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Predlog zakona o 

DAVKU NA IZPLAČANE PLAČE (ZDIP) 

Predlog zakona o 

DAVKU NA FIRMU (ZDFir) 

- EPA 1491,1492 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 199. seji dne 23. maja 1996 
določila besedili: 

- PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA IZPLAČANE PLAČE, 
- PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA FIRMO, 

ki ju pišilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije meni, da je potrebno z dodat- 
nimi ukrepi tudi na zakonodajnem področju zagotoviti, da 
se zaustavijo negativni trendi, ki zmanjšujejo konku- 
renčno sposobnost slovenskega gospodarstva. 

Vlada Republike Slovenije posebej ugotavlja, da je na 
področju stroškov dela potrebno nadaljnje zniževanje sto- 
penj prispevkov za socialno varnost. Da pa bi bilo zagotov- 
ljeno nemoteno izplačilo pokojnin, pa je potrebno zagoto- 
viti drugačne vire financiranja, za to meni, da je hitri 
postopek za sprejem novih davčnih virov, ob hkratnem 
zniževanju stopnje prispevka za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, nujen. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da vse ukrepe z zakonodajnega 
področja, ki se nanašajo na realizacijo dopolnjene eko- 
nomske politike v letu 1996 obravnava na izredni seji v 
juniju tako, da bi bila omogočena uveljavitev ukrepov s 1. 
julijem 1996. 

Vlada RepubliKe Slovenije na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora 
in njegovih delovnih teles sodelovali: v 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance, 
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Siniša MITROVIĆ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministretvu za finance. 

Predlog zakona o 

DAVKU NA IZPLAČANE PLAČE, 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Vlada Republike Slovenije je predložila Državnemu zboru RS 
v sprejem paket ukrepov, med katerimi je tudi znižanje pri- 
spevkov za socialno varnost s sedanjih 42% na 38%. S predla- 
ganim znižanjem prispevnih stopenj za socialno varnost bo 
prišlo do znižanja obremenitev stroškov dela ter tudi do 
določenega izpada sredstev iz teh naslovov. Predvideni izpad 
sredstev bo<v celoti pokrival proračun Republike Slovenije, ki 
pa za te obveznosti v tem trenutku nima zagotovljenih predvi- 
denih virov (davek na dodano vrednost in trošarine). Zato 
Vlada predlaga začasno in delno nadomestitev predvidenih 
virov z novimi davčnimi viri, med katerimi je tudi progresivno 
obdavčevanje izplačanih plač nad 85.000 tolarjev bruto 
zneska. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 

Zniževanje prispevnih stopenj za socialno varnost za 4 
odstotne točke in hkratna uveljavitev obdavčevanja izplača- 
nih plač po predloženi progresivni lestvici pomeni za vse 
izplačane bruto plače pod 115.001 tolarjev manjšo fiskalno 
obremenitev za izplačevalca teh plač. Za izplačane plače v 
zneskih med 115.001 SIT in 750.000 SIT so po predlaganih 
rešitvah končni fiskalni učinki za izplačevalce nevtralni, za 
plače nad 750.001 tolarjev pa bodo izplačevalci imeli večje 
fiskalno obremenitev kot sedaj. 

Temeljne rešitve so: 

- davčni zavezanec je izplačevalec plač 
- davčna osnova je mesečna bruto plača zaposlenega 
- davek se obračunava ob izplačilu plač, plača pa se v 6 dneh 
po izplačilu plač 
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3. FINANČNE POSLEDICE 

Ocena fiskalnih učinkov na letni ravni, za gospodarstvo in 
negospodarstvo, izračunana na podlagi zadnjih uradnih 
podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o porazde- 
litvi zaposlenih po velikosti bruto plače v septembru 1995 
(statistične informacije št. 55/96) je podana v prilogi. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka na 
izplačane plače (v nadaljnjem besedilu: davek). 

2. člen 

Davek plačujejo pravne in fizične osebe, ki izplačujejo plače 
in so po posebnih zakonih zavezanci za plačevanje prispev- 
kov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdrav- 
stveno zavarovanje, porodniško varstvo in za zaposlovanje. 

3. člen 

Davek se obračunava in plačuje od bruto plač. 

4. člen 

Stopnje davka so: 

če znaša mesečna bruto plača zaposlenega znaša davek 
do 85.000 tolarjev 0% 
od 85.001 do 95.000 tolarjev 1% 
od 95.001 do 105.000 tolarjev 2% 
od 105.001 do 115.000 tolarjev 3% 
od 115.001 do 750.000 tolarjev 4% 
nad 750.001 tolarjev 6% 

Če se plača izplača v več delih, se ob izplačilu zadnjega dela 
plače ugotovi mesečna višina plače in izvrši obračun davka 
ter poračun plačanega davka od posameznih delov plače. 

5. člen 

Davek se obračunava ob izplačilu plač, plača pa se v 6 dn 
po izplačilu plač, vendar najpozneje do prvega naslednje« 
izplačila plač. 

6. člen 

Davek se obračunava pred ugotovitvijo dobička. 

7. člen 

Davčni zavezanci obračunavajo davek na obrazcu, ki ga pre 
piše minister pristojen za finance. Obrazec predložijo dav 
nemu organu ob izplačilu plač. 

8. člen 

Davek je prihodek proračuna Republike Slovenije. 

9. člen 

Od davka, ki ni bil plačan v roku, se obračunajo zamudi1 

obresti v skladu z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudni 
obresti. 

10. člen 

Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem davka ter p[ 
silno izterjavo davka opravlja davčni organ po davčnih 
posebnih predpisih. 

11. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se za prekri 
kaznuje davčni zavezanec iz 2. člena tega zakona, če 
obračunava davka od osnove in na način, kot je določeno v 
4., 6. in 7. členu tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje 
prekršek tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki sto' 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati 1. julija 1996. 

OBRAZLOŽITEV 

Vsak davčni zakon mora v načelu vsebovati vsaj štiri temeljne 
rešitve in sicer: 

- opredelitev davčnega zavezanca, 
- opredelitev davčne osnove, 
- opredelitev davčne stopnje (ali stopenj), ter 
- opredelitev načina obračunavanja in plačevanja davka. 

Naštete temeljne rešitve vsebuje predloženi zakon, saj v 2. 
členu opredeljuje zavezanca za davek (izplačevalca plač, ki je 
hkrati zavezanec za plačilo prispevkov za socialno varnost), v 
3. členu davčno osnovo (bruto plačo), v 4. členu davčne 
stopnje (od 0% do 6%), v 5.,6. in 7. členu pa način obračuna- 
vanja in plačevanja davka. 

V 10. členu je določeno, da nadzor nad obračunavanjem 
plačevanjem davka opravlja davčni organ v skladu z davčnii" 
in drugimi posebnimi predpisi. 

V 11. členu so opredeljene kazni za storjene prekrške dart 
nega zavezanca in 

njegove odgovorne osebe. 

12. člen določa veljavnost predlaganega zakona, ki pa mjr 
biti usklajena s prvim obračunom in izplačilom plač z zni< 
nimi prispevki za socialno varnost. 
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Predlog zakona o 

DAVKU NA FIRMO, 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V okviru začasnega in delnega pokrivanja novih obveznosti 
državnega proračuna na račun znižanja prispevnih stopenj za 
socialno varnost Vlada predlaga v obravnavo in sprejem tudi 
predlog zakona o davku na firmo. 

Razen fiskalnih učinkov, ki se pričakujejo iz tega davka, ima 
uvedba tovrstnega davka tudi nekaj pozitivnih posrednih nefi- 
skalnih in fiskalnih učinkov. 

Pri vzpostavljanju davčnih registrov se v zvezi z davčnimi 
zavezanci istočasno pojavlja in deluje vrsta drugih registrov, 
ki imajo zakonsko podlago v drugih temeljnih zakonih in za 
druge namene. Tudi nosilci tovrstnih registrov so izven tk. im. 
davčnega področja. Ne glede na določbe zakonov o davčnem 
postopku ima davčna služba praviloma velike težave pri vzpo- 
stavljanju svojega registra zavezancev. To predvsem velja ob 
velikih spremembah davčnega sistema ali v času velikih orga- 
nizacijskih sprememb v okviru davčnih služb. V veliko pomoč 
pri odpravljanju tovrstnih težav so uveljavljeni praviloma pav- 
šalni davki, ki imajo različne naslove in imena, toda enako 
vsebino. Sem spadajo davek na firmo, registracijski davek, 
davek na koncentracijo kapitala, davek na povečanje kapitala 
itn. S takim davkom se v načelu poveča odgovornost zavezan- 
cev za prijavo v davčni register in hkrati omogoči davčni 
službi dodaten dostop do drugih registrov. 

Registrirani davčni zavezanci za davek od dobička iz dejavno- 
sti so v velikem številu ponavadi v nekajletnem obdobju v 
izgubah ali poslovno neaktivni. V teh letih tako nimajo nepo- 
srednih fiskalnih bremen (razen za socialne prispevke za 
zaposlene, ki so tudi končni koristniki teh plačil) in ne prispe- 
vajo niti minimalnih sredstev za funkcioniranje države in 
družbe, hkrati pa enakopravno z drugimi koristijo njene stori- 
tve. Zaradi tega je v velikem številu držav uveden tovrstni 
(praviloma) pavšalni davek, ki ga plačujejo vsako leto osebe, 
ki so registrirane za opravljanje dejavnosti in se davek tudi ne 
odšteva od osnove drugih neposrednih davkov. 

Trenutno stanje pri nas, ki ga lahko označimo na kratko pa je 
naslednje: 

- smo v končni fazi vzpostavljanja enotne »nove« davčne 
službe, 
- enoten davčni postopek bo uveljavljen s 1. 1. 1997, 
- veliko število davčnih zavezancev nima pozitivne davčne 
osnove za obdavčevanje dobička, hkrati pa je tudi veliko 
število registriranih pravnih oseb poslovno neaktivnih 

2. PREDLAGANE REŠITVE 

Z uveljavitvijo zakona bi se plačevali naslednji letni pavšalni 
zneski in sicer za: 

- delniško družbo, komanditno delniško družbo, podjetje in 
javno podjetje - 150.000 SIT 
- družbo z omejeno odgovornostjo, družbo z neomejeno 
odgovornostjo, komanditno družbo, gospodarsko interesno 
združenje, invalidsko podjetje in podružnico tujega podjetja 
- 70.000 SIT 
- samostojnega podjetnika posameznika in fizično osebo, ki 
opravlja dejavnost - 30.000 SIT 

Glede na uveljavitev zakona, je za letošnje leto predlagana 
davčna obveznost v polovični vrednosti prej navedenih zne- 
skov. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Ocenjujemo, da bi na letni ravni bilo iz tega davka za okoli 3,5 

miljarde tolarjev prihodkov v državni proračun oziroma okoli 
1,7 miljarde prihodkov v letošnjem letu. 

Pri davčnih zavezancih - samostojnih podjetnikih in fizičnih 
osebah, ki opravljajo dejavnost - ocenjujemo, da bo skupni 
finančni učinek tega zakona in znižanja prispevnih stopenj 
okoli 350 milijonov SIT.v njihovo dobro. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka na firmo 
(v nadaljnjem besedilu: davek). 

2. člen 

Zavezanec za davek je delniška družba, komanditna delniška 
družba, družba z omejeno odgovornostjo, družba z neome- 
jeno odgovornostjo, komanditna družba, gospodarsko inte- 
resno združenje, invalidsko podjetje, javno podjetje, podruž- 
nica tujega podjetja, samostojni podjetnik posameznik in 
fizična oseba, ki opravlja dejavnost. 

