številne naloge, od katerih kaže omeniti: spremljanje pojavov 
v meteorologiji, v agrometeorologiji, meteorološki zaščiti 
letalskega prometa, onesnaženosti zraka in voda, radioaktiv- 
nosti, vzpostavitev informacijskega sistema varstva okolja. 
Pripravljen je nov zakon o obrambi pred točo, ki naj bi 
prinesel tudi njeno novo organiziranost. 

V obdobju do 20. 11. 1995 je Uprava RS za jedrsko varnost 
izdala JE Krško skupno 21 upravnih aktov. Upravne odločbe 
so se nanašale predvsem na spremembo tehničnih specifika- 
cij, meteorološko in radiološko spremljanje, nabavo in prevoz 
jedrskega goriva ter letni načrt strokovnega usposabljanja 
osebja JE Krško. 

Pripravila je strokovno mnenje o lokacijski dokumentaciji 
končne ureditve raziskovalnega prostora Rudnika Žirovski 
Vrh. 

Prav tako je oblikovala koncept in naročila pripravo smernic 
za izbor lokacije odlagališča nizko insrednjeradioaktivnih 
odpadkov, ki bodo končane do konca tega leta. V smernicah 
bo vključena revizija 2 za površinski tip odlagališča, dodane 
pa bodo smernice za globinski tip. 

S področja jedrske varnosti sodile najpomembnejše dejavno- 
sti: analiza nenormalnih dogodkov oz. prisilnih ustavitev v JE 
Krško, razvoj internega postopka za obravnavo mednarodnih 
obratovalnih izkušenj, analiza ohišja reaktorske črpalke, 
modeliranje in analiza težkih nezgod itd., izboljšanje in širitev 
informacijske in računalniške strukture ter povezav, 
poskusno radiološko spremljanje JE Krško na Internetu. 

Uprava je pripravila Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v 
letu 1994, ki ga je vlada predložila Državnemu zboru. 

Pri mednarodni dejavnosti je najintenzivnejše sodelovanj« oi 
Mednarodno agencijo za atomsko energijo. Poleg rednih s' c< 
čanj Sveta guvernerjev, na katerih kot opazovalka sodeli 
tudi naša država, je bil v minulem obdobju najpomembn« Ti 
dogodek 39. zasedanje Generalne konference MAAE v se*V( 
tembru, ki se ga je udeležila tudi delegacija Slovenije. si 

_ii 
Letos je bila uspešno končana prva faza pomoči Evropi 
unije v okviru programa PHARE, podprograma RAMG (ReS 
latory Authority Management Group) pomoči upravne« oi 
organu RS, pristojnemu za jedrsko varnost. d 

Pi 
Uprava za geofiziko je začela z delom pri razvoju držav« 
mreže digitalnih potresnih opazovalnic, pripravljene so str V 
kovne podlage za slovenski predstandard za potresno var 
gradnjo, ki temeljijo na evropskem predstandardu Eurocod 

ni 
V Inšpektoratu RS za okolje in prostor je delo organizirano si 
12 enotah ter 39 izpostavah. V letu 1995 je bila izpeljana nO 
organizacija inšpektorata ob prehodu občinskih inšpektori V. 
na republiško raven, določitvi novih pristojnosti ter ob rtfS 
organiziranosti občin. si 

Vi 

K 

Skupno število nedovoljenih posegov v prostor se zmanjšu 
saj se v primerih, kjer je uveden inšpekcijski postopek in je 
nedovoljeni poseg v prostor možno izdati dovoljenje, t' 
posegi vprostor pospešeno legalizirajo. 

Ob reorganizaciji inšpektoratov je inšpekcija za okolje dob 
dodatno pristojnost na področjih emisije snovi v zrak, odp> 
kov, emisije hrupa ekološkega nadzora na državni meji in] 
področju varstva naravne dediščine in naravnega okolja.1 

uveljavitivi uredb o emisiji snovi v zrak konec leta 1994 je b* 
izdanih približno 200 odločb onesnaževalcem zraka v sklad1 

obstoječo zakonodajo. Predvsem je bila pozornost nafl> 
njena večjim onesnaževalcem okolja. 

V industriji so bili nadzirani vsi večji onesnaževalci vodo*, 
kov, ki jim je naloženo, da morajo poskrbeti za svoje odpad* 
do zakonsko določenih parametrov in si pridobiti vodno? 
spodarska dovoljenja. Pri komunalnih odplakah se je m' 
nost ukrepanja po nadzorstveni plati bistveno izboljšala, i 

V letu 1995 se je okrepila mednarodna dejavnost ministrsf 
Slovenija je prevzela predsedovanje Alpske konvencije i11 

tem ponrtembno usklajevalno vlogo alpskih držav pri uskl« 
vanju okoljske in prostorske politike v alpskem prostoru 
letu 1995 se je v primerjavi s preteklimi leti še razširil ob5' 
sodelovanja na območju prostorskega planiranja v okvl 

Sveta Evrope. Sodelovanje ministrstva s Svetom Evrop® 
bilo usmerjeno predvsem k zagotavljanju ustrezne vlog8 

položaja Slovenije v evropskem prostoru. 

V oktobru 1995 je bila v Sofiji tretja ministrska konferejJ 
Okolje za Evropo. Poudarek je bil na sprejetju oz. odob'1' 
panevropske strategije biološke in krajinske pestrosti ter r 
grama varstva okolja za Evropo. Pri pripravi obeh dokurn* 
tov so sodelovali tudi strokovni predstavniki ministrstva. 

Pri dvostranskem sodelovanju je bil dosežen napredek J 
odnosih z Avstrijo in Madžarsko, in sicer še posebno v P'' 
storski problematiki. Podpisan je bil sporazum o sodelovsj 
pri prostorskem planiranju z Avstrijo in opravljeni so ' 
razgovori o sklenitvi takega sporazuma z Madžarsko. 

Po daljšem času se je spet sestala slovensko - italijan5' 
hrvaška komisija za Jadran, katere delo je zamrlo kmalu' 
začetku devetdesetih let. Na ravni strokovnjakov je pripr' 
Ijena pogodba med vladama Slovenije in Hrvaške o urejaj 
vodnogospodarskih vprašanj in pravilnika slovensko-hrva' 
Komisije za vodno gospodarstvo. 

XIII. PROMET IN ZVEZE 

Ministrstvo je delovalo skladno z vladno politiko in začrtaj 
programom dela v železniškem, pomorskem in zračnem 
telekomunikacijskem in poštnem prometu ter pri mednar" 
nih odnosih v orometu. Težišče dela je bilo na razvoj" 
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Posodabljanju prometa in v tem okviru še zlasti cestnega 
'i® °nirežja ter na urejanju pogojev gospodarjenja in upravljanja 
s' testne infrastrukture, 
ilt 
10 Uko sta bila sprejeta predpisa o novi cestni pristojbini za tuja 
sflfVozila, ki vozijo po slovenskih cestah, in o oprostitvi obvezno- 

sti cestnine za vozila, s katerimi se opravljajo prevozi za 
Ovajanje nalog človekoljubnih organizacij. Prav tako je 
tekoče potekalo izdajanje koncesij za mednarodni linijski 
Prevoz oseb in dovolilnic za mednarodni občasni prevoz 
°seb. Problematiko s področja mednarodnega in notranjega 
testnega prometa je ministrstvo reševalo v sodelovanju s 
Pristojnimi organi in organizacija Republike Slovenije. 

it' V novembru letos je bil sprejet Nacionalni program gradnje 
ifj avtocest v Republiki Sloveniji, hkrati je v postopku predlog 
><» Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocest- 

nega omrežja v Republiki Sloveniji po letu 1999. Nadaljujejo 
jte dela, ki so bila začeta že v letu 1994, na odsekih avtoceste 

ojHoče-Arja vas, Šentilj-Pesnica in Selo-Šempeter. V letu 
" 1995 pa so se na novo začeli graditi odseki: Dane-Fernetiči, 

Šempeter-Malence, Zadobrova-Tomačevo, Arja vas-Vran- sko in Vransko-Blagovica. Dokončani so bili viadukta Goli 
Vrh in Razdrto-Čebulovica in odseka Slovenska Bistrica 

Hoče in Divača-Dane. Za financiranje avtocestnih odsekov 
Primorskem potekajo pogajanja z italijansko družbo Auto 

Via Veneto, za sofinanciranje dela vzhodne ljubljanske obvoz- 
nice pa z Mestom Ljubljana. 

Ministrstvo se je pospešeno ukvarjalo s pripravo programa 
'azvoja državnega cestnega omrežja oziroma strokovnih pod- 
'a3 za proračun za leto 1996 in sodeluje pri pripravi Nacional- 
nega programa prometne varnosti. Potekajo tudi priprave za 
'Prejem zakona <5 javnih cestah, ki bo določil nove pristojno- 
s,i pri upravljanju cest. 

hladno z zakonom o standardizaciji potekajo tudi priprave 
j* spremembo tehničnih predpisov. V prihodnjem obdobju 
Potreba izdelati manjkajoče in zamenjati neustrezne tehnične 
Podpise. 

^'em letu je bila izpeljana reorganizacija Direkcije Republike 
5|ovenije za ceste, potekata lastninjenje v cestnih podjetjih in 
^likovanje širšega trga ponudbe za izvajanje del na cestah. 
J/i mednarodnem cestnem sodelovanju so bili navezani stiki 
?OECD, mednarodnima cestnima združenjima PIARC in IRF 

cestnimi upravami držav, ki so primerljive z našimi razme- 
ijtoi. Ministrstvo je tudi organiziralo Sklepno konferenco 
yECD za prenos znanja in tehnologije na področju prometa, 
®®st in prometne varnosti ter sestanek meddržavne komisije 

Karavanški predor. Pospešeno in obsežno je bilo sodelova- 
li® z lokalnimi skupnostmi, predvsem pri usklajevanju pro- 
gramov del, skupnih naložb ali pojasnjevanju posameznih 
"epov. 

j® Podlagi zakona o organizaciji in delovnem področju mini- 
,'rstev je bila ustanovljena Uprava RS za pomorstvo. Pristani- 
V |

a kapitanija Koper je zdaj samo eno izmed njenih področij. 
'etu 1995 je uprava za pomorstvo sodelovala pri lastninskem 

I zoblikovanju Luke Koper, predvsem pri oblikovanju statuta 
' stališč do ureditve in uporabe prostora na območju kopr- Kega pristanišča in drugih delov obale. 

jjr' oblikovanju zakonodaje o pomorstvu je bil dopolnjen 
ediog pomorskega zakonika in predložen v prvo obravnavo, 

ni'Pravljeni so bili predpisi o pomorski pilotaži, o načinu 
J®nega opravljanja ter o koncesiji za opravljanje pomorske 
niutaŽe_ Predstavniki ministrstva sodelujejo tudi pri spremlja- Problematike pomorskih storitev v okviru GATS, hkrati pa 
n?htUdi sodelovali na vseh pomembnejših srečanjih in v delov- n skupinah Komisije Evropske unije. 