Zavezanec po prvem odstavku tega člena je oseba, ki ima 
sedež v Republiki Sloveniji in je 1. janurja leta, za katerega se 
odmerja davek, vpisana v sodni register ali drugo predpisano 
evidenco na območju Republike Slovenije. 

3. člen 
v 

Davek se plačuje v letnem pavšalnem znesku: 

- 150.000 SIT za delniško družbo, komanditno delniško 
družbo, podjetje in javno podjetje: 
- 70.000 SIT za družbo z omejeno odgovornostjo, družbo z 
neomejeno odgovornostjo, komanditno družbo, gospodarsko 
interesno združenje, invalidsko podjetje, podružnico tujega 
podjetja: 
- 30.000 SIT za samostojnega podjetnika posameznika in 
fizično osebo, ki opravlja dejavnost. 

4. člen 

Davek se plačuje za tekoče leto v skladu s 7. členom tega 
zakona. 

5. člen 

Za davek po tem zakonu se ne znižuje davčna osnova za 
davek od dobička pravnih oseb po zakonu o davku od 
dobička pravnih oseb (Uradni list RS št. 72/93 in 20/95) in 
davek od dohodkov iz dejavnosti po zakonu o dohodnini 
(Uradni list RS št. 71/93, 2/94 in 7/95). 

6. člen 

Davek na firmo odmeri davčni urad, na območju katerega ima 
zavezanec svoj sedež. 

7. člen 

Davek davčni urad odmeri na podlagi podatkov o vpisu zave- 
zanca v sodni register ali drugo predpisano evidenco. 

Davek mora biti odmerjen najkasneje do 30. septembra leta za 
katero se davek odmerja. Zavezanec mora davek plačati v 30 
dneh od vročitve odločbe. 
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8. člen 

Zoper odločbo o odmeri davka ima zavezanec pravico vložiti 
pritožbo v 15 dneh od vročitve odločbe na glavni davčni urad. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

9. člen 

Od davka, ki ni bil plačan v roku, se obračunajo zamudne 
obresti v skladu z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih 
obresti. 

10. člen 

Prisilno izterjavo davka opravi pristojni davčni urad po pred- 
pisih o davkih občanov kadar gre za zavenca samostojnega 
podjetnika ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost, kadar je 
zavezanec pravna oseba, pa po predpisih o izterjavi davkov 
od pravnih oseb. 

14. člen 

Nadzor nad plačevanjem davka opravlja Davčna uprava Repu- 
blike Slovenije. 

15. člen 

Osebe, ki vodijo registre oziroma druge predpisane evidence 
zavezancev za davek iz 2. člena tega zakona morajo najkas- 
neje do 31. januarja leta za katerega se odmerja davek, davč- 
nemu organu posredovati podatke o zavezancih po stanju na 
dan 1. januarja leta, za katerega se odmerja davek. 

16. člen 

2 denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba osebe, ki vodi register oziroma 
drugo predpisano evidenco, če ne posreduje podatkov in v 
rokih iz 15. in 20. člena tega zakona. 

17. člen 

11. člen 

Davčni urad odmeri davek in izda odločbo davčnim zavezan- 
cem nad katerimi je bil začet postopek stečaja, likvidacije ali 
prenehanja po zakonu o gospodarskih družbah v osmih dneh 
od objave sklepa v Uradnem listu RS. 

Davek po prvem odstavku tega člena je strošek stečajnega 
oziroma likvidacijskega postopka. 

12. člen 

Če pride med letom do združitve davčnih zavezancev, mora 
obveznost po izdani odločbi iz 7. člena tega zakona poravnati 
prevzemna oziroma novoustanovljena družba v rokih določe- 
nih v drugem odstavku 7. člena tega zakona. 

Če pride do razdružitve davčnega zavezanca, odgovarjajo za 
obveznost plačila po izdani odločbi vse osebe nastale z raz- 
družitvijo, neomejeno solidarno. 

13. čl«n 

Davek je prihodek proračuna Republike Slovenije. 

Davčni zavezanci za leto 1996 so osebe naštete v 2. členu tega 
zakona, ki so bile na dan uveljavitve zakona vpisane v sodni 
register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike 
Slovenije. 

18. člen 

Davčni zavezanci za leto 1996 plačajo davek v višini 50% 
zneskov iz 3. člena tega zakona. 

19. člen 

Davčni urad odmeri davek in izda odločbo za leto 1996 v rokih 
in na način iz 7. člena tega zakona in v višini iz 18. člena teqa 
zakona. M 

20. člen 

Ne glede na določbe 15. člena tega zakona morajo osebe, ki 
vodijo register oziroma druge predpisane evidence posredo- 
vati davčnemu organu podatke iz 2. člena tega zakona za leto 
1996 do 31. julija 1996 po stanju na dan uveljavitve teqa 
zakona. 

21. člen 

Ta zakon začne veljati 1. julija 1996. 

OBRAZLOŽITEV 

Določbe drugega člena zakona opredeljujejo davčnega zave- 
zanca. Zavezanci so osebe naštete v prvem odstavku tega 
člena, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in so na dan 1. 
januarja vpisane v sodni register ali drugo predpisano evi- 
denco. 

V tretjem členu je določena davčna obveznost v pavšalnem 
letnem znesku in sicer od 30.000 SIT do 150.000 SIT za 
različne davčne zavezance. 

V četrtem do desetem členu so opredeljene določbe o obra- 
čunavanju in plačevanju davka. Temeljne rešitve so: 

- davčni urad odmeri davek, najkasneje do 30. septembra 
tekočega leta, 
- davek mora biti plačan v 30 dneh od vročitve odločbe, za 
zamudo pri plačilu se zaračunavajo zamudna obresti, 
- davčni zavezanec ima pravico pritožbe na odmerjeni davek, 
vendar pritožba ne zadrži izvšitve odločbe, 
- plačan davek se ne odšteva od prihodkov pri ugotavljanju 
davčne osnove za obdavčevanje dobička pravnih oseb in 
davka od dohodkov iz dejavnosti po zakonu o dohodnini, 
- prisilno izterjavo davka opravlja pristojni davčni urad. 

V enajstem in dvanajstem členu zakona so določene obvezno- 

sti plačila davka v primerih prenehanja davčnih zavezancev ali 
njihovega preoblikovanja. 

Trinajsti in štirinajsti člen določata, da je davek prihodek 
državnega proračuna, ter da nadzor nad plačevanjem davka 
opravlja davčna uprava RS. 

Določbe petnajstega člena zavezujejo nosilce registrov davč- 
nih zavezancev po tem zakonu, da vsako leto, najkasneje do 
31. januarja, posredujejo podatke davčnemu organu in sicer 
na dan 1. januarja tega leta. V kolikor podatkov ne posredu- 
jejo ali jih posredujejo z zamudo, šesnajsti člen določa kazen 
za odgovorno osebo. 

Določbe sedemnajstega do dvajsetega člena opredeljujejo 
davčno obveznost za letošnje leto: 

- zavezanci so registrirane osebe na dan uveljavitve zakona, 
- davek se plačuje v polovičnih zneskih določenih v 3. členu, 
- odločbe mora izdati davčni organ do 30. 9. 1996, 
- nosilci registrov morajo posredovati podatke davčnemu 
organu do 31. 7. 1996. 

Zadnji člen določa veljavnost tega zakona in sicer s 1. julijem 
1996. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PRISPEVKIH ZA SOCIALNO 

VARNOST (ZPSV-A) 

Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DAVKU OD DOBIČKA 

PRAVNIH OSEB (ZDDPO-R) 

Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DOHODNINI (ZDoh -?) 

REBALANS PRORAČUNA REPUDLIKE 

SLOVENIJE ZA LETO 1096 

- EPA 1493,1494,1495,1496 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 199. seji dne 23. maja 1996 
določila besedila: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST, 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB, 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O DOHODNINI IN 

- REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
LETO 1996, 

ki jih pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslov- 
nika Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku in 225. člena poslovnika Državnega zbora Repu- • 
blike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog dopolnjene 
ekonomske politike za leto 1996, vkjučno s predlogi ukre- 
pov na zakonodajnem področju. V navedenih primerih gre 
za take vrste sprememb in dopolnitev zakonov, ki ne 
posegajo neposredno v osnovne koncepte vsebine, ki je 
zajeta v zakonih, pač pa omogočajo izvedbo spremenjene 
ekonomske politike v letošnjem letu, katere osnovno 
vodilo je zmanjšanje obremenitev delovne sile, povečanje 
interesa za investiranje, hkrati pa zagotovitev sredstev za 

nemoteno izvajanje pravic iz naslova pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Vlada meni, da je sprejem 
dopolnjene ekonomske politike, upoštevaje trende eko- 
nomskih kazalcev, nujen. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da vse ukrepe z zakonodajnega 
področja, ki se nanašajo na realizacijo dopolnjene eko- 
nomske politike v letu 1996 obravnava na izredni seji v 
juniju tako, da bi bila omogočena uveljavitev ukrepov s 1. 
julijem 1996. 

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: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance, 
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Helena KAMNAR, državna podsekretarka v Ministrstvu 
za finance, 
- Siniša MITROVIĆ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance. 
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Predlog zakona o 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST, 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da se gospodarske raz- 
mere v začetku leta 1996 - v primerjavi s predvidevanji ob 
sprejemanju proračunskega memoranduma in proračuna za 
leto 1996 - poslabšujejo. 

Zaradi poslabševanja konkurenčnosti gospodarstva je vlada v 
okviru svojih pristojnosti že lani sprejela vrsto ukrepov za 
podporo gospodarski rasti. Ta politika se je nadaljevala tudi v 
letošnjem letu. S 1. februarjem 1996 je bila znižana prispevna 
stopnja za socialno varnost in s tem razbremenjeni stroški 
dela. 

Vlada ugotavlja, da je na področju stroškov dela potrebno 
nadaljnje zniževanje stopenj prispevkov za socialno varnost. 
V proračunskih memorandumih za pretekla leta je bilo predvi- 
deno, da se bo izpad prihodkov zaradi znižanja stroškov dela 
nadomestil s povečanimi prihodki iz naslova posrednih dav- 
kov, predvsem novouvedenega davka na dodano vrednost in 
trošarin. Tovrstno obdavčitev bo mogoče realizirati šele z 
letom 1998. 

Ne glede na navedeno vlada meni, da je potrebno zmanjšati 
obremenitev delovne sile in v vmesnem obdobju uvesti neka- 
tere druge vrste prihodkov. Zato hkrati predlaga, da se uvede 
davek na izplačane plače ter davek na firmo. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 

S spremembami in dopolnitvami zakona se bodo zmanjšale 
stopnje prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

Prav tako se bodo v zakonu črtale določbe, ki se nanašajo na 
stopnje prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki jih plaču- 
jejo pravne in fizične osebe ter zavarovanci po 1. do 10. točki 
7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, ker tovrstne obveznosti zavezancev določa v 
skladu z zakonom Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove- 
nije. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Zaradi znižanja stopenj prispevkov za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje se bodo znižali prihodki Zavoda za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije za 22,5 miljard tolarjev 
v letu 1996. Izpad prihodkov bo nadomeščen s povečanimi 
transferi iz državnega proračuna v Zavod, s čimer bo zagotov- 
ljeno nemoteno izvajanje obveznega pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v skladu z zakonom. 

S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prispevkih za socialno varnost se zmanjša stopnja prispevka 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga plačujejo 
delodajalci s 12,85% za širši obseg pravic in s 11,05% za ožji 
obseg pravic na 8,85%. 