Področja zračnega prometa je bilo parafiranih pet sporazu- 
§l°v (z Bosno in Hercegovino, Češko, Francijo, Malto in 
0»i ? ) in podpisana dva sporazuma (s Poljsko in Portu- 

Na Predlog Ministrstva za promet in zveze in Ministrstva 

zunanje zadeve je vlada določila predloga zakona o ratifikaciji 
Mednarodne konvencije Eurocontrol o sodelovanju za var- 
nost zračne plovbe in o ratifikaciji Večstranskega sporazuma 
o pristojbinah na zračnih poteh. Sprejeta je bila resolucija o 
varnosti civilnega zračnega prometa RS, ki jo je pripravila 
medsektorska delovna komisija. 

Ministrstvo je ob sodelovanju drugih vladnih resorjev pripra- 
vilo predlog statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana, ki 
ga je vlada potrdila. 

Ministrstvo nadaljuje z uvajanjem tehnoloških in tehničnih 
rešitev v okviru Evropskega programa usklajevanja in združe- 
vanja kontrol letenja, ki ga po nalogu Evropske konference 
civilnega letalstva vodi Eurocontrol, ter skrbi za pripravo 
podatkov za prehod na satelitsko navigacijo v zračnem pro- 
metu. 

Predstavniki ministrstva so se udeležili 31. rednega zasedanja 
skupščine ICAO (Mednarodna organizacija za civilno letal- 
stvo) v Montrealu. 

V letu 1995 je Uprava RS za telekomunikacije veliko pozor- 
nost namenila urejanju celotnih tehničnih predpisov (zame- 
njavo jugoslovanskih z evropskimi) in zmanjšanju njihovega 
števila. Cilj usklajevanja so tri večje skupine tehničnih predpi- 
sov o telekomunikacijah: 

- splošne telekomunikacije, kjer je treba uskladiti predvsem 
- tehnične predpise, ki obravnavajoterminalne naprave: 
- predpisi o telekomunikacijah, kamor so uvrščeni tudi pred- 
pisi o elektromagnetni združljivosti. 

Državnemu zboru sta bila predložena v drugo obravnavo 
predlog zakona o poštni dejavnosti in predlog zakona o 
telekomunikacijah ter ustanovljena Pošta Slovenije d. o. o., 
PTT Slovenije se je reorganizirala v Telekom Slovenije p. o., 
določen je bil delež lastnine RS v Telekomu Slovenije p. o. 

V letu 1995 je ministrstvo prevzelo naloge v zvezi s pripravo 
podatkovne baze usklajenih radijskih postaj in frekvenc s 
ciljem obojestranskih izmenjav frekvenčnih registrov (Dunaj- 
ski dogovor 1993)z Avstrijo, Italijo, Hrvaško in Madžarsko. 

Uprava za telekomunikacije je nadaljevala z delom pri ureja- 
nju frekvenčnih pasov v skladu s priporočili Konference 
evropskih poštnih in telekomunikacijskih uprav. Končan je bil 
projekt Zemeljska postaja Radiotelevizija Slovenija z vpisom v 
Master Register ITU (Svetovne telefonske zveze). 

Hkrati so bile končane dejavnosti za vstop Slovenije v korpo- 
racijo EUTELSAT (Evropska telekomunikacijska satelitska 
organizacija) in je bil podpisan sporazum. Ratificiran je bil 
pristop k Mednarodnemu sporazumu o uporabi postaj 
INMARSAT (Mednarodna pomorska satelitska organizacija) 
postaj ladja - zemlja v teritorialnem morju in pristaniščih. 

V okviru projekta PHARE je bila dobavljena oprema za kon- 
trolnomerilni sistem Uprave RS za telekomunikacije. Pri pre- 
verjanju telekomunikacijskih naprav in projektne dokumenta- 
cije je uprava namenjala posebno pozornost uvajanju prever- 
janja po novem pravilniku o preverjanju skladnosti in izdaji 
dovoljenj za priključitev telekomunikacijske opreme na javno 
telekomunikacijsko omrežje. 

V železniškem prometu je bilo opravljeno veliko dela v zvezi s 
spremembami kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega 
prometa. Vlada je sprejela sklep, da se imenuje nadzorni svet 
Slovenskih železnic za pogajanja v njenem imenu s predstav- 
niki sindikata v železniški dejavnosti. Pogajanja se nanašajo 
na več zahtev sindikatov za spremembo kolektivne pogodbe 
za železniško gospodarstvo. 

Junija 1995 je bila podpisana Konvencija o železniškem pro- 
metu preko državne meje z Republiko Italijo, s katero se je 
nadomestila obstoječa konvencija, sklenjena med SFRJ in 
Republiko Italijo. Z avstrijskim ministrstvom za promet in 
javno gospodarstvo je bil podpisan sporazum o sodelovanju 
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na področju železnic, s katerim so določene možne skupne 
prednostne naloge pri nadaljnjem razvoju železniške infra- 
strukture. Na podlagi skupnih dejavnosti z Madžarsko je bila 
končana študija upravičenosti za neposredno železniško 
povezavo med Slovenijo in Madžarsko ter na tej podlagi 
imenovana medvladna koordinacija, ki je pripravila terminski 
načrt potrebnih dejavnosti za začetek del na tej povezavi, 
hkrati je že bil vpeljan oprtni vlak na progi Ljubljana - 
Budimpešta. Sprejet je bil Nacionalni program razvoja želez- 
niške infrastrukture ter dokončani študiji, financirani iz pro- 
grama PHARE: vzdrževanje železniške infrastrukture in prila- 
goditev standardom UIC (Mednarodne železniške unije), ki jo 
je izdelal DANRAIL, in prestrukturiranje Slovenskih železnic, 
ki jo je izdelala TIFSA. 

Skladno s sprejetim Nacionalnim programom razvoja železni- 
ške infrastrukture so se pospešeno izvajale naložbe za poso- 
dobitev železniške infrastrukture, katerih financiranje je zago- 
tovljeno s posojili Mednarodne banke za obnovo in razvoj in 
Evropske investicijske banke ter iz državnega proračuna: 
- do 1. 9. 1995 je bil opravljen remont na 32,4 km prog, do 
konca leta pa je predviden še na 34,9 km prog; 
- izvedene so bile sanacije pomembnih objektov in dopolni- 
tev informacijskega sistema. 

Po sklepu vlade, naj Ministrstvo za promet in zveze izvede vse 
dejavnosti v zvezi s kandidaturo RS za direktorja projekta TER 
(Trans European Railway) v okviru Ekonomske komisije Zdru- 
ženih narodov, je ministrstvo kandidiralo svojega predstav- 
nika, ki je bil na volitvah izvoljen za direktorja navedenega 
projekta. 

V letu 1995 je bila ena od nalog Ministrstva za promet in zveze 
priprava 5. regionalne konference prometnih ministrov na 
Bledu. 

Pri sodelovanju z Evropsko unijo je ministrstvo pripravilo 
izhodišča za pogajanja glede Evropskega sporazuma, ki so 
bila končana konec maja. Poleg tega so potekala pogajanja o 
Memorandumu o sporazumu za prometni koridor, ki povezuje 
Italijo, Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško, Slovaško in Ukrajino. 
Julija letos se je začel prvi krog pogajanj o dodatnem proto- 
kolu k Sporazumu s področja prometa med Evropsko unijo in 
Republiko Slovenijo. 

V začetku letošnjega leta je bila ustanovljena medresorska 
delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa pro- 
metne varnosti, hkrati so se začele dejavnosti za analizo črnih 
točk, posodobitev prometne signalizacije in pripravo osnov za 
gradbene posege za umirjanje prometa. Ustanovljena je bila 
tudi delovna skupina za promet in mejne prehode, katere 
naloga je skrb za projekt Vodenje prometa. 

V okviru nadaljnje podpore strokovnemu delu je ministrstvo 
sofinanciralo ali podprlo vrsto strokovnih študij, od katerih 
kaže omeniti študiji Strateška ocena vplivov na okolje, Tran- 
sport master plan in javnomnenjsko raziskavo, ki je dala 
pomembne odgovore za izhodišča prometne politike in grad- 
nje avtocestnega križa. 

Minister se je udeležil več mednarodnih srečanj ter obiskal 
nekatere države, kot so Izrael, Italijo, Belgijo, BiH in Hrvaško, 
in se udeležil 20. svetovnega kongresa o cestah v Montrealu 
in ministrske konference na Dunaju. 

Ministrstvo je na področju cest v letu 1995 na novo začelo 26 
razvojnih projektov, od teh je bilo 23 začetih že v letu 1994 in 
se delo še letos nadaljuje. Skupno je bilo za to porabljenih 
94.680.000,00 SIT. Na drugih področjih prometa in zvez 
(cestni promet in zračni promet) so bili dodatno izvedeni še 
štirje projekti v skupnem znesku 7.072.347,00 SIT. 

Ministrstvo je organiziralo sestanke mešanih komisij za med- 
narodni cestni promet z Moldavijo, Ukrajino, Slovaško, Belo- 
rusijo, Romunijo, Poljsko, Češko, Hrvaško, Italijo in Avstrijo. 
Do konca leta 1995 naj bi bila podpisana: dvostranski spora- 
zum o mednarodnem cestnem prevozu stvari med vladama 

, RS in Kraljevine Španij« ter sporazum med vladama RS in R 

Makedonije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov 
stvari. 

XIV. DELO, DRUŽINA IN SOCIALNE ZADEVE 

V skladu s sprejeto vladno socialno in družinsko politiko 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve nadaljevali 
uresničevanjem dolgoročnih ciljev, usmeritev in ukrepov 
področjih zaposlovanja, delovnih razmerij, kolektiv' 
pogodb in plač, pokojninskega in invalidskega zavarovan 
varstva pri delu, socialnega varstva, družinske politike * 
tudi varstva vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja in voj' 
invalidov. 

Ob upoštevanju programskih usmeritev aktivne politike zaf 
slovanja je bila v letu 1995 glavna usmeritev ministri 
zmanjševanje števila brezposelnih oseb z ukrepi za spodb" 
nje odpiranja novih in ohranjanje obstoječih delovnih me 
boljših zaposlitvenih možnosti pri delodajalcih ter zokrep1 

nim nadzorom nad izvajanjem ukrepov in ureditvijo evide" 
dejansko brezposelnih oseb med prijavljenimi na Repu! 
škem zavodu za zaposlovanje. Pri odpiranju novih delovi 
mest je bilo s spremembo zakona o pogojih za refundira' 
prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno zavaro' 
nje, v juniju 1995 uvedeno tudi refundiranje prispevkov 
najmanj eno leto, s pogojem sklenitve delovnega razmerji 
brezposelno osebo za nedoločen čas. Večji poudarek kot 
zdaj je bil dan vključevanju pripravnikov ter usposabljal 
dokvalifikaciji in prekvalifikaciji brezposelnih. Za dolgotraj 
brezposelne osebe so bili uvedeni novi psihosocialni P' 
grami za pripravo na njihovo zaposlitev. Novost na t' 
področju so klubi za iskanje zaposlitve, ki se letos uvajaj' 
vse enote Republiškega zavoda za zaposlovanje. V razli' 
oblike dejavne politike zaposlovanja je bilo v letu 1995 vKl 
čenih približno 80.000 oseb. 