Predlagano je, da se v 12. členu zakona črtajo določbe, ki se 
nanašajo na stopnje prispevkov za zdravstveno zavarovanje, 
ki jih plačuieio pravne in fizične osebe ter zavarovanci po 1. 

drugih davčnih virov pomenil za več kot 10 miljard manjš« 
stroške delodajalcev v zvezi z dajatvami, ki se plačujejo od 
plač. 

Zaradi spremembe v 3. členu predloga zakona ne bo prišlo do 
spremembe v prihodkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV: 
1. člen 

V zakonu o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 
5/96) se v 8. členu v drugi alinei številka »12, 85%« nadomesti 
s številko »8,85%«. 

2. člen 

V 9. členu se v drugi alinei številka »11,05%« nadomesti s 
številko »8,85%«. 

3. člen 

V 12. členu se v 2. točki črta besedilo »pravne in fizične osebe, 
za primer iz 1. do 9. točke 17. člena in 18. člena ter zavaro- 
vanci iz 10. točke 17. člena«. 

4. člen 

V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Delodajalci so dolžni dostaviti davčnemu organu obračun 
prispevkov za socialno varnost, zasebniki pa tudi plačilne liste 
za pri njih zaposlene najkasneje na dan izplačila plač. Vse' 
bino obračuna prispevkov za socialno varnost predpiše mini' 
ster, pristojen za finance. » 

V drugem odstavku se besedilo »Republiški upravi za javne 
prihodke« nadomesti z besedilom »davčnemu organu«. 

5. člen 

V 17. členu se besedilo« opravljata Agencija Republike Slove' 
nije za plačilni promet, nadziranje in informiranje in Republi' 
ška uprava za javne prihodke« nadomesti z besedilom« oprav- 
lja davčni organ«. 

6. člen 

V 18. členu se v prvem odstavku v drugi alinei besedil0 

»Republiški upravi za javne prihodke« nadomesti z besedilo"1 

»davčnemu organu.« 

7. člen 

1. julija 1996. 

do 10. točke 17. člena zakona o zdravstvenem varstvu 
zdravstvenem zavarovanju. Te stopnje so določene kotznesK1 

pavšalnih prispevkov, ki niso predmet zakona o prispevkih Z* 
socialno varnost. 

V 16. , 17. in 18. členu so izvršeni popravki zakona, ki * 
nanašajo na uveljavitev zakona o davčni službi in vzpostavit' 
Davčne uprave Republike Slovenije s 1. julijem 1996. 

Znižanje stopenj prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje bo zmanjšalo stroške delovne sile. Ocenjujemo, 
da bo neto učinek zmanjšanja stopenj prispevkov ter uvedbe Ta zakon začne veljati 

OBRAZLOŽITEV 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 16. člen 

8. člen 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujejo: 

- zavarovanci po stopnji 15,50% 
-.delodajalci po stopnji 12.85% 

9. člen 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za ožji 
obseg pravic plačujejo: 
- zavarovanci po stopnji 13,33% 
- delodajalci po stopnji 11,05% 

12. člen 

Prispevke za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni plačujejo: 

1. za vse pravice 
- delodajalci za zavarovance iz 1., 2., 3. točke prvega 
odstavka 15. člena, zavarovanci iz 5., 6., 8. točke prvega 
odstavka 15. člena ter zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 
15. člena ZZZ, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani, po 
stopnji 0,53% 

2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stro- 
škov ter pogrebnino in posmrtnino 
- Republika Slovenija za zavarovance iz 19. točke prvega 
odstavka 15. člena, pravne in fizične osebe za primere iz 1. do 
9. točke 17. člena in 18. člena ter zavarovanci iz 10. točke 17. 
člena ZZZ po stopnji 0,18% 

Delodajalci, ki niso pravne osebe, so dolžni Republiški upravi 
za javne prihodke dostaviti obračun prispevkov za socialno 
varnost in plačilne liste za pri njih zaposlene osebe najkasneje 
na dan izplačila plač. 

Zavezanci iz 4. člena tega zakona so dolžni dostaviti obračun 
prispevkov za socialno varnost Republiški upravi za javne 
prihodke najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, 
če pa so tudi delodajalci, pa v roku iz prejšnjega odstavka. 

17. člen 

Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov po 
tem zakonu opravljata Agencija Republike Slovenije za pla- 
čilni promet, nadziranje in informiranje in Republiška uprava 
za javne prihodke v skladu s posebnimi predpisi. 

18. člen 

Z denarno kaznijo od 400.000 do 6,000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek fizična oseba, z denarno kaznijo od 1,000.000 do 
6,000.000 tolarjev pa se kaznuje pravna oseba: 

- če ne obračuna in ne plača v roku prispevkov za socialno 
varnost od osnove in na način, kot je določeno v 3., 4., in 6. 
členu tega zakona, In če nepravilno obračuna in plača pri- 
spevke za socialno varnost (3., 4., in 6. člen); 

- če ne dostavi ali če ne dostavi v roku Republiški upravi za 
javne prihodke obračuna prispevkov za socialno varnost ozi- 
roma plačilne liste za zaposlene (16. člen). 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za 
prekrške iz prve alinee prejšnjega odstavka kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe. 

* 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONli 

O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB, 

Poslanec mag. Janez Kopač je dne 22/5-1996 predložil 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o davku od dobička prav- 
nih oseb (ZDDPO-B) - prva obravnava (EPA 1488). 

Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je 
predložil poslanec mag. Janez Kopač še ni končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal 
dodelitev predloga zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-?) 
skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila 
v obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Ur. I. RS., št.72/93 in 
20/95), ki ureja sistem obdavčevanja dobička pravnih oseb je 
bil prvič uveljavljen za fiskalno leto 1991 in nazadnje dopol- 
njen in spremenjen v začetku leta 1995 (uveljavljen tudi za 
fiskalno leto 1994). 

Spremembe in dopolnitve zakona iz preteklega leta, ki opre- 
deljujejo davčni status posebnih rezervacij pri bankah in 
hranilnicah, so pri izvajanju zakona bile ponovno strokovno 
proučevane, predvsem v luči dolgoročne bančne stabilnosti. 
Združenje bank Slovenije je v okviru predloga zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih 
oseb, ki sta ga v začetku letošnjega leta Džavnemu zboru RS v 
prvo obravnavo predložila poslanca ga. Breda Pečan in g. 
Janez Jug predlagalo odpravo določb 23. člena zakona, ki 
urejajo davčni status posebnih rezervacij, glede na kapitalsko 
ustreznost bank in hranilnic. Državni zbor RS je na 38. seji, 
dne 10. 4. 1996 ob obravnavi prej navedenega predloga 
zakona sprejel sklep, ki se glasi: 

»Vlada Republike Slovenije naj v roku dveh mesecev, na 
podlagi mnenja Banke Slovenije o pobudi Združenja bank 
Slovenije, z dne 12. 2. 1996, pripravi morebitne potrebne 
spremembe zakona o davku od dobička pravnih oseb.« 

O pobudi združenja bank Slovenije je razpravljal Svet Banke 
Slovenije, dne 7. 5. 1996 in sprejel stališče, da je model 
obdavčitve bank in hranilnic po 23. členu zakona sprejemljiv 
ob pogoju odprave dvojne obdavčitve pri ukinitvi posebnih 
rezervacij. 

Združenje bank Slovenije prav tako opozarja na različna mne- 
nja v zvezi z ukinitvijo 30. člena zakona o davku od dobička 
pravnih oseb, ki je določal, da se davčna osnova zmanjšuje za 
prejete obresti od dolgoročnih in kratkoročnih vrednostnih 
papirjev, ki so jih izdale Republika Slovenija, občine ali javna 
podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija oziroma 
občine, vendar največ v višini davčne osnove. Zato je predla- 
galo ali obvezno razlago 7. in 18. člena sprememb in dopolni- 
tev zakona ali ustrezno zakonsko rešitev v okviru novih spre- 
memb, ki bi odpravila nejasnosti pri izvajanju navedenih 
določb zakona. 

V okviru predloga dopolnjene ekonomske politike za leto 
1996 je Vlada Republike Slovenije, na seji dne 16. 5. 1996 
sprejela sklep o spremembi 39. člena zakona, s katerim pred- 
laga povišanje davčne olajšave za investiranje in sicer zmanj- 
šanje davčne osnove od veljavnih 20% na 40% investiranega 
zneska. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 

Upoštevajoč navedbe v predhodnem poglavju predlagane 
rešitve odpravljajo dvojno obdavčevanje posebnih rezervacij 
pri bankah in hranilnicah, odpravljajo nejasnosti in dvome, ki 
so nastali z ukinitvijo 30. člena zakona ter povečujejo davčno 
olajšavo za investiranje. 

Predlagane rešitve v zvezi z obdavčevanjem posebnih rezer- 
vacij pri bankah in hranilnicah so v skladu s sklepom Držav- 
nega zbora, z dne 10. 4. 1996 ter hkrati rešitve zaradi pomanj- 
kanja katerih je Ljubljanska banka, Banka Zasavje d. d. Trbov- 
lje, vložila Ustavnemu sodišču Republike Slovenije pobudo za 
oceno ustavnosti in zakonitosti zadnjega odstavka 23. člena 
zakona o davku od dobička pravnih oseb. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Povišanje davčne olajšave za investiranje pomeni možno zni- 
žanje davčne osnove - po podatkih za leto 1995 - za nadalj- ; 

nih 35 miljard tolarjev, kar pomeni potencialno znižanje pro- 
računskih prihodkov iz naslova davka od dobička v višini 
najmanj 9 miljard tolarjev. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS 
št.72/93 in 20/95) se v 31. členu za besedo »stroškov« črta 
vejica in doda besedilo, ki se glasi: »in za že obdavčene 
posebne rezervacije po zadnjem odstavku 23. člena tega 
zakona,«. 

2. člen 

V 39. členu se številka »20%« nadomesti s številko »40%«. 

3. člen 

Za 65. b členom se doda novi 65. c člen, ki se glasi: 

»65. c člen 

Davčna osnova se zmanjšuje za obračunane obresti od dolgo- 
ročnih in kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. 
aprila 1995 izdale Republika Slovenija, občine ali javna 
podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija oziroma 
občine, vendar največ v višini davčne osnove.« 

4. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1997. 
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OBRAZLOŽITEV 

Določbe 31. člena odpravljajo eventeulno dvojno obdavčeva- 
nje dolgoročnih rezervacij stroškov, ki se po določbah prvega 
odstavka 23. člena tega zakona priznavajo kot odhodek naj- 
več v višini 70% oblikovanih oz. obračunanih. Besedilo prvega 
Mena odpravlja dvojno obdavčevanje posebnih rezervacij pri 
bankah in hranilnicah, ki se po določbah zadnjega odstavka 
23. člena priznavajo kot odhodek le do določene višine in 
siber v odvisnosti od predpisane kapitalske ustreznosti. 

Drugi člen določa povišanje davčne olajšave za investiranje in 
sicer od sedaj veljavnih 20% na 40% investiranega zneska. 

Tretji člen natančno določa uveljavitev ukinitve 30. člena 
zakona in sicer za vse vrednostne papirje, ki so bili izdani po 

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO: 

31. člen 

Davčna osnova se zmanjšuje za že obdavčene, neporabljene 
dolgoročne rezervacije stroškov, ki jih je davčni zavezanec 
izkazal v prihodkih, vendar največ v višini davčne osnove. 

8. 4. 1995 (od datuma uveljavitve zadnjih sprememb in dopol- 
nitev zakona) in katerih izdajatelji so v zakonu določene 
osebe. Že ob predlogu Odbora za finance in kreditno-mone- 
tarno politiko Državnega zbora Republike Slovenije o črtanju 
30. člena zakona Vlada RS ni nasprotovala tej rešitvi z uvelja- 
vitvijo za vse vrednostne papirje, ki bi bili izdani po uveljavitvi 
tega zakona. Za vrednostne papirje izdane pred tem datu- 
mom, bi ukinitev 30. člena pomenila določeno vsebinsko 
retroaktivnost uveljavitev zakona, saj so ti vrednostni papirji 
bili izdani ob pogojih veljavnosti davčnih olajšav za imetnike 
le teh. 

Četrti člen določa veljavnost predlaganega zakona s 1. janu- 
arjem 1997. 

39. člen 

Davčnemu zavezancu se prizna davčna olajšava v višini 20% 
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen 
v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sred- 
stva, vendar največ v višini davčne osnove. 

V primeru finančnega najema se davčna olajšava po prejš- 
njem odstavku priznava davčnemu zavezancu, ki opredme- 
teno osnovno sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O DOHODNINI iN 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Poslanec mag. Janez Kopač je dne 29/6-1995 predložil 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o spremembi 
zakona o dohodnini - prva obravnava (EPA 1172), poslanec 
dr. Franc Zagožen pa dne 16/2-1996 predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o dohodnini — skrajšani 
postopek (EPA 1398). 

Ker zakonodajna postopka o zgoraj navedenih predlogih 
zakonov še nista končana, je predsednik Državnega zbora 
na podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika Držav- 
nega zbora zadržal dodelitev predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o dohodnini — skrajšani posto- 
pek (EPA 1495), ki ga je Državnemu zboru predložila v 
obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

zavezanca in davčne osnove v zvezi z obdavčitvijo dohodka iz 
kmetijstva v primeru zakupa. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Z zakonom o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93, p. 2/94 in 7/95), ki 
velja od 1.1.1994 dalje, je bila odložena obdavčitev dobička iz 
kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v 
kapitalu do konca leta 1996. V veljavnem zakonu določbe 
glede obdavčitve dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih 
papirjev in drugih deležev v kapitalu niso zadostne, poleg 
tega pa je v skladu s sklepom Državnega zbora Republike 
Slovenije, sprejetem ob sprejemu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o dohodnini konec januarja 1995, 
potrebno pri pripravi rešitev v zvezi z obdavčitvijo dobička iz 
kapitala predvideti tudi možnost pobotanja realiziranega 
dobička in izgube iz naslova prodaje kapitala. Iz navedenih 
razlogov je potrebna sprememba in dopolnitev zakona o 
dohodnini v delu, ki določa obdavčitev dobička iz kapitala. 

V okviru predloga dopolnjene ekonomske politike za leto 
1996 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o spremembi 
39. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb, s katerim 
predlaga povišanje davčne olajšave za investiranje od veljav- 
nih 20% na 40% investiranega zneska. Zaradi enakopravne 
obravnave zavezancev, fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, 
je vzporedno s spremembo navedene olajšave, ki velja za 
pravne osebe, potrebno na enak način povečati tudi olajšavo 
za zasebnike, ki se jim davek od dohodka iz dejavnosti 
odmerja v skladu z zakonom o dohodnini. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 

Predlagane rešitve na področju obdavčitve dobička iz kapi- 
tala od prodaje vrednostnih papirjev iz deležev v kapitalu 
predvidevajo obdavčitev dobička iz kapitala v primeru, če je 
prodaja izvršena v obdobju treh let od dneva pridobitve kapi- 
tala. Hkrati je predlagana možnost pobotanja realiziranega 
dobička in izgube iz naslova prodaje kapitala ter izvzem 
vštevanja dobička ali izgube od prve prodaje delnic in deležev 
v kapitalu, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikova- 
nja podjetij, v davčno osnovo. 

Kot je že navedeno, je zaradi spremembe olajšave v zakonu o 
davku od dobička pravnih oseb tudi v zakonu v dohodnini 
predlagano povečanje olajšave pri obdavčitvi dohodka iz 
dejavnosti, in sicer olajšave za investiranje, od veljavnih 20% 
na 40%. 

S sprejemom tega zakona se bo povečala davčna obveznost 
fizičnih oseb, ki bodo - realizirali dobiček iz kapitala od 
prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu, - 
od delodajalca prejeli v uporabo osebni avto v privatne 
namene ter - imeli dohodke iz naslova katastrskega dohodka 
od zemljišča, ki so ga vzeli v zakup. Zmanjšala se bo davčna 
obveznost lastnikov kmetijskih zemljišč, ki bodo oddali zem- 
ljišče v zakup ter zasebnikov, ki investirajo v osnovna sred- 
stva. 

BESEDILO ČLENOV 

1.člen 

V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, p. 2/94 in 7/95) 
se v 17. členu v 5. točki v drugem stavku številka »0.5%« 
nadomesti s številko »1.0%«. Črta se tretji stavek. 

2. člen 

V 23. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in tudi ni 
zakupnik«. 

3. člen 

V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Zavezancu za davek od dohodka iz kmetijstva, ki odda zem- 
ljišče v zakup, se osnova za davek iz prvega odstavka tega 
člena zmanjša za katastrski dohodek v zakup danega zem- 
ljišča, ugotovljenega na podlagi podatkov o parcelni številki, 
površini, katastrski kulturi, katastrskem razredu in katastr- 
skem okraju iz zakupne pogodbe. Če navedenih podatkov ni v 
zakupni pogodbi, se katastrski dohodek od v zakup danega 
zemljišča ugotovi v odmernem postopku na podlagi podat- 
kov, ki jih zagotovi zakupodajalec.« 

4. člen 

V 48. členu se v prvem odstavku številka »20%« nadomesti s 
številko »40%«. 

5. člen 

Ob navedenem so v predlogu zakona predlagane še nekatere 
druge spremembe, ki so nujne s stališča enakopravne obrav- 
nave davčnih zavezancev, in sicer povečanje osnove za davek 
od osebnih prejemkov iz naslova bonitete za uporabo oseb- 
nega vozila, danega delavcu za privatne namene ter določitev 

V 58. členu se v prvem odstaku v drugi alinei za besedo 
»kapitalu« črta pika in doda besedilo, ki se glasi: 

»gospodarskih družb in zadrug, če je bila prodaja izvršena 
pred potekom treh let od dneva, ko je bil vrednostni papir 
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oziroma delež v kapitalu pridobljen, zmanjšan za davke, ki jih 
J8 plačal zavezanec.« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Za prodajo kapitala se šteje tudi zamenjava kapitala.« 

?a drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Kot prodaja deleža v kapitalu v skladu z drugo alineo prvega 
odstavka tega člena se šteje tudi izplačilo deleža v kapitalu 
"žični osebi v primeru prenehanja gospodarske družbe ali 
zadruge ter v drugih primerih izplačila deleža v kapitalu, 
Vplačanega v denarju ali v naravi.« 

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

6. člen 
2a 58. členom se dodata nova 58.a in 58.b člen, ki se glasita: 

»58.a člen 
Ne glede na določbo druge alinee prvega odstavka 58. člena 
(ega zakona se dobiček ali izguba, ki jo zavezanec doseže s 
Prvo prodajo delnic ali deleža v kapitalu, pridobljenega v 
Procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s pred- 
pisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij, ne všteva v 
Osnovo oziroma ne zmanjšuje osnove za davek od dobička iz 
kapitala. 

58.b člen 
Osnova za davek od dobička iz kapitala je razlika med pro- 
dajno ceno kapitala iz 58. člena tega zakona in valorizirano 
dednostjo kapitala v času pridobitve. Če je razlika med pro- 
dajno ceno kapitala in valorizirano vrednostjo kapitala v času 
Pridobitve negativna (izguba), se lahko v letu, za katero se 
odmerja dohodnina, zmanjšuje pozitivna osnova za davek od 
dobička iz kapitala zavezanca, vendar ne več kot znaša pozi- 
tivna osnova.« 

7. člen 

Prvi in drugi odstavek 59. člena se spremenita tako, da se 
9lasita: 

»Kot vrednost nepremičnine v času pridobitve se upošteva v 
kupoprodajni pogodbi navedena nabavna vrednost nepremič- 
nine. Če nepremičnina ni pridobljena na podlagi kupopro- 
dajne pogodbe, se kot vrednost nepremičnine v času pridobi- 
tve upošteva vrednost, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi 
dokazili. 

Kot prodajna cena nepremičnine se upošteva v kupoprodajni 
pogodbi navedena prodajna cena nepremičnine. Če prodajna 
cena nepremičnine ne ustreza ceni nepremičnine, ki bi se dali 
doseči v prostem prometu v času prodaje, se za ugotavljanje 
osnove za davek kot prodajna cena upošteva v odmernem 
postopku ugotovljena vrednost nepremičnine.« 

8. člen 
60. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Kot vrednost vrednostnega papirja ali deleža v kapitalu v 
času pridobitve se šteje cena vrednostnega papirja ali deleža 
v kapitalu na dan pridobitve, ki jo zavezanec dokazuje z 
ustreznimi dokazili. 

Kot prodajna cena vrednostnega papirja ali deleža v kapitalu 
se šteje cena vrednostnega papirja ali deleža v kapitalu na 
dan prodaje, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili.« 

9. člen 
Za 60. členom se doda novi 60.a člen, ki se glasi: 

»60.a člen 
Ne glede na določbo 58.b člena se vrednost vrednostnih 
papirjev in deležev v kapitalu za čas od dneva pridobitve do 
dneva prodaje valorizira s koeficientom rasti cen na drobno v 
Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Repu- 
blike Slovenije, če je bila prodaja vrednostnega papirja ali 
deleža v kapitalu izvršena po preteku šestih mesecev od 
dneva pridobitve. 
Način valorizacije iz prejšnjega odstavka predpiše minister, 
pristojen za finance « 

10. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1997. 

OBRAZLOŽITEV 

po posameznih členih predloga zakona so predvidene 
naslednje spremembe in dopolnitve glede na veljavno ure- 
ditev: 
7 V 1. členu je določeno povečanje osnove za davek od 
osebnih prejemkov iz naslova bonitete v primeru, ko delavec 
uPorablja službeni avto v privatne namene; in sicer se po 
Predlogu v osnovo všteva 1% knjižne vrednosti osebnega 
Vozila mesečno namesto dosedanjih 0,5%. Hkrati s tem se črta 
določba, ki v veljavnem zakonu omogoča kot alternativo izra- 
čunu bonitete za osebno vozilo na podlagi knjižne vrednosti, 
izračun na podlagi vodenja evidence o prevoženih kilometrih 
za privatne namene. 

2 Z 2. in 3. členom predloga zakona se razrešuje problem 
zakupnika, ki kot uporabnik zemljišča v skladu z veljavnim 
zakonom ni definiran kot zavezanec za davek od dohodkov iz 
kmetijstva, zakupodajalec pa je obdavčen tudi od dohodka iz 
kmetijstva, ki odpade na zemljišče, ki je dano v zakup. Tako je 
y skladu s predlogom zakona zakupnik definiran kot uporab- 
nik zemljišča, kateremu davčni organ odmeri davek od 
dohodka iz kmetijstva. Hkrati pa je v 3. členu določeno, da se 
zavezancu, ki daje zemljišče v zakup, osnova za davek določi 
'ako, da se katastrski dohodek od zemljišča, ki ga daje v 
zakup, odšteje od katastrskega dohodka zemljišč, ki jih ima v 
^sti in se mu torej davek obračuna od tistega dela zemljišča, 
ki ga dejansko ima v uporabi. 

3. 4. člen določa povišanje olajšave za investiranje pri zaseb- 
nikih, in sicer s sedanjih 20% na 40% investiranega zneska. 