Na področju izobraževanja so se v tem letu začele priprt 
projektov za certifikatno izobraževanje, s programom zaf 
slovanja in socialne varnosti pa se je ministrstvo vključil' 
projekt PHARE EU, kjer je prevzelo izvajanje program«, 
celostno usklajevanje v sodelovanju z vladnimi in nevladni 
organizacijami. 

V prvih devetih mesecih leta 1995 je ministrstvo pod«1' 
oziroma podaljšalo koncesije za posredovanje dela in zapo*, 
tve 21 zasebnim podjetjem, poleg tega je v tem letu delov' 
tudi 42 posredovalnic dela za študente. 

Samo v letu 1995 je bilo do konca septembra na ministri 
naslovljenih 822 pritožb zoper odločbe prve stopnje o p'1. 
cah med začasno brezposelnostjo. Od 2000 nerešenih prit^ 
v začetku leta so bile v oktobru 1995 nerešene še 303 pritok 

Na področju individualnih delovnih razmerij so bile skladfl® 
sklepom Državnega zbora pripravljene spremembe in d oP 
nitve pravilnika o delovni knjižici in spremembe in dopolflj 
zakona o delovnih razmerjih. Skupaj s pripravo nove delo^ 
zakonodaje poteka tudi vključevanje v program Harmoi'' 
cija evropskega prava. 

Pripravljen je bil tudi predlog zakona o kolektivnih pogod^j 
ki je bil v marcu 1995 poslan v drugo obravnavo Državna" 
zboru. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeva, 
sodelovalo pri sklepanju aneksov h kolektivni pogodb1' 
negospodarske dejavnosti in kolektivni pogodbi za zdravsj 
in socialno varstvo. Letos je bilo registriranih pet aneksi 
kolektivnim pogodbam, sedem sprememb in ena nova ko1 

tivna pogodba. 

V postopku ugotavljanja pogojev za pridobitev last^ 
reprezentativnosti sindikatov sta bili izdani dve odločbi:« 
na ravni panoge in ena na ravni poklica. Lastnost 
osebe sta na podlagi odločbe ministrstva pridobila le 
sindikata. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v oKv' 
Ekonomsko - socialnega sveta oziroma pogajalskih sM" 
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socialnih partnerjev sodelovalo pri pripravi in sklepanju soci- 
alnega sporazuma in dogovora o politiki plač. Pripravljena sta 
bila zakon o izvajanju dogovora in sporazuma ter navodilo za 
ugotavljanje obsega plač. V navedenih aktih je bila določena 
minimalna plača za vsezaposlene v Republiki Sloveniji v višini 
45.000 SIT. V drugi polovici leta so potekala intenzivna poga- 
janja za spremembo dogovora in leta 1995, začele pa so se 
tudi razprave o pripravi in sklepanju dogovora o politiki plač 
za leto 1996. 

Na področju negospodarskih dejavnosti je bila pripravljena 
analiza izvajanja zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, 
državnih organih in organih lokalnih skupnosti Pripravljajo in 
usklajujejo se tudi predlogi za spremembo sistema zajamče- 
nih plač. 

Pripravljen je bil zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za drugo obrav- 
navo v Državnem zboru. Pripravljeni sta bili tudi informacija o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju nekdanjih vojaških 
zavarovancev in predpis o določitvi premoženjskega cenzusa 
za obvezno zavarovanje kmetov. V pripravi so izvedbeni pred- 
pisi za izvajanje zakonov, po katerih bi bilo možno zgodnejše 
upokojevanje rudarjev, ki izgubijo zaposlitev zaradi zapiranja 
premogovnikov. V okviru programa PHARE in Svetovne 
banke za obnovo in razvoj ter Mednarodnega denarnega 
sklada poteka sodelovanje ministrstva pri projektih v zvezi z 
reformo slovenskega pokojninskega in invalidskega sistema. 

Glavna naloga ministrstva pri varstvu pri delu je bila priprava 
predloga zakona o varnosti in zdravju pri delu. Pri ministrstvu 
je bil ustanovljen Urad za varnost in zdravje pri delu, ki je že 
začel z delom. Ministrstvo je sodelovalo pri projektu nadome- 
stitve JUS - standardov, ki jim 31.12. 1995 poteče veljavnost, 
pripravljeno je bilo poročilo o pregledu izvršilnih predpisov o 
varstvu pri delu. 

Od januarja do konca septembra 1995 je bilo opravljenih 5100 
pregledov inšpektorjev za delo ter več posebnih akcij poostre- 
nega nadzora pogodb o zaposlitvah, zaposlovanja tujcev, 
varstva pred škodljivimi vplivi v delovnem okolju. Reorganizi- 
rano je bilo delo v inšpektoratu, vzpostavljena enotna evi- 
denca vseh 144.000 subjektov nadzora in opravljena razdeli- 
tev pristojnosti inšpekcijskega nadzora na celotnem območju 
države. 

Na področju socialnega varstva so bili pripravljeni pravilnik o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in pravil- 
nik o pripravništvu in strokovnem izpitu za delo v okviru 
8ocialnovarstvenega programa Slovenije do leta 2000 ter 
merila za določanje cen v socialnih zavodih. Ministrstvo sode- 
luje pri razvijanju novih oblik boja proti zasvojenosti in s 
centri za socialno delo, ki skrbijo za državljane BiH v Sloveniji. 

V skladu z Resolucijo o temeljih oblikovanja družinske poli- 
tike v Republiki Sloveniji so bile pripravljene analiza o njenem 
Uresničevanju ter spremembe zakona o družinskih prejemkih 
v zveziz uveljavitvijo univerzalnega otroškega dodatka. 

Hkrati z zakoni o vojnih invalidih, vojnih veteranih in žrtvah 
vojnega nasilja je bilo pripravljenih 12 podzakonskih aktov k 
Navedenim trem zakonom. Parafiran je bil dvostranski spora- 
zum o urejanju vojaških grobišč med vladama Republike 
Slovenije in Republike Italije, tovrstni sporazum z ZRN je v 
Pripravi. Nadaljevala se je obnova grobišč zavezniških in 
drugih tujih armad, izveden je bil ponovni pokop posmrtnih 
ostankov nemških vojakov na pokopališču v Kranju. Začeta so 
°ila tudi pripravljalna dela za ureditev grobišč v Kočevskem 
^ogu in na Teharjah. 

^ tem letu je bilo obravnavanih 1269 upravnih zadev, ki se 
[Vnašajo na vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, in bil 
Uveden upravni nadzor nad nadaljnjimi 1951 upravnimi zade- 
timi. 
pri mednarodnih dvostranskih odnosih je ministrstvo usklaje- 
no pogajanja z vrsto tujih držav o sklenitvi konvencije o 

socialni varnosti. Ena od njih je že parafirana, tri so v sklepni 
fazi. Pred podpisom je tudi dogovor med vladama Slovenije in 
ZRN o zaposlovanju delavcev zaradi poglabljanja njihovih 
poklicnih in jezikovnih znanj. Pri sodelovanju z mednarod- 
nimi organizacijami je bil dan precejšnji poudarek Medna- 
rodni organizaciji dela. Ministrstvo je sodelovalo na Generalni 
konferenci dela in na regionalni konferenci na temo socialne 
varnosti, pa tudi na zasedanju Izvršnega odbora UNICEF, 
Svetovnega socialnega vrha in na dveh konferencah evrop- 
skih ministrov v okviru Sveta Evrope za področje družine in 
socialne varnosti. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne" zadeve je v letu 1995 
pripravilo oziroma sofinanciralo nad 250 raziskovalno - raz- 
vojnih in preventivnih programov na republiški ravni v skup- 
nem znesku nad 200 mio SIT, na mednarodni ravni pa projekt 
o uresničevanju sporazuma z ZRN o reintegraciji v višini 471 
mio SIT. 

XV. ZDRAVSTVO 

V skladu s programom dela Vlade Republike Slovenije in 
usmeritvami Državnega zbora je Ministrstvo za zdravstvo 
nadaljevalo z uveljavljanjem reforme sistema zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja na podlagi v letu 1992 
sprejete sistemske zdravstvene zakonodaje V tem okviru je 
bilo težišče dela usmerjeno k organizaciji mreže javne zdrav- 
stvene službe, določanju obsega pravic, ki se zagotavljajo iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, k nadaljnjemu uvaja- 
nju zasebnega dela v zdravstvu, k pripravi zakonov, ki nado- 
meščajo zakonodajo nekdanje Jugoslavije in novih predpisov 
ter k pripravi analize izvajanja veljavnih predpisov. 

Ministrstvo je pripravilo predloge sprememb zakona o zdrav- 
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in zakona o 
zdravstveni dejavnosti, s katerimi naj bi uskladili obseg pravic 
in obveznosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, omo- 
gočili racionalizacijo pri izvajanju zavarovanja, natančneje 
določili obveznosti države in drugih nosilcev skrbi za zdravje 
do zdravstvenega varstva in dopolnili predpise o zasebnem 
delu. Pripravljeni so tudi predlogi zakonov o mamilih in psiho- 
tropnih snoveh, o zbirkah podatkov s področja zdravstva in 
zdravstvenega zavarovanja, o presaditvah delov človeškega 
telesa zaradi zdravljenja in zdravstvenem nadzoru nad živili in 
predmeti splošne uporabe. Sprejet je bil nov zakon o nalezlji- 
vih boleznih, v zadnji fazi sprejemanja je predlog zakona o 
zdravilih. 

Glede na splošno usmeritev, da se za zdaj ne posega v 
pravice, je ministrstvo skupaj z Zavodom za zdravstveno zava- 
rovanje Slovenije pripravilo nov predlog sprememb, ki se 
omejuje na obveznosti za plačevanje prispevkov in organiza- 
cijska vprašanja izvajanja zdravstvenega zavarovanja. Spre- 
memba zakona o zdravstveni dejavnosti pa je povezana z 
uskladitvijo s predvidenim posebnim zakonom o zdravnikih. 
Še nadalje je odprto vprašanje lastninjenja zdravstvenih zavo- 
dov, ki se najpogosteje postavlja zlasti v lekarniški dejavnosti. 

V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slove- 
nije sta potekala usklajevanje programa pravic in storitev z 
razpoložljivimi sredstvi obveznega zdravstvenega zavarova- 
nja in priprava preventivnih programov, ki so sestavni del 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

V osnovni zdravstveni dejavnosti je ministrstvo glede na nove 
razmere po uvedbi lokalne samouprave in ustanovitvi novih 
občin ter vstopanju vse večjega števila zasebnikov v mrežo 
javne zdravstvene službe ob dejavnem sodelovanju predstav- 
nikov novih občin, zdravstvenih domov in pristojnih zbornic 
usklajevalo izhodišča za ohranitev dosedanje funkcije zdrav- 
stvenih domov in prevzemanje dodatnih nalog, da bi bila še 
bolj poudarjena osnovna zdravstvena dejavnost. 

Probleme vzdrževanja stavb skušamo reševati z uveljavlja- 
njem zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode za 
obdobje 1994-1999, katerih ustanovitelj je Republika Slove- 
nija. V tem letu se uresničuje vrsta projektov, od katerih 
omenjamo: izvedbo sanacije kirurške stolpnice Splošne bol- 
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nišnice Maribor, izdelavo prostorskoureditvenih razmer za 
območje Kliničnega centra, Ljubljana, pripravo idejnih rešitev 
za posamezne klinike Kliničnega centra in za Onkološki inšti- 
tut, izdelavo projektne dokumentacije za pripravo postavitve 
linearnega pospeševalnika na Onkološkem inštitutu. 

V prvih devetih letošnjih mesecih je bilo realiziranih 
1.205.025.000 SIT ob upoštevanju višine proračunskih sred- 
stev, kar pomeni 62,7% predvidenega investicijskega pro- 
grama za I. 1995. 

Zasebno delo v zdravstveni in lekarniški dejavnosti se uvaja v 
skladu s predvidevanji in ob upoštevanju potreb mreže javne 
zdravstvene službe. V letu 1995 je bilo izdanih 286 dovoljenj 
za opravljanje zdravstvene dejavnosti fizičnim in pravnim ose- 
bam, in sicer največ v zobozdravstvu. V skladu s pravilnikom o 
pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti so bile verifici- 
rane skoraj vse obstoječe lekarne in njihove enote. 

V zdravstveni dejavnosti na sekundarni ravni, zlasti z vidika 
uresničevanja vloge države kot ustanovitelja javnih zdravstve- 
nih zavodov, je bil dan poseben poudarek strokovnemu uspo- 
sabljanju pri njihovem vodenju. Hkrati so potekali spremljanje 
in analiziranje rezultatov poslovanja bolnišnic in drugih 
zdravstvenih zavodov ter priprava projekta sanacije izgub ob 
sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. 

V skladu s pristojnostmi ministrstva po zakonu o plačah in 
pravilniku o napredovanju zaposlenih v zdravstvu je ministr- 
stvo pregledalo določitev plačilnih razredov za zaposlene v 
zdravstvenih zavodih zaradi potrditve prve razporeditve, dolo- 
čitev višine delovne uspešnosti za zaposlene in za direktorje v 
javnih zdravstvenih zavodih 

Ministrstvo je izdelalo projekt zagotavljanja in uvajanja službe 
nujne medicinske pomoči za območje države v povezavi z 
obstoječo mrežo javne zdravstvene službe. Uresničevanje 
tega projekta pa je odvisno predvsem od finančnih možnosti v 
državi Pripravljen je bil tudi nov program pripravništva za 
zdravnike, ki bo mlade zdravnike ustrezneje usposobil za 
nujno medicinsko pomoč. Na novo je bila ustanovljena tudi 
komisija za medicinsko etiko, ki ima zahtevne zakonske 
naloge in pooblastila. 

Ministrstvo je sodelovalo pri sofinanciranju projektov s 
področja organizirane zdravstvene vzgoje prebivalstva in kre- 
pitve zdravja, izdajanja strokovne literature o zdravstvu, ude- 
ležbi slovenskih strokovnjakov na strokovnih srečanjih v tujini 
ter pri sofinanciranju programov strokovnih in človekoljubnih 
društev na tem področju. 

Pri nadzoru nad strupi in škodljivimi snovmi je ministrstvo v 
skladu z zakonskimi pristojnostmi izdalo 4800 dovoljenj za 
uvoz in prevoz strupenih snovi, 185 za uvoz in izvoz ozonu 
škodljivih snovi ter 120 soglasij za uvoz predmetov splošne 
uporabe, ki vsebujejo strupene snovi. V začetku leta je začelo 
računalniško izdajati dovoljenja, na podlagi izdanih uvoznih 
dovoljenj in podatkov o realizaciji, ki jih pošiljajo obmejni 
zdravstveni inšpektorji, pa je bila izdelana računalniško 
vodena baza podatkov o uvoženih potencialno strupenih in 
ozonu škodljivih kemikalijah. Povečalo se je število zahtevkov 
za prodajo strupov v zasebnem sektorju. Vendar je na tem 
področju delo oteženo zaradi zastarelih predpisov. 

Na podlagi podatkov, zbranih pri ministrstvu, o količini ozonu 
škodljivih snovi se je Slovenija uspešno potegovala za prido- 
bitev posojila pri Svetovni banki za prestrukturiranje tistega 
dela gospodarstva, ki uporablja ozonu škodljive snovi. Z ome- 
jitvenim izdajanjem dovoljenj za uvoz je Slovenija sodelovala 
pri programu opuščanja ozonu škodljivih snovi v RS, ki ga je 
sprejela vlada v skladu z Montrealskim protokolom o snoveh, 
ki škodujejo ozonskemu plašču, in Dunajsko konvencijo o 
zaščiti ozonskega plašča. 

Povečalo se je sodelovanje Slovenije z OECD, v mednarod- 
nem programu MAD (Vzajemno upoštevanje podatkov o 
kemikalijah) ter IFCS (International Forum on Chemical Sa- 
fety). 
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Pri prometu z zdravili in pomožnimi zdravilnimi sredstvi je bil 
pripravljen zakon o zdravilih za tretjo obravnavo v Državnem 
zboru. Skupaj z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj 
je bila pripravljena uredba o kontroli cen zdravil in pomožnih 
zdravilnih sredstev. S to uredbo so se cene zdravil znižale za 
približno 3%. Nadaljevalo se je dejavno sodelovanje v Evrop- 
ski farmakopeji, vključili smo se v Farmacevtski komite Evrop- 
ske komisije v Bruslju kot prihodnja pridružena članica, pri- 
dobljen je bil status opazovalke v konvenciji za farmacevtsko 
inšpekcijo v okviru EFTE. Kljub velikim težavam zaradi pri- 
manjkljaja ustreznih strokovnjakov je bila opravljena večina 
nalog ob sodelovanju zunanjih ustanov. 

Ministrstvo za zdravstvo se je pri prizadevanjih za zmanjšano 
uporabo drog ter zagotavljanje preventivnih in terapevtskih 
programov v preteklih dveh letih vključilo v številne medna- 
rodne projekte in programe. V sodelovanju z Evropsko unijo 
in Svetom Evrope so pri nas potekale dejavnosti za zbiranje 
podatkov o drogah, izobraževanju, evidencah prometa z 
mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji ter prizadevanja 
za zmanjševanje povpraševanja po drogah, saj nekateri načini 
jemanja drog povzročajo širitev aidsa. Na področju preventive 
je ministrstvo sofinanciralo številne programe in dejavnosti 
tako vladnih kot nevladnih ustanov po vsej Sloveniji. Ministr- 
stvo je letos v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavaro- 
vanje Slovenije vzpostavilo mrežo centrov v devetih sloven- 
skih regijah za preventivo in zdravljenje odvisnosti od drog. 
da bi zagotovili čim bolj celovito obravnavo odvisnikov v vseh 
regijah. Podprlo je tudi terapevtske programe nevladnih orga- 
nizacij. V sodelovanju z drugimi ministrstvi je bil pripravljen 
predlog zakona o mamilih in psihotropnih snoveh, v pripravi 
pa je tudi zakon o načinih zdravljenja in socialni rehabilitaciji 
odvisnikov od nedovoljenih drog. Pri pripravi nove zakono- 
daje sodeluje tudi z organi Združenih narodov. 

Slovenija se je kot članica Skupine Pompidou pri Svetu 
Evrope uspešno udeleževala številnih srečanj, ki jih je organi- 
zirala ta skupina, ali pa v sodelovanju s Svetovno zdravstveno 
organizacijo, Združenimi narodi ter Evropsko unijo. Z Medna- 
rodno organizacijo dela ter UNDCP ministrstvo sodeluje sku- 
paj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve < 
projektu Aktiviranje podjetij in delavcev z namenom prepreče- 
vanja zlorabe drog, ki je v začetni fazi. Ministrstvo za zdrav- 
stvo strokovno nadzoruje mednarodni projekt za zmanjševa; 
nje škode zaradi infekcije z virusom HIV med intravenoznimi 
uživalci droge, pri katerem sodelujeta še Češka in Svetovna 
zdravstvena organizacija. Ministrstvo sodeluje s programom 
PHARE pri treh projektih. Januarja letos pa je delegacij® 
PHARE ponudila pomoč tudi pri vzpostavitvi sistema nadzor® 
nad prometom s prekurzorji (osnovnimi kemikalijami za izde- 
lavo mamil). 

Na mednarodnem področju je ministrstvo med drugim sode* 
lovalo pri pripravi meddržavnih sporazumov o socialni varno- 
sti, med katerimi so v zadnjih fazah sporazumi z Nemčijo. 
Nizozemsko in Švico, v postopku s Hrvaško in Italijo in v 

začetni fazi pogovori s češko republiko, Veliko Britanijo f 
Makedonijo. 

V skladu z reorganizacijo državne uprave je Zdravstven' 
inšpektorat začel s svojim delom dne 1.1. 1995 kot organ 
sestavi Ministrstva za zdravstvo, kjer so združene vse doteda- 
nje medobčinske in občinske inšpekcijske službe nekdanji" 
sanitarnih inšpekcij. 

Zdravstveni inšpektorat je ugotovil, da je največji problem P" 
preskrbi z vodo onesnaževanje podtalnice na Dravskem pol)11; 
območju Krškega, Apaškega in Murskega polja. Da bi odpr®' 
vili povišanja prisotnosti nitratov, je bilo izdanih več ureditve- 
nih odločb. Na območju vodovoda v občini Kočevje t® 
Hrastje pri Ljubljani je bilo prav tako zaradi nekateri" 
pomanjkljivosti izdanih več ureditvenih odločb. 

Nadzor nad uvozom, proizvodnjo in prometom z zdravili ie 

potekal v skladu z določili zakona o dajanju zdravil v prome'. 
V prvih desetih mesecih letošnjega leta je bilo opravljenih 8 
verifikacijskih pregledov o izpolnjevanju pogojev za opravi)®' 
nje lekarniške dejavnosti javnih zavodov in zasebnih lekarn 
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Pri pregledu podjetij, ki uvažajo zdravila in pomožna zdravilna 
sredstva in se ukvarjajo s prometom z zdravili in pomožnimi 
zdravilnimi sredstvi, je inšpektorat ugotovil določene nepra- 
vilnosti zaradi nedorečenosti v zakonu o prometu z zdravili in 
neusklajenosti predpisov. 