4. Od 5. do 9. člena so podane določbe v zvezi z obdavčitvijo 
dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih 
deležev v kapitalu. Predlagana je rešitev, po kateri se nave- 
deni dobički obdavčijo v primeru, če je prodaja izvršena pred 
potekom treh let od dneva pridobitve vrednostnega papirja ali 
deleža v kapitalu. Predvidena je oprostitev plačila davka od 
dobička iz kapitala (istočasno se tudi izguba ne priznava) od 
prve prodaje delnic ali deleža v kapitalu, pridobljenega v 
procesu lastninskega preoblikovanja podjetij. Pri določanju 
osnove za davek od dobička iz kapitala je določena možnost 
pobotanja realiziranega dobička in izgube iz naslova prodaje 
kapitala, in sicer največ do višine realiziranega dobička iz 
kapitala v letu, za katero se odmerja dohodnina. Predvidena je 
tudi valorizacija vrednosti vrednostnega papirja ali deleža v 
kapitalu za čas od dneva pridobitve do dneva prodaje, s 
koeficientom rasti cen na drobno, v kolikor bo prodaja izvr- 
šena po preteku šestih mesecev od dneva pridobitve. Z zako- 
nom o davčnem postopku, ki začne veljati 1. 1. 1997 bo 
določen postopek odmere posameznih davkov, med drugim 
tudi dohodnine in posameznih davkov kot podvrst dohod- 
nine. V skladu z 172. členom navedenega zakona je določeno, 
da zavezanec za davek od dobička iz kapitala od prodaje 
vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu napoved za odmero 
davka od dobička iz kapitala vloži do 28. februarja za preteklo 
leto in sicer pri davčnem uradu, kjer je vpisan v register. 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

17. člen 

Stimulacije in boniteti iz prve alinee prvega odstavka prejš- 
njega člena, ki se vštevajo v osnovo za davek od osebnih 
prejemkov, so: 

1. plačila delodajalca za: 

- neobvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje; 
- druga osebna zavarovanja; 
- stroške nastanitve; 
- stroške izobraževanja, ki niso v zvezi z zaposlitvijo; 

2. razlika med revalorizacijskimi obrestmi in obrestmi, ki jih je 
delodajalec obračunal od posojila, danega delavcu. Revalori- 
zacijske obresti se obračunavajo na podlagi rasti cen na 
drobno v mesecu pred mesecem, v katerem se izplača plača, v 
katero se vštevajo obresti od danega posojila; boniteta se ne 
ugotavlja, če je s pogodbo pismeno dogovorjena valutna 
klavzula; 

3. znesek popustov, ki jih delodajalec da delavcu na svoje 
proizvode, trgovsko blago in storitve; 

4. vrednost daril delodajalca, če ta v mesecu, v katerem je 
prejeto darilo, presega 5% poprečne plače zaposlenih v Repu- 
bliki Sloveniji predpreteklega meseca pred mesecem, v kate- 
rem se izplača plača, v katero se všteva vrednost darila; 

5. uporaba osebnega vozila, danega delavcu tudi za privatne 
namene, ne glede na način, kako je delodajalec pridobil 
vozilo. V osnovo za davek se šteje 0,5% knjižne vrednosti 
osebnega vozila mesečno ob upoštevanju enakomernega 
časovnega amortiziranja ter letne amortizacijske stopnje v 
višini 15%. Če delavec vodi evidenco o prevoženih kilometrih 
za privatne namene, se v osnovo za davek všteje znesek 
kilometrine, ki bi jo prejel za prevožene kilometre z lastnim 
vozilom oziroma 70% tega zneska, če krije stroške goriva 
sam. 

23. člen 

Zavezanec za davek od dohodka iz kmetijstva (v nadaljnjem 
besedilu: davek iz kmetijstva) je fizična oseba, ki je kot lastnik, 
imetnik pravice uporabe ali uživalec zemljišča vpisana v kata- 
strskem operatu po stanju na dan 31. decembra pred letom, 
za katero se davek odmerja (v nadaljnjem besedilu: zave- 
zanec). 

Če uporablja zemljišče kdo, ki ni vpisan v zemljiškem katastru 
kot njegov lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec in tudi 
ni zakupnik, lahko davčni organ davek iz kmetijstva odmeri 
uporabniku zemljišča. 

Spremembe glede zavezanca za davek iz kmetijstva in katastr- 
skega dohodka, ki nastanejo med letom, veljajo od 1. januarja 
naslednjega leta, če so na predpisan način priglašene v roku, 
ki ga določajo predpisi o vzdrževanju zemljiškega katastra. 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ je dol- 
žan o spremembah iz prejšnjega odstavka obvestiti izpostavo 
Republiške uprave za javne prihodke (v nadaljnjem besedilu: 
izpostava) tudi v primerih, ko te do 31. decembra tekočega 
leta še niso bile izvršene v katastrskem operatu. 

25. člen 

Osnova za davek iz kmetijstva je katastrski dohodek kmetij- 
skih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavlja- 
nju katastrskega dohodka. 

48. člen 

Zavezanec lahko v letni davčni napovedi uveljavlja znižanje 
davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opredme- 
tena osnovna sredstva. 

Če davčni zavezanec proda oziroma odtuji opredmeteno 
osnovno sredstvo prej kot v treh letih po letu, v katerem je 
izkoristil davčno olajšavo iz prvega odstavka tega člena, mora 
za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno 
osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve sredstva. 

58. člen 

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je fizična oseba s 
stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije, ki 
dosega dobiček s prodajo: 

- nepremičnin, ne glede na to ali so bile prodane v spreme- 
njenem ali nespremenjenem stanju, če je bila prodaja izvr- 
šena pred potekom treh let od dneva, ko je bilo nepremično 
premoženje pridobljeno, zmanjšan za davke, ki jih je plačal 
zavezanec; davek se ne plača, če se od prodaje ne plača 
davek na promet nepremičnin; 

- vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu. 

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je tudi fizična 
oseba, ki pri zamenjavi nepremičnin doseže dobiček, če od 
pridobitve nepremičnine do njene zamenjave še niso pretekla 
tri leta. 

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je tudi fizična 
oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, če na njenem 
območju dosega dobiček iz prejšnjih odstavkov. 

59. člen 
Osnova za davek je razlika med prodajno ceno kapitala iz 
prejšnjega člena in valorizirano vrednostjo kapitala v času 
pridobitve. Če je bil kapital pridobljen na podlagi kupopro- 
dajne pogodbe, se za vrednost kapitala v času pridobitve 
upošteva v pogodbi navedena nabavna vrednost kapitala. 

Če prodajna cena kapitala ni ustrezna ceni kapitala, ki bi se 
dala doseči v prostem prometu v času prodaje, se za ugotav- 
ljanje osnove za davek kot prodajna cena upošteva v odmer- 
nem postopku ugotovljena vrednost kapitala. 

Pri ugotavljanju osnove za davek od dobička iz kapitala, 
doseženega s prodajo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš. 
pridobljenih na podlagi odprodaje družbenih stanovanj, pro- 
dajna cena ne more biti nižja od valorizirane vrednosti teh 
nepremičnin v času pridobitve brez upoštevanja popusta, ki je 
bil priznan na podlagi predpisa, ki ureja prodajo družbenih 
stanovanj. 

60. člen 

Pri zamenjavi nepremičnin je osnova za davek razlika med 
dobičkoma, ki ju vsak udeleženec doseže z zamenjavo, ugo- 
tovljenima po določbah prejšnjega člena. 
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-REBALANS PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1996, 

I. UVOD 

1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM REBALANSA 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da se gospodarske raz- 
bere v začetku leta 1996 - v primerjavi s predvidevanji ob 
sprejemanju proračunskega memoranduma in proračuna za 
•eto 1996 - poslabšujejo. Poslabševanje konjunkture oziroma 
bistveno znižanje predvidene gospodarske rasti je značilno 
tudi za druge evropske države, ki so glavni gospodarski part- 
erji Slovenije. 

V prvem kvartalu letos se upadanje industrijske proizvodnje iz 
druge polovice lanskega leta nadaljuje (-3,3% glede na 
enako obdobje lanskega leta in -1,9% glede na povprečje 
'anskega leta). Inflacija je v prvih štirih mesecih letos dosegla 
M%. Lanskoletna realna rast plač (5,1% v povprečju leta) je 
Presegla doseženo 3,5% povečanje globalne produktivnosti 
Jela. Kljub izboljšanju konkurenčnosti podjetij po avgustu 
|995, je bil padec izvozne konkurenčnosti v industriji v celem 
'etu 1995, glede na leto 1994, precejšen. Rast produktivnosti 
ela (6,1%) je bila v primerjavi z realno rastjo plač v industriji 
leto plač za 4,3%, bruto za 3,9%) sicer hitrejša, a ne dovolj, đa bi se s tem nevtraliziralo tudi znižanje konkurenčnosti 
?aradi vpliva tečaja tolarja. Rezultat teh dogajanj in pojema- 
joče konjunkture na evropskih trgih so sedanji veliki struk- 
turni problemi v industriji in zastoj v gospodarski rasti. 

Paradi poslabševanja konkurenčnosti gospodarstva je vlada v 
°kviru svojih pristojnosti že lani sprejela vrsto mikro in makro- 
ekonomskih ukrepov za podporo gospodarski rasti. Realizi- 
ra je finančno pomoč neto izvoznemu delu gospodarstva v 
*wlni 5 mlrd SIT za kompenzacijo izpadlega dohodka. Z 
°Osledno kontrolo tistih domačih cen, ki so pomembnejši 
vhodni stroški gospodarstva, je vlada dosegla, da je bila 
ln"acija lani za okoli 2 odstotni točki nižja od sicer načrto- vane. S tem je prispevala svoj del k zapiranju škarij med 
Prihodki in stroški izvoznega dela gospodarstva v času, ko so 6|li ti problemi največji. Ob sprejemanju letošnjega državnega 
Proračuna je vlada zagotovila potrebna dodatna sredstva za 
Jr'tje primanjkljaja v pokojninski blagajni z zniževanjem kla- 
vne proračunske porabe. 

^a doseganje gospodarske rasti vlada tudi letos pospešeno 
5^aja strategijo podpore izvoznemu delu gospodarstva. Za 

odstotnih točk je bila že v začetku leta znižana zbirna 
Prispevna stopnja za socialno varnost in s tem razbremenjeni 
otroški dela. Sprejet je bil širok paket ukrepov za pomoč 
plovno intenzivnim podjetjem s kombinacijo mikro in makro- 
ekonomskih ukrepov. V tem okviru bodo letos zbrana sred- 
stva kupnin po zakonu o lastninjenju podjetij dodatno dokapi- 
plizirala Slovensko izvozno družbo, Ekološko razvojni sklad 
'®r Tehnološko razvojni sklad in omogočila bolj aktivno indu- 
®,rijsko in tehnološko politiko. V pomoč prestrukturiranju 
gospodarstva so usmerjena sredstva tehnične pomoči pro- 
gama PHARE, Evropske unije in drugi programi bilateralne 
•hnične pomoči Sloveniji. Vlada izvaja aktivno politiko odpi- 
®nia tujih tržišč ob sočasnem izgrajevanju sistema necarin- 

8Ke zaščite. 