Zdravstveni inšpektorat je izpeljal več akcij mikrobiološke in 
kemične analize. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti je bilo 
vsem njegovim enotam izdano ustrezno navodilo. Izpeljana je 
bila tudi široka akcija nadzora nad higiensko kakovostjo 
kopalnih vod, in sicer v tekočih in stoječih sladkih vodah, ter 
spremljana tudi higienska kakovost morske vode na 29 odv- 
zemnih mestih. Rezultati kažejo, da gre v večini odvzemnih 
mest, kjer se ljudje kopajo, pa niso urejena kopališča, bodisi 
za bakteriološko ali kemično onesnaženost. Od 131 kopalnih 
bazenov so bile v večini primerov kemične in bakteriološke 
analize za higiensko kakovost ustrezne. 

V prvih desetih mesecih je bila pri odvzetih več kot 2200 
vzorcih živil za analizo ter pri pregledu živilskih obratov v 
večini primerov ugotovljena higienska neoporečnost. Iz pro- 
meta je bila izločena le večja količina higiensko oporečnih 
ribjih konzerv Delamaris Izola. Pri uvozu živil, zlasti pri mleti 
papriki, je občasno opaziti prisotnost železovih opilkov, 
podobno tudi pri drugih mletih živilih, kot so sladkor, drobtine 
itd. Zavrnjene so bile večje količine riža ob uvozu zaradi 
onesnaženosti z mineralnim oljem. Skupaj z Republiško vete- 
rinarsko upravo je bilo ugotovljeno onesnaženje živil z liste- 
rijo monocitogenes. Septembra so se pojavili tudi posamezni 
primeri (5 verificiranih bolnikov) botulizma. 

Zaradi hemoragične mrzlice, ki jo povzroča virus ebola, je bil 
poostren zdravstveni nadzor nad potniki in posadkami ladij in 
potnikov v letalskem prometu, zaradi neugodnih epidemiolo- 
ških razmer v Rusiji pa še vedno velja obvezno cepljenje proti 
davici za naše državljane. 

Pri nadzorstvu nad industrijskimi objekti je bilo izdanih več 
ureditvenih odločb. Pri njihovem izvrševanju s prisilitvijo veli- 
kokrat večina postopkov zastara zaradi preobremenitve sod- 
nikov za prekrške. 

Inšpektorat je pregledal večje število rentgenskih aparatov v 
zdravstvenih zavodih, za katere je bila izdana prepoved upo- 
rabe, redno pregledoval jedrske objekte, oddelke in laborato- 
rije za jedrsko medicino, rudnike, kjer so delavci izpostavljeni 
ionizirnemu sevanju, ter industrijo, kjer uporabljajo odprte ali 
zaprte vire ionizirnega sevanja, hkrati je poostril tudi nadzor 
pri delavcih Instituta Jožef Štefan. 

V Splošni bolnišnici Izola je bilo do ureditve primernih delov- 
nih razmer prepovedano delo s tehnicijem in jodom, bile so 
'zdane tudi ureditvene odločbe Onkološkemu inštitutu in Kli- 
niki za nuklearno medicino ter Splošni bolnišnici Maribor. 

Tudi letos so zdravstveni inšpektorji sodelovali pri ugotavlja- 
nju izpolnjevanja pogojev za opravljanje obrtne in podjetniške 
dejavnosti in pri izdaji prejšnjih soglasij k lokacijskim, gradbe- nim in uporabnim dovoljenjem. 

fri meddržavnih stikih si je ministrstvo prizadevalo za uveljav- 
Jianje Republike Slovenije kot zdravstveno visoko razvite 
uržave, ki svoje znanje, storitve in izdelke prodaja bodisi v 
Sloveniji (tujcem pri nas) ali z mednarodno menjavo, z izvo- 
dom izdelkov in storitev. Predstavniki ministrstva za zdravstvo 

obiskali Bavarsko, (ZRN), Slovaško, Izrael in Avstrijo, v 
^ oveniji pa so bile na obisku delegacije Avstrije, Makedonije, 
^ovaške, Madžarske in Kitajske. Predstavniki ministrstva so 
uejavno sodelovali tudi na sestankih Višegrajske skupine, 
^etovne zdravstvene organizacije in Sveta Evrope. 

^sestavi ministrstva deluje Urad za sodelovanje s Svetovno 
*?ravstveno organizacijo, ki je dejavno sodeloval z generalno 

•rekcijo SZO v Ženevi, z Uradom SZO za Evropo v K6ben- 
avnu ter drugimi regionalnimi uradi in njihovimi državami 
'anicami ter drugimi. V okviru načrtovanja in izvedbe dejav- 

I °sti programov SZO, zlasti pa programov Zdravje za vse do 
'a 2000, je v sodelovanju z nacionalnimi koordinatorji posa- 

meznih programov organiziral številne projekte, od katerih 
kaže omeniti le nekatere: Zdrava mesta, Okolje in zdravje, 
Pacientu prijazne bolnišnice, Evropa brez tobaka, Zdrava 
prehrana itd. 

XVI. LOKALNA SAMOUPRAVA 

Služba za reformo lokalne samouprave je svoje naloge oprav- 
ljala na zakonodajnem in normativnem področju, z izpolnje- 
vanjem tekočih nalog in z mednarodnim sodelovanjem na 
področju lokalne samouprave. 

Naloge lokalne samouprave, kot jih določa zakon o lokalni 
samoupravi, so obsežne in po vsebini raznovrstne. Zajemajo 
večino dejavnosti, ki so pomembne za vsakdanje življenje 
ljudi in segajo na področja: zakonskega urejanja delovanja 
lokalne samouprave, zagotavljanja stabilnih virov financiranja 
lokalnih skupnosti, pospeševanja procesov lastninjenja in 
zasebne porabe v lokalnih skupnostih, ustvarjanje sodobne 
podobe lokalnih skupnosti ter ustvarjanje razmer za INDOK 
povezovanje lokalnih skupnosti z okolico. 

Ena pomembnejših nalog službe je bila priprava zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, ki 
je bil pripravljen s ciljem, da se omogoči usklajeno delovanje 
občinskih svetov in županov. Spremenjeni in dopolnjeni členi 
zakona o lokalni samoupravi so po mnenju službe ustrezna 
normativna podlaga za delo organov lokalnih skupnosti in 
občinske uprave. Spremembe in dopolnitve so bile predla- 
gane samo v delih, v katerih je zakon nejasen ali nedorečen in 
omogočajo različne razlage, hkrati pa ne posegajo v samo 
zasnovo zakona in njegove temeljne vsebinske rešitve. Ome- 
njeni zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni 
samoupravi je bil sprejet v Državnem zboru februarja letos. 

Pripravljena sta bila tudi zakon o postopku za ustanovitev 
občin ter o določitvi njihovih območij in zakon o lokalni 
samoupravi, ki določa, da postopek za ustanovitev občin ter 
za določitev njihovih območij ureja poseben zakon. Ta pose- 
ben zakon bo nadomestil sedanji zakon o referendumu za 
ustanovitev občin, ki je bil uporaben le za postopek za ustano- 
vitev sedanjih občin, ni pa več uporaben za postopek za 
združevanje in delitev teh občin ter izločanje njihovih delov v 
nove občine oziroma njihovo priključevanje sosednjim obči- 
nam. 

Med pomembnejše naloge, ki jih je služba uresničila v tem 
letu, sodijo vsekakor razvrstitev občin v skupine in določitev 
količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini 
ter priprava meril za razdelitev zagonskih sredstev za nove 
občine. 

V ta namen je bilo v proračunu Republike Slovenije za leto 
1995 zagotovljenih 250.000.000 tolarjev. Vlada je potrdila 
predlagana merila, in sicer da pavšalno dotacijo v znesku 
1.580.000 SIT prejmejo vse občine. Za vsakih novih 1.000 
prebivalcev dodatno po 500.000 SIT prejmejo občine, ki šte- 
jejo nad 3.000 prebivalcev. Sredstva so namenjena za dotira- 
nje financiranja nujnih preureditev prostorov, nakup osnovne 
pisarniške in računalniške opreme. 

Da bi občine čim prej pripravile premoženjsko bilanco, je 
služba pripravila usmeritve in priporočila za izdelavo premo- 
ženjskih delitvenih bilanc občin. Priporočila so pripravljena 
na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi, ki določa 
podlago za delitev premoženja. 

Na področju mednarodne dejavnosti služba sodeluje v delov- 
nih telesih Sveta Evrope. Vsa telesa so bila ustno in pisno 
seznanjena z reformo naše lokalne samouprave. Predstavniki 
službe dejavno sodelujejo tudi pri oblikovanju dokumentov 
Sveta Evrope, ki se nanašajo na lokalno samoupravo v drža- 
vah članicah Sveta Evrope. 

Služba je v sodelovanju z ustreznimi ustanovami iz Velike 
Britanje januarja letos organizirala delavnico o lokalni samou- 
pravi, na kateri so slovenski in britanski strokovnjaki obravna- 
vali pereča vprašanja organizacije in delovanja lokalne samo- 
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uprave. Slovenska študijska delegacija je obiskala Veliko Bri- 
tanijo januarja 1995 in se seznanila s strukturo in dejavnostmi 
njihovih lokalnih skupnosti. 

Glede na ugotovljene potrebe po informacijski opremi v obči- 
nah je služba zagotovila zagonska sredstva 89 občinam za 
ustanovitev informacijske delovne postaje (ena računalniška 
enota). Tako so bile zagotovljene možnosti, da se prebivalci 
vseh občin vključijo v obstoječe javne baze podatkov kot 
pasivni uporabniki informacijskih storitev ali kot dejavno 
sodelujoči občani. 

Prednostna naloga službe je zagotoviti zakonsko in norma- 
tivno podlago za delovanje novih lokalnih skupnosti. Med 
temi nalogami je zlasti pomembna priprava sprememb 
zakona o lokalnih volitvah, ki naj bi bile sprejete v Državnem 
zboru še do koncu tega leta. 

XVII. SLUŽBA ZA ZAKONODAJO 

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je v letu 
1995 tekoče in sproti opravljala vse naloge, ki jih ima po 
zakonu. Poleg tega je pripravljala tudi tiste zakonske pred- 
loge, za katere niso izrecno pristojna ministrstva. Tako je 
pripravila spremembe in dopolnitve zakona o gospodarskih 
družbah, ki bodo skupaj z analizo izvajanja strategije do tujih 
naložb v Republiki Sloveniji s spiskom zakonov, ki jih je treba 
uskladiti s pravom Evropske unije, ter zakonodajo, ki bo 
urejala zadeve, ki jih je do zdaj urejal zakon o tujih vlaganjih, 
obravnavani in sprejeti na Državnem zboru. Pripravila je tudi 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi 
Republike Slovenije za drugo in tretjo obravnavo ter zakon o 
Uradnem listu Republike Slovenije za drugo oziroma tretjo 
obravnavo ter koncept zakona o soupravljanju delavcev v 
javnih zavodih. 

Služba za zakonodajo je v letu 1995 prejela 2.290 zadev in jih 
sproti rešuje. Pri svojem delu je sodelovala tudi s Službo vlade 
za reformo lokalne samouprave in oblikovala vrsto mnenj ter 
stališč do posameznih pravnosistemskih in drugih vprašanj o 
uveljavljanju lokalne samouprave. Uspešno je sodelovala tudi 
z Upravo za sistem in delovanje državne uprave v Ministrstvu 
za notranje zadeve pri uveljavljanju sistema državne uprave. 

Pri svojem delu je služba opravljala tekoče tudi vse zadeve, ki 
se nanašajo na ustavnopravne in pravnosistemske podlage za 
republiške zakone; usklajenost zakonov in drugih predpisov 
in splošnih aktov z ustavo in pravnim sistemom ter na njihovo 
metodološko enotnost in skladnost; na strokovno pomoč 
ministrstvom in vladnim službam pri pripravi predpisov in 
objavljanju predpisov vlade in ministrov v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Prav tako je služba koordinator oziroma vodi posebno medre- 
sorsko vladno komisijo za pravno harmonizacijo zakonov 
Republike Slovenije s pravnimi akti Evropske unije. 

XXX 

SEZNAM 
ZAKONOV, SPREJETIH ALI PRIPRAVLJENIH V LETU 1995 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

1. Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega 
premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica 
2. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za 
obnovo in doinstaliranje HE Doblar I + II in H Plave I + II 
3. Zakon o poroštvu RS za najete kredite za Nuklearno elek- 
trarno Krško, Termoelektrarno Šoštanj, Termoelektrarno 
Trbovlje in Savske elektrarne Ljubljana 
4. Zakon o poroštvu RS za najetje posojil za izgradnjo razž- 
vepljevalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj 
5. Zakon o gostinstvu 
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavlja- 
nju sredstev za doplačilo kreditov za trajna obratna sredstva 

in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenski!) 
železarn 
7. Zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju 
Splošne plovbe p. o., Portorož 
8. Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAN bi 
d. d. 

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

1. Zakon o blagovnih rezervah 
2. Zakon o kontroli cen - v prvi obravnavi 
3. Zakon o varstvu potrošnikov - v tretji obravnavi 
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgo 
vinskem poslovanju 
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditv 
obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevko* 
v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij 
6. Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin« 
na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o privatizacij 
pravnih oseb v lasti Sklada RS za razvoj in obveznostih 
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo 
8. Zakon o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti 
Republike Slovenije oz. zakon o privatizaciji državnega pre 
moženja - pripravljen za drugo obravnavo 
9. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenih 
kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepre- 
mičnine se nahajajo na območju triglavskega narodneg' 
parka - končana druga obravnava j 
10. Zakon o regionalnem razvoju - čaka na prvo obravnavo ! 
11. Zakon o prevzemih - končana prva obravnava I 
12. Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženi ! 
območij v Sloveniji 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini 
(sprejet) 
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku nI 
dobiček pravnih oseb (sprejet) 
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebneC 
davku na določene prejemke (sprejet) 
4. Zakon o posebnem davku od prometa izvoznih storite"' 
(sprejet) 
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Agencij' 
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informi' 
ranje (sprejet) 
6. Zakon o davčnem postopku (tretja obravnava) 
7. Zakon o davčni službi (v postopku) 
8. Zakon o davku na dodano vrednost (v pripravi) 
9. Zakon o trošarinah (v pripravi) 
10. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih 
občanov (v pripravi) 
11. Zakon o davčnih svetovalcih (v pripravi) 
12. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanj" 
proračuna RS za leto 1994 (sprejet) 
13. proračun RS za leto 1995 
14. Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 1996 (v pripravi) 
15. proračun RS za leto 1996 (v parlamentarnem postopku) 
16. Zakon o bančništvu (1. obravnava) 
17. Zakon o poravnavanju obveznosti do bank in izplačan^ 
deviznih vlog (sprejet) 
18. Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalni5 

(ponovna 2. obravnava) 
19. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti i" 
temeljni obrestni meri (sprejet) 
20. Zakon o igrah na srečo (sprejet) 
21. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah n' 
srečo 
22. Zakon o lastninskem preoblikovanju igralnic (2. obra"' 
nava) 
23. Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Z 
obravnava) 
24. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prepreč«' 
vanju pranja denarja (sprejet) 
25. Zakon o zamenjavi obveznic RS za obveznice Agencije R® 
za sanacijo bank in hranilnic (sprejet) 
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26. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje kreditov 
Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Šoštanj, Termo 
elektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana (sprejet) 
27. Zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Repu- 

w Mike Slovenije (sprejet) 
28. Zakon o poroštvih RS za obveznosti gospodarskih družb 
i* poslov restrukturiranja dolgov (sprejet) 
29. Zakon o garanciji RS za obveznosti pogodbe o najemu 
kredita EIB za projekt gradnje slovenskih avtocest (sprejet) 
30. Zakon o ratifikaciji garancijske pogodbe med RS in EIB za 
Projekt gradnje slovenskih avtocest (sprejet) 
31. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o garanciji RS za 
kredit Evropske banke za obnovo in razvoj za projekt ceste 
Pesnica Šentilj (v pripravi) 
32. Zakon o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje 
slovenskih avtocest/B (v pripravi) 
33. Zakon o ratifikaciji sprememb pogojev pogodb med Sve- 
tovno banko za obnovo in razvoj in Republiko Slovenijo (v 
Pripravi) 
34. Zakon o garanciji RS za obveznosti pogodbe o najemu 
kredita EIB za projekt gradnje slovenskih avtocest/A 
35. Zakon o ratifikaciji zakona o garanciji RS za obveznosti 
Pogodbe o najemu kredita EIB za projekt gradnje slovenskih 
avtocest/A 
36. Zakon o garanciji RS za obveznosti pogodbe o najemu 
kredita EIB za projekt gradnje slovenskih avtocest/B, C 
37. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem 
Poslovanju (sprejet) 

0 38. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kreditnih 
Poslih s tujino (sprejet) 

'"j 39. Zakon o finančnem poslovanju s tujino (v pripravi) 
*0. Zakon o devizni inšpekciji (v pripravi) 

Zakon o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz 
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela dol- 
9ov, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo 
đolga nekdanje SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami člani- 

n cami Pariškega kluba v obdobju 1984 - 1988 (sprejet) 42. Zakon o garanciji Republike Slovenije za pogodbo o 
11 Prevzemu slovenskega dela dolga do EXIM Bank VVashington 

Pariški klub) (v pripravi) 43. Zakon o Agenciji RS za sanacijo bank in hranilnic 
„ *4 Mednarodne pogodbe in konvencije: 9»' 

1 " Konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
'! 'n Premoženja z LR Kitajsko (ratificirana) 
" p Konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 

ln Premoženja z Rusko Federacijo (podpisana) 
: " Konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 

ln Premoženja z Kraljevino Belgijo (parafirana) 
j" Konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 

h 
,n premoženja z Republiko Avstrijo (parafirana) 

1 ~ Konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
ln Premoženja s Švicarsko federacijo (parafirana) 
~ Konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 

1 ln Premoženja s Poljsko (pogajanja) 
Konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 

10 Premoženja s Kanado (pogajanja) 
" j~ Konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 

^ Premoženja s Češko republiko (pogajanja) 
Konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju n Premoženja z Republiko Italijo (pogajanja) 

c ^Nistrstvo za pravosodje 

" I Predlog zakona o prekrških 
, Predlog zakona o pravdnem postopku 
4 o edlo9 zakona o mednarodnem zasebnem pravu ,' Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
5
a*®nskem postopku 
' Predlog zkona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

, e°^ih taksah 
7 pec"09 zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu 
8 pdlo9 zakona o družbenem pravobranilcu g podlog zakona o popravi krivic 

S d** ec"°9 zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva 

dohodka 

dohodka 

dohodka 

dohodka 

dohodka 

dohodka 

dohodka 

dohodka 

dohodka 

Predlog zakona o državnem pravobranilstvu 

11. Predlog zakona o lastnini in drugih stvarnih pravicah 
12. Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov 
13. Predlog zakona o izvršilnem postopku 
14. Predlog zakona o obligacijskih razmerjih 
15. Predlog zakona o upravnih sporih 
16. Predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
17. Zakon o zemljiški knjigi 
16. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih 
19. Zakon o smiselni uporabi nekaterih določb Kazenskega 
zakonika Republike Slovenije 
20. Zakona o kazenskem postopku za gospodarske prestopke 
21. Zakon o pomilostitvi 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški 
dolžnosti (v drugi obravnavi) 
2. Zakon o varstvu pred utopitvami (v vladni obravnavi) 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

1. Zakon o policiji (v postopku) 
2. Zakon o prekurzorjih (v postopku) 
3. Zakon o mamilih in psihotropnih snoveh (v postopku) 
4. Zakon o osebni izkaznici (v postopku) 
5. Zakon o varnosti cestnega prometa (v postopku) 
6. Zakon o društvih (v postopku) 
7. Zakon o azilu (v postopku) 
8. Zakon o začasni zaščiti (v postopku) 
9. Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 
opravljali organi občin (sprejet) 
10. Zakon o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah (sprejet) 
11. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (v 
postopku) 
12. Zakon o telekomunikacijah (v postopku) 
13. Zakon o centralnem registru prebivalstva (v postopku) in 
zakon o varstvu osebnih podatkov (v postopku) 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

Dvostranski sporazumi, ki jih je Republika Slovenija podpi- 
sala v letu 1995 

Pregled po državah: 

Andora: 
- Skupno sporočilo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med 
Republiko Slovenijo in Kneževino Andoro; 

Argentina: 
- Sporazum o gospodarskem sodelovanju med Vlado Repu- 
blike Slovenije in Vlado Republike Argentine; 

Avstrija: 
- Dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o 
dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mej- 
nem kamnu XXII/32 zaradi verskih obredov v cerkvi sv. Leon- 
harda; 
- Dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o 
dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mej- 
nem kamnu XIV/266 zaradi verskih obredov v cerkvi sv. Ur- 
bana; 
- Dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o 
dovoljenem prehodu državne mejev določenih dneh pri mej- 
nem kamnu XXIII/141 zaradi verskih obredov v župnijah Ebri- 
ach - Trogern in Jezersko; 
- Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o 
spremembah Sporazuma o obmejnem prometu; 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Repu- 
blike Avstrije o spremembi Sporazuma o planinskem turistič- 
nem prometu na mejnem območju; 
- Dogovor med Ministrstvom za notranje zadeve Republike 
Slovenije in zveznim ministrom za notranje zadeve Republike 
Avstrije o sodelovanju pri zatiranju mednarodnega organizira- 
nega kriminala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili 
in mednarodnega terorizma; 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado 
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Republike Avstrije o sodelovanju pri urejanju prostora, pro- 
storskem planiranju in regionalni politiki; 
- Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o 
uporabi dveh delov slovenskega državnega ozemlja na 
območju smučišča Tromeja; 