Jl'ada predlaga državnemu zboru v sprejem paket ukrepov, s 
®terimi bi linearno znižali prispevke za socialno varnost s 

T panjih 42% na 38% oziroma za nadaljnje 4 odstotne točke, 
ako bi bilo skupno znižanje v letu 1996 6,7 odstotne točke, 

je bila zbirna stopnja prispevkov še v januarju leta 1996 
?V%. S tem bi dosegli primerljivost teh obremenitev s stop- 

larrii kot so v nekaterih drugih evropskih državah. 
O 
v. Predlaganim znižanjem prispevkov za socialno varnost 

ada pospešeno uresničuje politiko znižanja neposrednih 

obremenitev stroškov dela. V proračunskih memorandumih je 
bilo predvideno, da se bo izpad prihodkov zaradi navedenega 
znižanja pokrival s povečano vlogo posrednih davkov - pred- 
vsem z uvedbo davka na dodano vrednost s trošarinami, kot 
tudi z obdavčitvijo dohodkov od premoženja - kar pa bo moč 
realizirati šele v letu 1998. 

Zato vlada predlaga, da se do uveljavitve navedenih novih 
davčnih virov del izpada javnofinančnih prihodkov nadomesti 
z davkom na izplačane plače in davkom na »firmo«, s kate- 
rima bi nadomestili predvidoma polovico izpada. Hkrati bi na 
ta način z diferencirano oziroma progresivno obdavčitvijo 
izplačanih plač dosegli selektivno razbremenitev, ki bi bila 
največja v delovno intenzivnih panogah in tistih podjetjih, ki 
poslujejo na meji rentabilnosti kljub nizkim plačam. 

2. CILJI IN NAČELA 

Osnovna vodila pri pripravi rebalansa proračuna so: 

- zagotoviti izvajanje spremenjene ekonomske politike vlade 
v letu 1996, ki se odraža v razbremenitvi gospodarstva; 
- zadržati obseg celotnih javnofinančnih prihodkov in 
odhodkov in zadolževanja na ravni iz sprejetega memoran- 
duma; 
- z uvedbo novih davčnih virov zagotoviti prestrukturiranje 
javnofinančnih prihodkov; 
- zagotoviti nemoteno izplačilo vseh z zakonom določenih 
pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Vlada v okviru predlaganega rebalansa državnega proračuna 
predlaga spremembo le dveh postavk v okviru proračuna 
Ministrstva za finance, s katerima bi omogočila ustrezno 
povečane transfere v pokojninsko blagajno - s čimer bi bili 
nadomeščeni izpadi izvirnih prihodkov te blagajne zaradi 
predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o prispevkih za 
socialno varnost, s katerimi se znižujejo prispevki delodajal- 
cev za 4 odstotne točke - in povečanje postavke tekoče 
proračunske rezerve, s čimer bi bilo omogočeno normalno 
delovanje državnega proračuna do konca leta. 

Vlada kljub novim ocenam o višji inflaciji v letošnjem letu, kar 
posledično zahteva tudi višje nominalne odhodke na posa- 
meznih postavkah državnega proračuna, ne predlaga poveče- 
vanja proračuna iz tega naslova, pač pa bo zadržala preostali 
obseg proračunskih odhodkov. 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC REBALANSA 

Sprememba proračuna prinaša v primerjavi z veljavnim prora- 
čunom povečanje proračunskih prihodkov za 22,6 mlrd SIT, 
proračunski odhodki pa se povečujejo za 25,5 mlrd SIT. 
Zaradi tega se proračunski presežek zmanjšuje za 2,9 mlrd 

Hkrati ocenjujemo, da bodo odplačila glavnice tujih kreditov v 
letošnjem letu za 2 mlrd SIT nižja od prvotno predvidenih. 
Upoštevaje znižani proračunski presežek ter znižana odpla- 
čila dolga v tujino, bo potrebno v letošnjem letu zadolževanje 
v višini 46,5 mlrd SIT oziroma v okviru limitov, ki jih za letošnje 
leto določa zakon o izvrševanju proračuna Republike Slove- 
nije. 

Upoštevaje naravo proračunskih odhodkov (z zakonom dolo- 
čene pravice, že sklenjene pogodbe) vlada ugotavlja, da 
dodatnega transfera v pokojninsko blagajno ni mogoče zago- 
toviti s prerazporeditvijo z drugih proračunskih postavk. 
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il. BESEDILO 

Na podlagi 166. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Uradni list, št. 40/93 in 80/94) je Državni zbor Repu- 
blike Slovenije na seji, dne.... sprejel 

REBALANS 
PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 1996 

I. 

Z rebalansom se določa proračun Republike Slovenije za leto 1996 v naslednjih 
zneskih: 

- v tisoč tolarjih 

Bilanca prihodkov 
in odhodkov 

Račun 

financiranja 

Prihodki 599.200.000 46.493.199 

Odhodki 593.670.540 56.022.659 

Primanjkljaj 9.529.460 

Presežek 5.529.460 

Zmanjšanje 
sredstev na računih 4.000.000 .      
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Bilanca prihodkov in odhodkov se spremeni, tako da se glasi: 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV : 

PRIHODKI PRORAČUNA - v tisoč tolarjih 

Znesek 

A. DAVČNI PRIHODKI 

1. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB 

2. POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE 

2.1. DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE 
2.2. DAVEK NA FIRMO 

3. DOHODNINA 

4. PROMETNI DAVKI 

Davek od prometa naftnih derivatov 
Davek od prometa tobačnih izdelkov 
Davek od prometa alkoholnih pijač 
Ostali davki od prometa proizv.in storitev 

5. CARINE IN UVOZNE TAKSE 

6. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

Prispevek za zaposlovanje 
Prispevek za porodniški dopust 

78,850,000 
27,200,000 
9,300,000 

208,150,000 

566,150,000 

22,500,000 

2,900,000 

11,000,000 
1,700,000 

114,250,000 

323,500,000 

86,300,000 

4,000,000 

2,000,000 
2,000,000 

B. NEDAVČNI PRIHODKI 

Registracijske takse 
Vodna povračila 
Odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
Sodne takse 
Prenočitvene takse 
Upravne takse 
Denarne kazni in povprečnine 
Prihodki upravnih organov 
Prihodki od obresti 
Presežek prihodkov Banke Slovenije po ZR 
Drugi prihodki 

33,050,000 

7,250,000 
1,900,000 
1,030,000 
3,800,000 

100,000 
3,500,000 
3,000,000 
3,900,000 
1,500,000 

0 
7,070,000 

I. SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA 599,200,000 
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II. ODHODKI PRORAČUNA 

Znesek 

A. TEKOČI ODHODKI 

1. PLAČE,PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI 

1.1. V državnih organih 
1.2. V izvajalskih organizacijah 

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

2.1. V državnih organih 
2.2. V izvajalskih organizacijah 

3. SREDSTVA ZA OBRAMBO 

3.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 
3.2. Materialni stroški 
3.3. Drugi odhodki na področju obrambe 
3.4. Drugi odhodki na področju zaščite 
3.5. Investicije v redno dejavnost obrambe in zaščite 
3.6. Investicije v temeljne razvojne programe 

4. SOCIALNI TRANSFERI 

66,304,402 
83,627,355 

20,602,591 
9,450,513 

13,806,026 
3,072,112 
5,380,106 

234,188 
6,333,734 

997,000 

524,191,191 

149,931,757 

30,053,104 

29,823,166 

90,788,401 

4.1. Zaposlovanje 
4.2. Otroško varstvo 
4.3. Socialno varstvo 
4.4. Varstvo vojnih invalidov,veter.in žrtev voj.nasilja 
4.5. Drugi socialni transferi 
4.6. štipendije 

4./1. TRANSFERI - OBVEZNOSTI DO Z P I Z 
4./1.1 .Tekoče obveznosti do Z P I Z 
4./1.2. Dodatne obveznosti do Z P IZ 

5. DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 

15,545,600 
39,893,709 

7,904,981 
14,833,638 
3,332,730 
9,277,743 

24,425,500 
42,242,500 

66,668,000 

35,710,658 

5.1. Javni zavodi v zdravstvu 
5.2. Drugi javni zavodi in ustanove 

6. DRUGA PLAČILA STORITEV 

7. PLAČILA OBRESTI 

7.1. Plačila domačih obresti 
7.2. Plačila obresti v tujino 

1,383,164 
34,327,494 

21,737,946 
10,723,093 

21,674,858 

32,461,039 

8. JAMSTVA 2,000,000 
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-v tisoč tolarjih 

Znesek 

9. SUBVENCIJE IN TRANSFERI GOSPODARSTVU 29,327,404 

9.1. železnica 
9.2. Kmetijstvo 

9.3. Prestrukturiranje industrije 
9.4. Tehnološki razvoj 
9.5. Ostali transferi v gospodarstvo 

5,568,154 

7,013,507 

1,831,228 
1,239,511 

13,675,004 

10. TRANSFERI OBČINAM 

11. DRUGI ODHODKI 

12. SREDSTVA ZA BEGUNCE 

B. INVESTICIJSKI ODHODKI 

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

13.1. Ceste 

13.2. Avtoceste 
13.3. železnica 
13.4. Ostali promet in zveze 

13.5. Energetika 
13.6. Kmetijstvo 
13.7. Komunala in urejanje voda 

13.8. Javni zavodi in ustanove 
13.9. Zdravstvo 
13.10. Demografsko ogrožena območja 

13.11. Državni organi 

14. KAPITALSKE NALOŽBE 

C. REZERVE 

v 9,505,691 

17,000,000 
.3,182,395 

912,426 

5,098,988 
1,081,194 

907,389 
9,801,960 
1,769,519 
1,131,960 

10,011,905 

25,381,863 

8,899,713 

1,471,228 

63,363,349 

60,403,427 

2,959,922 

6,116,000 

II. SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA 593,670,540 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 5,529,460 
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Račun financiranja se spremeni, tako da se glasi: 

RAČUN FINANCIRANJA 

-v tisočtolarp 

Znesek 

IV. ZADOLŽEVANJE 46,493,19« 

V. ODPLAČILA DOLGA 56,022,65« 

1. ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 29,934,20 

Odplačila dolga izven javnega sektorja 13,634,227 

Odplačila dolga znotraj javnega sektorja 16,300,000 
- Odplačila Z P IZ 16,300,000 

2. ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 26,088,432 

k 

VI. NETO ODPLAČILA DOLGA 9,529,46" 

VII. ZMANJŠANJE SREDSTEV 

NA RAČUNIH . 4,000,00« 

V posebnem delu proračuna po uporabnikih se pri uporabniku 1611 Ministrstvo za 
finance spremenijo naslednje proračunske postavke, tako da se glasijo (v tisoč tolarjih): 

v v v 
6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ 42.242.500 

7608 Tekoča proračunska rezerva 5.116.000 
6641 Glavnica - sukcesija SFRJ 16.449.402 

Posledično se spremenijo delni seštevki v posebnem delu proračuna po uporabnikih. 

IV. 

Ta rebalans začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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S predlaganim rebalansom je predlagano povečanje prora- 
čunskih prihodkov za 22,6 mlrd SIT tako, da bi dosegli skupni 
obseg 599,2 mlrd SIT. Hkrati je z rebalansom predlagano 
povečanje proračunskih odhodkov za 25,5 mlrd SIT oziroma s 
sedanjih 568,2 mlrd SIT na 593,7 mlrd SIT. 

Prvotno predvideni proračunski presežek naj bi se z 8,4 mlrd 
SIT znižal na 5,5 mlrd SIT oziroma za 2,9 mlrd SIT. 

Upoštevaje oceno o zmanjšanju odplačil dolga v tujino za 2 
mlrd SIT v primerjavi s prvotno sprejetim proračunom naj bi 
se skupna odplačila dolga zmanjšala na 56 mlrd SIT. Upošte- 
vaje proračunski presežek in predvideno zmanjšanje sredstev 
na računih bo po sprejetju rebalansa potrebno skupno zadol- 
ževanje v višini 46,5 mlrd SIT. 