Bosna in Hercegovina: 
- Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Her- 
cegovine; 

Češka republika: 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke 
republike o nasledstvu sporazumov, sklenjenih med nekdanjo 
SFRJ in nekdanjo ČSSR; 
- Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike; 
- Program sodelovanja v kulturi, Izobraževanju in znanosti 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike za 
obdobje od 1995 do 1997; 

Egipt: 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske 
republike Egipt o ukinitvi vizumov za diplomatske, službene 
in posebne potne liste; 

Evropska unija: 
- Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in 
Evropsko skupnostjo o izvajanju PHARE programa o posodo- 
bitvi mejnih prehodov (Posodobitev mejnega prehoda Dolga 
vas - I. faza - PHARE program Slovenija 1993); 
- Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in 
Evropsko skupnostjo o izvajanju PHARE programa o posodo- 
bitvi mejnih prehodov (Posodobitev mejnega prehoda Dolga 
vas - II. faza - (PHARE program Slovenija 1994); 

Hrvaška: 
- Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Repu- 
blike Hrvaške o morskem ribolovu; 
- Dogovor o spremembi in dopolnitvi Protokola o sodelova- 
nju Vlade Republike Slovenije in Vlade Republike Hrvaške na 
področju izobraževanja v šolskem letu 1994/95; 
- Protokol o sodelovanju Vlade Republike Slovenije in Vlade 
Republike Hrvaške na področju izobraževanja v šolskem letu 
1995/96; 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Repu- 
blike Hrvaške o sodelovanju na področju veterine; 

Italija: 
- Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Repu- 
blike Italije o opravljanju železniškega prometa preko državne 
meje; 
- Memorandum o soglasju o vzejemnem priznavanju sloven- 
skih in italijanskih diplom in strokovnih naslovov; 

Kanada: 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade 
o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske ener- 
gije; 
- Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o 
medsebojnem vračanju državljanov obeh držav; 
- Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o 
medsebojnem sodelovanju pri preprečevanju nezakonitega 
priseljevanja; 

Kitajska: 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske 
republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčenja in pre- 
prečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek; 

Koreja: 
- Sporazum o kulturnem sodelovanju med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Koreje; 

Madžarska: 
- Protokol o nasledstvu Republike Slovenije glede dvostran- 
skih mednarodnih pogodb, ki so bile sklenjene med nekdanjo 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Madžarsko; 

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Re 
blike Madžarske o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi i 
civilizacijskimi nesrečami; i 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Re|■ 
blike Madžarske o zgodnji izmenjavi informacij v prim c 
radiološke nevarnosti; ir 
- Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado Reiij 
blike Madžarske o skupnih ukrepih pri opravljanju me 
kontrole na cestnih mejnih prehodih na slovensko madžaijl« 
državni meji; 

Hi 
Makedonija: 
- Program sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slofto 
nije in Vlado Republike Makedonije za obdobje od 1995 - 
1997; >c 

n 
Mednarodna agencija za atomsko energijo: 
- Sporazum med Republiko Slovenijo in Mednarodno ag^ 
cijo za atomsko energijo za izvrševanje nadzora v zver1 

pogodbo o neširjenju jedrskega orožja; 

Nemčija 
- Dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o rf 
jektu »Svetovalec v okviru slovensko - nemškega prograrfjb 

reintegraciji in financiranje spremljevalnih ukrepov«; 
a; 

Panama: 
- Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Panaf; 
o vzpostavitvi diplomatskih odnosov; >li 

Poljska: 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Re 
blike Poljske o rednem zračnem prometu; J1 

- Sporazum o prosti trgovini med Republiko Sloveniju^ 
Republiko Poljsko; 

Portugalska: 
- Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Portu! 
sko o rednem zračnem prometu; 

Romunija: 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Roj' 
nije o vračanju in ponovnem sprejemu državljanov olj 1 

držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države 
nezakonita; 

bb 

>fc 

Rusija: 
- Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado Rii 
federacije o trgovini in gospodarskem sodelovanju v * 
1995; 
- Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado RU! 

federacije o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodM 
premoženja; 

Savdska Arabija: 
- Protokol o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Rd 
bliko Slovenijo in Kraljevino Savdsko Arabijo; 

M 

1. 
iZi 
i. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
K 

■11 

to 

Slovaška: 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado SI' 
ške republike o sodelovanju na področju veterinarske 
cine; 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado SIJ V 
ške republike o sodelovanju na področju karantene in vaf> 
rastlin; 2 

3. 
Španija: 4 

- Program sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znan' u 
med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo za leta 199' di 
1999; 5 

6, 
Turčija: p 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado P' to 
blike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti i*1 7. 
turi; 8 

9. 
Uzbeklstan: 
- Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko UZ' 
stan o vzpostavitvi diplomatskih odnosov; 

V 
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alMmbija: 
• Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Repu- 

■"iko Slovenijo in Republiko Zambijo; 

'družene države Amerike: 
Memorandum o sodelovanju pri obrambnih in vojaških 

■dnosih med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije 
n Ministrstvom za obrambo ZDA; 

Q 
jr'NlSTRSTVO ZA KULTURO 

Predlog zakona o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske 
ulturne dejavnosti - druga obravnava (v Državnem zboru) 

p Predlog zakona o arhivskem gradivu in arhivih - druga 
•naravnava (v Državnem zboru) 1 Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 

dvojne programe Republike Slovenije v kulturi - prva 
Uravnava (predložen Vladi RS) 

i ;■ Predlog zakona o knjižničnem informacijskem sistemu 
?lovenije - prva obravnava (v vladnem postopku) 
' Predlog zakona o obveznem izvodu publikacij - prva 
^ravnava 

er■ Predlog zakona o kulturni in naravni dediščini - prva 
Uravnava 

o'- Predlog zakona o skladu za upravljanje s kulturno in 
travno dediščino v lasti Republike Slovenije - prva obrav- 
nava 

Predlog zakona o ustanovitvi sklada Republike Slovenije za 
ijNiževnost - prva obravnava 

9 Predlog zakona o ustanovitvi sklada Republike Slovenije za 
'"ernativno kulturo - prva obravnava 
'0 Predlog nacionalnega kulturnega programa - prva obrav- 

ii "ava 
if'1- Predlog zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
i 

W|NlSTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

j )• Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
I *°braževanja 
j Predlog zakona o vrtcih » 

i podlog zakona o osnovni šoli 
jPredlog zakona o gimnazijah 

predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
j Predlog zakona o izobraževanju odraslih 
8 Predlog zakona o šolski inšpekciji 
9 Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
1n

predlog zakona o glasbenih šolah 
^ Predlog zakona o maturi 

j ' Predlog zakona o športu 

' ^'NlSTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

l redlo9 zakona o organizaciji in financiranju na področju 
2 anosti in tehnologije 
j' redlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin 
4 p

red|og zakona o priznanju RS za kakovost 
J u. redlog zakona o podržavljenju sredstev, ki jih ima v 
j dejrfbi Mednarodni center za podjetja v družbeni lastnini v 

5 <elah v razvoju 
6 predlo9 zakona o genski tehnologiji 
podlog zakona o knjižnično informacijskem sistemu (pri- 

I Min 9a Ministrstvo za znanost in tehnologijo skupaj z 
7. >ls'rstvom za kulturo) 
8 2

a 0n o ustanovah 
9 2aL0n 0 ^rstvu topografije polprevodniških vezij akon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega raz- 

/ ,11erja 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PRE- 
HRANO 

1. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (sprejet) 
2. Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (2. 
branje pripravljeno) 
3. Zakon o Kobilarni Lipica - hitri postopek (v postopku 
sprejemanja v Državnem zboru), 
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in z njim 
povezan zakon o dopolnitvah zakona o lastninskem preobli- 
kovanju podjetij, ki ju je treba uskladiti z odločbo Ustavnega 
sodišča do 31. 12. 1995 (v postopku sprejemanja v Državnem 
zboru), 
5. Zakon o varstvu živali (2. branje v pripravi) 
6. Zakon o živinoreji (1. branje v usklajevanju) 
7. Zakon o sladkovodnem ribištvu (1. branje strokovno pri- 
pravljeno) 
8. Zakon o semenu in sadikah (1. branje strokovno priprav- 
ljeno) 
9. Zakon o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (1. 
branje v usklajevanju) 
10. Zakon o kmetijstvu (1. branje v pripravi) 
11. Zakon o kmetijskih zemljiščih (1. branje v pripravi) 
12. Zakon o preživninskem varstvu kmetov (1. branje v pri- 
pravi). 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
« 

1. Zakon o zagotovitivi sredstev za odpravo posledic neurja s 
poplavo, točo in burjo v letu 1995 
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega za- 
kona 
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi 
objektov 
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih 
5. Zakon o lastninjenju stavbnih in drugih zemljišč v družbeni 
lastnini 
6. Geodetski zakon 
7. Zakon o jamah 
8. Zakon o Škocjanskih jamah 
9. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
okolja 
10. Nacionalni stanovanjski program 
11. Konvencija o varstvu Alp 
12. Konvencija o spremembi podnebja 
13. Konvencija o biološki raznovrstnosti 
14. Sporazum med Vlado RS in Vlado Kanade o sodelovanju 
na področju miroljubne uporabe jedrske energije (podpisan 
31. 5. 95, v postopku ratifikacije) 
15. Sporazum med Vlado RS in Vlado R Madžarske o zgodnji 
izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti (podpi- 
san 11.7. 1995, v postopku ratifikacije) 
16. Sporazum med RS in MAAE o izvajanju nadzora v zvezi s 
pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (podpisan 29. 9. 95, bo 
v postopku ratifikacije do konca leta) 
17 Konvencijo o jedrski varnosti je RS podpisala v septembru 
1994, v postopku pa je ratifikacija konvencije. 