S predlaganim povečanjem proračuna Republike Slovenije za 
leto 1996 bo praktično nespremenjena globalna bilanca javne 
porabe v Republiki Sloveniji, saj bodo na drugi strani s predla- 
ganim znižanjem prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje znižani prilivi v Zavod za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje za 22,5 mlrd SIT. 

Na strani virov ocenjujemo, da bodo prilivi iz obstoječih 
proračunskih virov višji za okoli 10 mlrd SIT. Pri tem ocenju- 
jemo, da se bo zlasti dvignil davek od dobička pravnih oseb, 

kjer sedanje ocene kažejo, da naj bi bil priliv višji za 7,7 mlrd 
SIT od prvotno predvidenih prihodkov (14,8 mlrd SIT). Pri 
oceni izhajamo iz podatka, da se je do sredine meseca maja iz 
tega naslova v državni proračun že nateklo 11,7 mlrd SIT. 

Prav tako ocenjujemo, da se bo iz naslova prometnih davkov 
nateklo v državni proračun za okoli 4 mlrd SIT več kot je bilo 
predvideno ob sprejemanju proračuna. 

S predlaganim rebalansom bo obseg javnofinančnih odhod- 
kov povečan za 3 mlrd SIT, kolikor znaša povečanje tekoče 
proračunske rezerve. Prvotno predvidena sredstva tekoče 
proračunske rezerve so bila v prvih štirih mesecih skoraj v 
celoti razporejena za posamezne nepredvidene namene. Da 
bi bilo mogoče zagotoviti normalno delovanje državnega pro- 
računa do konca leta, je predlagano povišanje tega proračun- 
skega namena za predlagan znesek. 

Znesek povečanih transferov iz državnega proračuna v pokoj- 
ninsko blagajno v višini 22,5 mlrd SIT bo enak zmanjšanju 
izvirnih prihodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje in bo omogočal nemoteno izplačilo pokojnin v letoš- 
njem letu. 

Podrobnejše spremembe, predlagane z rebalansom držav- 
nega proračuna, so razvidne iz priloženih tabel. 

v 

* 
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PREDLOG REBALANSA 

PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 1996 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV : 

I. PRIHODKI PRORAČUNA -v 000 tolarjih - 

SPREJETI PREDLOG RAZLIKA 
PRORAČUN REBALANSA 

1996 1 996 
(1) gl 0=2-1) 

A DAVČNI PRIHODKI 

1. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB 

2. POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE 

2.1. DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE 
2.2. DAVEK NA FIRMO 

3. DOHODNINA 

4. PROMETNI DAVKI 

Davek od prometa naftnih derivatov 
Davek od prometa tobačnih izdelkov 
Davek od prometa alkoholnih pijač 
Ostali davki od prometa proizv.in storitev 

5. CARINE IN UVOZNE TAKSE 

6. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

Prispevek za zaposlovanje 
Prispevek za porodniški dopust 

B. NEDAVČNI PRIHODKI 

Registracijske takse 
Vodna povračila 
Odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
Sodne takse 
Prenočitvene takse 
Upravne takse 
Denarne kazni in povprečnine 
Prihodki upravnih organov 
Prihodki od obresti 
Presežek prihodkov Banke Slovenije po ZR 
Drugi prihodki 

543,550,000 566,150,000 22,600,000 

14,800,000 22,500,000 7,700,000 

2,900,000 2,900,000 0 

11,000,000 11,000,000 
1,700,000 1,700,000 

114,250,000 114,250,000 0 

319,500,000 323,500,000 4,000,000 

75,850,000 . 78,850,000 3,000,000 
27,200,000 27,200,000 0 

9,300,000 9,300,000 0 
207,150,000 208,150,000 1,000,000 

88,100,000 86,300,000 -1,800,000 

4,000,000 4,000,000 0 

2,000,000 2,000,000 0 
2,000,000 2,000,000 • 0 

33,050,000 33,050,000 0 - 

7,250,000 7,250,000 ' 0 
1,900,000 1,900,000 0 
1,030,000 1,030,000 0 
3,800,000 3,800,000 0 

100,000 100,000 0 
3,500,000 3,500,000 0 
3,000,000 3,000,000 0 
3,900,000 3,900,000 0 
1,500,000 1,500,000 0 

0 0 0 
7,070,000 7,070,000 0 

I. SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA 576,600,000 599,200,000 22,600,000 
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II. ODHODKI PRORAČUNA 

- v 000 tolarjih - 

SPREJETI PREDLOG RAZLIKA 
PRORAČUN REBALANSA 

1996 1 9 9 6 

 (1) ' g) 0=2-1) 

A. TEKOČI ODHODKI 501,691,191 524,191,191 22,500,000 

1. PLAČE,PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI 149,931,757 149,931,757 0 

1.1. V državnih organih 66,304,402 66,304,402 0 
1.2. V izvajalskih organizacijah 83,627,355 83,627,355 0 

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 30,053,104 30,053,104 0 

2.1. V državnih organih 20,602,591 20,602,591- 0 
2.2. V izvajalskih organizacijah 9,450,513 9,450,513- 0 

3. SREDSTVA ZA OBRAMBO 29,823,166 29,823,166 0 

3.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 13,806,026 13,806,026 0 
3.2. Materialni stroški 3,072,112 3,072,112 0 
3.3. Drugi odhodki na področju obrambe 5,380,106 5,380,106 . -0 
3.4. Drugi odhodki na področju zaščite 234,188 234,188 0 
3.5. Investicije v redno dejavnost obrambe in zaščite 6,333,734 6,333,734 0 
3.6. Investicije v temeljne razvojne programe 997,000 997,000 0 

4. SOCIALNI TRANSFERI 90,788,401 90,788,401 0 

4.1. Zaposlovanje . 15,545,600 15,545,600 0 
4.2. Otroško varstvo *" 39,893,709 . 39,893,709 0 
4.3. Socialno varstvo 7,904,981 7,904,981 0 
4.4. Varstvo vojnih invalidov,veter.in žrtev voj.nasilja 14,833,638 14,833,638 0 
4.5. Drugi socialni transferi 3,332,730 3,332,730 0 
4.6. štipendije 9,277,743 9,277,743 0 

4./1. TRANSFERI - OBVEZNOSTI DO Z P l Z 44,168,000 66,668,000 22,500,000 
4./1.1.Tekoče obveznosti do Z P IZ 24,425,500 24,425,500 0 
4./1,2.Dodatne obveznosti do Z PIZ 19,742,500 42,242,500 22,500,000 

5. DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 35,710,658 35,710,658 0 

5.1. Javni zavodi v zdravstvu 1,383,164 1,383,164 0 
5.2. Drugi javni zavodi in ustanove 34,327,494 34,327,494 0 

6. DRUGA PLAČILA STORITEV 21,674,858 21,674,858 0 

7. PLAČILA OBRESTI 32,461,039 32,461,039 0 

7.1. Plačila domačih obresti 21,737,946 21,737,946 0 
7.2. Plačila obresti v tujino 10,723,093 10,723,093 0 

8. JAMSTVA 2,000,000 2,000,000 0 
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v 000 tolarjih - 

SPREJETI PREDLOG RAZLIKA 
PRORAČUN REBALANSA 

1996 1 9 96 

 112 (2) - (3=2-1) 

9. SUBVENCIJE IN TRANSFERI GOSPODARSTVU 29,327,404 29,327,404 

9.1. železnica 
9.2. Kmetijstvo 
9.3. Prestrukturiranje industrije 
9.4. Tehnološki razvoj 
9.5. Ostali transferi v gospodarstvo 

5,568,154 
7,013,507 
1,831,228 
1,239,511 

13,675,004 

5,568,154 
7,013,507 
1,831,228 
1,239,511 

13,675,004 

0 
0 
0 
0 
0 

10. TRANSFERI OBČINAM 

11. DRUGI ODHODKI 

12. SREDSTVA ZA BEGUNCE 

B. INVESTICIJSKI ODHODKI 

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

13.1. Ceste 
13.2. Avtoceste 
13.3. železnica 
13.4. Ostali promet in zveze 
13.5. Energetika 
13.6. Kmetijstvo 
13.7. Komunala in urejanje voda 
13.8. Javni zavodi in ustanove 
13.9. Zdravstvo 
13.10. Demografsko ogrožena območja 
13.11. Državni organi 

14. KAPITALSKE NALOŽBE 

C. REZERVE 

25,381,863 

8,899,713 

1,471,228 

63,363,349 

60,403,427 

9,505,691 
17,000,000 
3,182,395 

912,426 
5,098,988 
1,081,194 

907,389 , 
9,801,960 
1,769,519 
1,131,960 

10,011,905 

2,959,922 

3,116,000 

25,381,863 

8,899,713- 

1,471,228 

63,363,349 

60,403,427 

9,505,691 
17,000,000 
3,182,395 

912,426 
5,098,988 
1,081,194 

907,389 
9,801,960 
1,769,519 
1,131,960 

10,011,905 

2,959,922 

6,116,000 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3,000,000 

II. SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA 568,170,540 593,670,540 25,500,000 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 8,429,460 5,529,460 -2,900,000 
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RAČUN FINANCIRANJA 

- v 000 tolarjih - 

SPREJETI 
PRORAČUN 

1996 

 0) 

PREDLOG 
REBALANSA 

1996 

■ <2> 

RAZLIKA 

(3=2-D 

IV. ZADOLŽEVANJE 45,593,199 46,493,199 900,000 

V. ODPLAČILA DOLGA 

1. ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 

Odplačila dolga izven javnega sektorja 

Odplačila dolga znotraj javnega sektorja 
- Odplačila Z PIZ 

58,022,659 

29,934,227 

13,634,227 

16,300,000 
16,300,000 

56,022,659 

29,934,227 

13,634,227- 

16,300,000 
16,300,000 

-2,000,000 

0 

0 
0 

2. ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 28,088,432 26,088,432 -2,000,000 

VI. NETO ODPLAČILA DOLGA 12,429,460 9,529,460 -2,900,000 

VII. ZMANJŠANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH 4,000,000 4,000,000 

Posebni del proračuna po uporabnikih 

____________ - v tisoč tolarjih 

Proračunska postavka Sprejeti Predlog 
proračun rebalansa Razlika 

  1996 1996  

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

1611 Ministrstvo za finance 

6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ 19.742.500 42.242.500 22.500.000 

7608 Tekoča proračunska rezerva 2.116.000 5.116.000 3.000.000 

6641 Glavnica - sukcesija SFRJ 18.449.402 16.449.402 -2.000.000 
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Vlada Republike Slovenije je na 199. seji dne 23. maja 1996 proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) 
v skladu s tretjim odstavkom 16. člena zakona o Družbi za sprejela sklep, ki ga pošilja v sprejem ob obravnavi reba- 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list lansa proračuna Republike Slovenije v letu 1996. 
RS, št. 32/92 in 37/95) ter 22. členom zakona o izvrševanju 

V skladu s tretjim odstavkom 16. člena zakona o Družbi za 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 
32/92 in 37/95) ter 22. členom zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) Vlada Republike 
Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da 
ob obravnavi rebalansa proračuna Republike Slovenije v letu 
1996 sprejme 

SKLEP 

Največji možni obseg poslov, ki jih Družba za zavarovanje in 
financiranje izvoza Slovenije lahko zavaruje pred nekomerci- 
alnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki v letu 1996, 
znaša 350.000,000,00 ameriških dolarjev v tolarski protivred- 
nosti. 