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE* 

1. Zakon o javnih cestah (opravljena druga obravnava v Držav- 
nem zboru) 
2. Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avto- 
cestnega omrežja v RS po letu 1999 (v postopku) 
3. Zakon o varnosti v železniškem prometu (predložen Držav- 
nemu zboru v drugo obravnavo) 
4. Pomorski zakonik Republike Slovenije (predvidoma bo 
njegovo prvo branje v Državnem zboru v zadnjem četrtletju) 
5. Zakon o plovbi po notranjih vodah (bila je opravljena prva 
obravnava 1994) 
6. Zakon o zračnem prometu (Ministrstvo za promet in zveze 
sodeluje pri pripravi besedila zakona, ki ga je predložila 
skupina poslancev, za drugo obravnavo v skladu s sklepom 
Državnega zbora) 
7 Zakon o poštni dejavnosti (predložen Državnemu zboru v 
drugo obravnavo) 
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8. Zakon o telekomunikacijah (predložen Državnemu zboru v 
drugo obravnavo) 
9. Nacionalni program izgradnje avtocest v RS (sprejet 
novembra 1995) 
10. Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji 
11. Nacionalni program razvoja slovenske železniške infra- 
strukture 
12. Zakon o poravnavi obveznosti Slovenskih železnic na 
področju prometnih storitev 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za 
refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za soci- 
alno zavarovanje 
2. Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih prejem- 
kov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za 
leto 1995 ter o najvišji in najnižji dejanski plači 
3. Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
4. Predlog zakona o kolektivnih pogodbah (v DZ - druga 
obravnava) 
5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (DZ - druga obrav- 
nava) 
6. Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu (DZ - prva 
obravnava) 
7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v pripravi v MDDSZ) 
8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
socialnem varstvu (v pripravi v MDDSZ) 
9. Predlog zakona o invalidnini (v pripravi v MDDSZ) 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

1. Predlog zakona o zdravilih (v tretji obravnavi v Držav 
zboru) 
2. Predlog zakona o nalezljivih boleznih (sprejet) 
3. Plan zdravtsvenega varstva Republike Slovenije - Zdra 
Sloveniji do leta 2000 - nacionalni program (v drugi ol 
navi v Državnem zboru) 
4. Predlog zakona o mamilih in psihotropnih snoveh (v 
obravnavi) 
5. Predlog zakona o presaditvah delov človeškega te 
zaradi zdravljenja (prva obravnava) 
6. Predlog zakona o zdravstvenem nadzoru nad živili in (I 
meti splošne uporabe (prva obravnava) 
7. Predlog zakona o zbirkah podatkov s področja zdravst' 
zdravstvenega zavarovanja (prva obravnava) 
8. Predlog zakona o zdravnikih (prva obravnava) 
9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakol 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
obravnava) 
10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zako 
zdravstveni dejavnosti (prva obravnava) 
11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakol 
lekarniški dejavnosti (prva obravnava) 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH V MINISTRSTVIH IN ORGANIH V NJIHOVI SESTAVI 

zup. 
it. Ministrstva in organi v sestavi 

število 
zaposlenih 

L Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
Skupaj z organi v sestavi 

98 
154 

2. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
Skupaj z organi v sestavi 

91 
343 

3. Ministrstvo za finance 
Skupaj z organi v sestavi 

280 
4.061 

4. Ministrstvo za pravosodje 
Skupaj z organi v sestavi 

54 
980 

5. Ministrstvo za obrambo 
Skupaj z ^organi v sestavi 

1.461 
5.875 

6. Ministrstvo za notranje zadeve 
Skupaj z organi v sestavi 

1.845 
8.138 

7. Ministrstvo za zunanje zadeve 
Skupaj z DKP mrežo in organi v sestavi 

156 
302 

8. Ministrstvo za kulturo 
Skupaj z organi v sestavi 

44 
145 

9. Ministrstvo za šolstvo in šport 
Skupaj z organi v sestavi 

129 
156 

10. Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
Skupaj z organi v sestavi 

90 
215 

11. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 
Skupaj z organi v sestavi 

73 
317 

12. Ministrstvo za okolje in prostor 
Skupaj z organi v sestavi 

109 
1.212 

13. Ministrstvo za promet in zveze 
Skupaj z organi v sestavi 

77 
338 

14. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Skupaj z organi v sestavi 

103 
182 

15. Ministrstvo za zdravstvo 
Skupaj z organi v sestavi 

46 
196 

MINISTRSTVA 
SKUPAJ 

' 4.656 
22.614 

Stanje: december. 1995 
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ORGANIGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

STANJE: DECEMBER 1995 

MINISTRSTVO ZA 
GOSPODARSKE.. 

DEJAVNOSTI 4 

RS 
UMU ZA OBRT 

'DIREKCIJA RS ZA 
OSKRBO Z 
ENERGIJO 

AGENCIJA RS ZA 
UČINKOVITO 

RAJO ENERGIJE 

•DIREKCIJA RS ZA 
rOSl. INFORM 

SREDIŠČE 

DIREKCIJA RS ZA 
RUDNA BOGASTVA 

REPUBLIŠKI 
GRADBENI 

INŠPEKTORAT 

REPUBLIŠKI 
ENERGETSKI 
INŠPEKTORAT 

REPUBLIŠKI 
RUDARSKI 

INŠPEKTORAT 

MINISTRSTVO ZA 
EKON/ODNOSE 

;vpj ' J 

URAD RS ZA 
MAKROEIL ANALI 

IN RAZVOJ 

'URAD RS ZA 
VARSTVO 

POTROŠNIKOV 
URAD RS ZA 

VARSTVO 
KONKURENCE 

URAD RS ZA 
GOSP. PROMOCIJO 

IN TUJE INVEJT 
DIREKCIJA RS ZA 

BLAGOVNE 
REZERVE 

TRŽNI 
INŠPEKTORAT 

MINISTRSTVO ZA 
•Ju - FINANCE • ■ 

MINISTRSTVO. iZA 

URAD RS ZA 
ZAVAROVALNI 

NADZOR 

imnŠTKStvpzA 
:*>« 

URAD RS ZA 
PREPREČEVANJE 
PRANJA DENARJA 

UPRAVA RS ZA 
JAVNE PRIHODKE 

CARINSKA UPRAVA 
RS 

DEVIZNI 
INŠPEKTORAT RS 

URAD RS ZA 
NADZOR 

PRIREJANJA IGER 

UPRAVA RS ZA 
IZVŠEVANJE KAZ. 

SANKCIJ 

MINISTRSTVO ZA 
NOTRANJE' /: 

ZADEVE 

GENERALŠTAB 
SLOVENSKE 

VOJSKE 
UPRAVA RS ZA 

ZAŠČITO IN 
REŠEVANJE 

MINISTRSTVO ZA - 
ZUNANJE ZADEVE IVVi 

PREHODNI DOM 
RS ZA TUJCE 

URAD RS ZA 
SLOVENCE V ZAM. 

IN PO SVETU 

URAD RS ZA 
EVROPSKE 

ZADEVE 

INŠPEKTORAT RS 
ZA OBRAMBO 

INŠPEKTORAT RS 
ZA VARSTVO"PRED 
NARAVNIMI IN DR. 

NESREČAMI 

Pripravili Služba u pravne in analitične zadeve v Uradu predsednika Vlade RS 
Center Vlade RS za informatiko 

Legend* • pome*!, d« mi a nov« k m talela i dek^n 
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MINISTRSTVO ZA 
'^Znanost in ;/ 
: ^TEHNOLOGIJO 4 

RS 
IN 

MINISTRSTVOMA 
kmft^<go!cd.^in 

■M 

URAD RS ZA 
STANDARDIZACIJO 

IN MEROSLOVJE 

URAD RS ZA 
INTELEKTUALNO 

LASTNINO 
URAD SLOVENSKE 
NACKOMISUE ZA 

UNESCO 

MINISTRSTVO ZA 
^OKOLJE IN * - 

-• PROSTOR v 

VETERINARSKA 
UPRAVA RS 

UPRAVA RS ZA 
POSPEŠEVANJE 

KMETIJSTVA 
INŠPEKTORAT RS 
ZA KMETIJSTVO, 
GOZD. LOVSTVO 

IN RIBIŠTVO 

MINISTRSTVO ZA 
. PROMET m i 

.. .-zveže^;'.^ 

URAD RS ZA 
PROSTORSKO 

PLANIRANJE 

UPRAVA RS ZA 
VARSTVO NARAVE 

UPRAVA RS ZA 
GEOFIZIKO 

GEODETSKA 
UPRAVA RS 

UPRAVA RS ZA 
JEDRSKO 
VARNOST 

MINISTRSTVO ZA 
DELO,- DRUŽINO 
jtfr*SOC. ZADEVE 

UPRAVA RS ZA 
POMORSTVO 

UPRAVA RS ZA 
ZRAČNO PLOVBO 

MINISTRSTVO ZA 
, ' ZDRAVSTVO 

URAD RS ZA 
VARNOST IN 
ZDRAVJE PRI 

INŠPEKTORAT I 
ZA DELO 

URAD RS ZA 
SOOEL. S SVET. 

ZDR 

ZDRAVSTVENI 
INŠPEKTORAT RS 

UPRAVA RS ZA 
TELEKOMIN1KACU 

E 

DIREKCIJA RS ZA 
CESTE 

PROMETNI 
INŠPEKTORAT RS 

HIDROMETEORO- 
LOŠKI ZAVOD RS 

INŠPEKTORATRS 
ZA OKOLJE IN 

PROSTOR 

SLUŽBA VLADE RS 
ZA ZAKONODAJO 

SLUŽBA VLADE RS 
ZA REFORMO 
LOK. SAMOUPR. 

ZAVOD RS ZA 
STATISTIKO 

URAD VLADE RS 
ZA INFORMIRANJE 

URAD ZA 
NARODNOSTI V 

VLADI RS 

URAD ZA ŽENSKO 
POLITIKO VLADE 

RS 

URAD ZA PRIŠEL 
IN BEGUNCE 

VLADE RS 

SERVIS SKUPNIH 
SLUŽB VLADE RS 

KADROVSKA 
SLUŽBA VLADE RS 

CENTER VLADE RS 
ZA INFORMATIKO 

URAD VLADE RS 
ZA VERSKE 
SKUPNOSTI 

URAD VLADE RS 
ZA INVALIDE 

SLOVENSKA OBV. 
VARNOSTNA 

AGENCIJA 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

GRAFIČNI PRIKAZ ZAPOSLENIH V MINISTRSTVIH IN ORGANIH V NJIHOVI SESTAV 

1 Zdravstvo 

- z organi v sestavi 

2 Gospodarske dejavnosti 

- z organi v sestavi 
P 

ta 

3 Ekonomski odnosi in razv 

- z organi v sestavi 

4 Finance 

• z organi v sestavi 

5 Pravosodje 

- z organi v sestavi 

6 Obramba 

- z organi v sestavi 

7 Notranje zadeve 

• z organi v sestavi 

8 Zunanje zadeve 

- z organi v sestavi 

9 Kultura 

■ z organi v sestavi 
H 

10 Šolstvo in šport 

- z organi v sestavi 

11 Znanost in tehnologija 

- z organi v sestavi 

12 Kmetijstvo in gozdarstvo 

• z organi v sestavi 

13 Okolje in prostor 

- z organi v sestavi 

14 Promet in zveze 

- z organi v sestavi 

15 Delo, družina in soc.zadev 

- z organi v sestavi 

Stanje: december 1995 
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