\ 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 UPORABI SREDSTEV, 

PRIDODLJENIH IZ NASLOVA KUPNINE 

NA PODLAGI ZAKONA O LASTNINSKEM 

PREOBLIKOVANJU PODJETIJ (ZUKLPP-A) 

- EPA 1499 - 

Vlada Republike Slovenije je na 199. seji dne 23. maja 1996 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O UPORABI SREDSTEV PRIDOBLJENIH IZ 
NASLOVA KUPNINE NA PODLAGI ZAKONA O LASTNIN- 
SKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Hitro naraščajoči obseg dejavnosti Slovenske izvozne 
družbe ter vedno večje potrebe izvoznega gospodarstva 
po zavarovanju in financiranju izvoznih poslov vplivajo 
tudi na naraščanje potencialnih možnosti nastanka škod 
iz naslova nekomercialnega ter srednjeročnega komerci- 
alnega zavarovanja poslov. Za razliko od poslov kratko- 
ročnega komercialnega zavarovanja, ki se opravljajo za 
račun družbe in kjer je pokrivanje škod zagotovljeno v 
skladu z zakonom o SID, pa na področju zavarovanja za 
račun države družba posluje brez ustrezne začetne var- 
nostne rezerve, kar je v nasprotju z zakonom o SID. S tem, 
ko ni izpolnjena zakonska obveza države glede varnostnih 
rezerv, družba krši temeljno načelo tovrstnega poslovanja 
t.j. načelo varnosti. Po drugi strani pomeni nastanek more- 
bitnih škod direkten pritisk na proračun, kjer pa ni predvi- 
denih sredstev za ta namen. SID bi torej morala morebitne 
škode, ki presegajo vplačane premije izplačati iz svojega 
kapitala, kar je prav tako v nasprotju z zakonom o SID, ki 
tovrstnega načina pokrivanja škod ne predvideva. Poleg 
tega bi tak način pokrivanja škod avtomatično pomenil 
manjše možnosti za ostale aktivnosti družbe pri vzpodbu- 
janju izvoza. 

Gospodarskemu javnemu sektorju, kamor sodita področji 
premogovništva in elektrogospodarstva, kronično pri- 
manjkujejo lastna sredstva za investicijsko vlaganje, še 
zlasti v projekte, ki so ekološko naravnani. Delno bi ta 
problem omilili, če bi sredstva kupnine namenjena v javni 
sektor,.tem podjetjem dodelili kot kapitalsko naložbo in bi 
s tem pocenili končno vrednost investicije. 

Sklad za razvoj malega gospodarstva vzpodbuja naložbe v 
malo gospodarstvo, ki pa so običajno bolj rizične kot 
bančne. Za nemoteno poslovanje bo zato moral oblikovati 
varnostne rezerve za rizične projekte. Zato bi bilo možno 
del sredstev za pospeševanja malega gospodarstva preu- 
smeriti v oblikovanje nujno potrebnih rezerv za rizične 
projekte. 

Iz navedenih razlogov Vlada Republike Slovenije predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da predlagani 
zakon sprejme po hitrem postopku. 

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: 

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj 
- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

a) V juniju 1992 je bil sprejet zakon o družbi za zavarovanje in 
financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92 in 37/95 
- v nadaljevanju: zakon o SID). Slovenska izvozna družba (v 
nadaljevanju SID) skladno z zakonom, poleg ostalih dejavno- 
sti, izvaja tudi posle zavarovanja pred nekomercialnimi in 

srednjeročnimi komercialnimi riziki. Ta del poslovanja je z 
vidika izkazovanja prihodkov (predvsem plačane premije) in 
odhodkov (stroški, plačane škode) obravnavan ločeno od 
ostalega dela poslovanja SID. Morebitne škode iz tovrstnega 
poslovanja se povrnejo iz t. i. varnostnih rezerv, če pa le-te ne i 
zadoščajo, pa iz proračuna RS. Varnostne rezerve v finančno i 
računovodskem smislu pomenijo dolgoročno obveznost SID i 
do državnega proračuna. 
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Začetne varnostne rezerve bi morala v skladu z drugim 
odstavkom 12. člena zakona o SID zagotoviti Republika Slo- 
venija, česar do danes še ni realizirala. To bi pomenilo, da bi 
pokrivanje škod iz zavarovanj, ki se opravljajo na račun 
države v primeru njihovega nastanka, direktno bremenilo 
državni proračun, v katerem tudi ni predvidenih sredstev za ta 
namen. SID je v preteklem letu zavarovala izvozne posle pred 
nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki v 
višini 120 mio USD, maksimalni prevzeti rizik iz tega naslova 
ob zaključku leta 1995 pa je znašal 74 mio USD. Obseg teh 
poslov je v stalnem porastu, s čimer se veča tudi potencialna 
nevarnost za nastanek škod. Iz tega razloga je nujno potrebno 
zagotoviti izpolnitev zakonske obveznosti države do SID. 

Po zakonu o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kup- 
nine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podje- 
tij, je 25% kupnine namenjene za vzpodbujanje in kreditiranje 
izvoza. Glede na to, da se sredstva za vzpodbujanje izvoza v 
skladu z istim zakonom med drugim lahko uporabijo tudi za 
kapitalsko naložbo v SID, ocenjujemo, da bi bilo možno del 
teh sredstev preusmeriti v oblikovanje nujno potrebnih začet- 
nih varnostnih rezerv, s čimer se osnovni namen uporabe 
sredstev kupnine, t. j. vzpodbujanje izvoza, ne spreminja. 

b) Po zakonu o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova 
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, je 6% kupnine namenjeno v javni sektor gospodar- 
stva. Kot javni sektor je mišljeno predvsem področje premo- 
govništva in elektrogospodarstva in to del, ki je v celoti v lasti 
države. Temu delu gospodarskega javnega sektorja, zaradi 
načina oblikovanja cen njihovih proizvodov, kronično pri- 
manjkujejo lastna sredstva za investicijska vlaganja, še zlasti 
tista, ki so ekološko naravnana. Zato se s spremembo zakona 
predlaga, da se sredstva kupnine, namenjena za investicije v 
javni sektor, podjetjem dodelijo kot kapitalska naložba. 

c) Po zakonu o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova 
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjeti|, je 9,5% kupnine namenjeno Skladu za razvoj malega 
gospodarstva za dokapitalizacijo Sklada. Sklad vzpodbuja 
razvoj malega gospodarstva v skladu s svojimi programskimi 
usmeritvami. Ker po svoji osnovni funkciji Sklad deluje pospe- 
ševalno, so tudi naložbe v malo gospodarstvo bolj rizične kot 
bančne. Za nemoteno poslovanje bo Sklad za razvoj malega 
gospodarstva moral oblikovati varnostne rezerve za rizične 
projekte. 

Glede na to, da se sredstva za pospeševanje malega gospo- 
darstva lahko namenjajo tudi za kapitalsko naložbo v Skladu 
za razvoj malega gospodarstva, ocenjujemo, da bi bilo možno 
del teh sredstev preusmeriti v oblikovanje nujno potrebnih 
rezerv za rizične projekte. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlaganimi spremembami bo možno zagotoviti: 

a) začetna sredstva za oblikovanje varnostnih rezerv Sloven- 
ske izvozne družbe, ki jih mora v skladu z zakonom zagotoviti 
Republika Slovenija. Varnostne rezerve bodo omogočile 
eventualno pokritje škodnih zahtevkov izvoznikom, ki bi lahko 
nastali na osnovi poslov iz zavarovanja pred nekomercialnimi 
in srednjeročnimi komercialnimi riziki. Na ta način bodo 
zagotovljena sredstva za primer škodnih zahtevkov iz naslova 

omenjenega poslovanja SID in s tem tudi omogočeno nadalj- 
nje zavarovanje izvoza pred nekomercialnimi in srednjeroč- 
nimi komercialnimi riziki. 

b) sredstva za investicije v javni sektor uporabiti kot kapital- 
ske naložbe v ta sektor. S tem se bo pocenila končna vrednost 
investicij, kar bo posledično vplivalo na počasnejšo rast cen 
energije in na nižjo raven inflacije. 

c) oblikovati nujno potrebne varnostne rezerve v okviru 
Sklada za razvoj malega gospodarstva, ki bodo namenjene 
pokrivanju rizičnih projektov. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic za proračun 
Republike Slovenije. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine 
na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. 45/95), se v prvem stavku zadnjega 
odstavka 7. člena črtata besedi »morata imeti«, besedi »pri- 
stojni ministrstvi« nadomestita z besadama »pristojnih mini- 
strstev«, besedilo »v državnih vrednostnih papirjih« pa se 
nadomesti z besedami »upravlja ministrstvo, pristojno za fi- 
nance«. 

2. člen 

V 9. členu se besedilo pred alinejami spremeni tako, da se 
glasi: 

»Ne glede na določbo prejšnjega člena Vlada Republike Slo- 
venije odloči, da se sredstva iz 7. člena tega zakona name- 
nijo:« 

V drugi alineji se pred podpičjem doda besedilo, ki se glasi: 

»oziroma za zagotavljanje začetnih sredstev za oblikovanje 
varnostnih rezerv, ki jih družbi zagotavlja Republika Slovenija 
in imajo značaj dolgoročne obveznosti družbe«. 

Dodata se novi tretja in četrta alineja, ki se glasita: 

»-za investicije v javni sektor gospodarstva, lahko uporabijo 
za kapitalske naložbe v javna podjetja: 

- za razvoj malega gospodarstva, lahko uporabijo tudi za 
oblikovanje varnostnih rezerv Sklada Republike Slovenije za 
razvoj malega gospodarstva:«. 

Dosedanja tretja alineja postane peta alineja. 

3. člen 

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

K 1. členu 

Po sedanjih predpisih je potrebno likvidnostne presežke sred- 
stev na posebnih računih vložiti v državne vrednostne papirje, 
kar v praksi ni najbolj racionalno. S predloženo spremembo bi 
omogočili, da v času do namenske uporabe s sredstvi upravlja 
Ministrstvo za finance, ki jih nato skupaj s prihodki iz tega 
naslova usmeri v namensko uporabo. 

K 2. členu 

S predlagano dopolnitvijo druge alineje 9. člena bi bilo omo- 
gočeno, da se sredstva kupnine, ki so namenjena spodbuja- 
nju izvoza in ki se lahko uporabijo tudi za kapitalsko naložbo v 
Slovensko izvozno družbo (dokapitalizaciia SID), lahko upo- 

rabijo tudi za oblikovanje začetnih varnostnih rezerv SID ki 
RePyblika Slovenija zagotoviti v skladu z drugim 

odstavkom 12. člena Zakona o družbi za zavarovanje in finan- 
ciranje izvoza Slovenije (Uradni list RS št. 32/92 in 37/95). 

S predlagano novo tretjo alinejo 9. člena bi se sredstva za 
' Y lavni sektor gospodarstva izkazala kot kapitalske naložbe v javna podjetja. 

» 
S Predlagano novo četrto alinejo 9. člena bi bilo omogočeno 

J f , kupnine, ki so namenjena za razvoj malega 
llfJ1 ž 0 uP°rab'i° tu<"™ oblikovanje varnostnih 

darstva Republike Slovenije za razvoj malega gospo- 

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

7. člen 

Kupnina se razporedi za posamezne namene v naslednji vi- 
šini: 
- za tehnološke in razvojne projekte se Tehnološko razvoj- 
nemu skladu Republike Slovenije nameni 8,5% kupnine; 
- za ekološke investicije se Ekološko razvojnemu skladu 
Republike Slovenije nameni 8,5% kupnine; 
- za plačilo vojne odškodnine po zakonu o popravi krivic se 
skladu za poplačilo vojne odškodnine nameni 8,5% kupnine; 
- za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja se skladu za spodbujanje regionalnega razvoja in 
ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja nameni 11,5% 
kupnine; 
- za razvoj malega gospodarstva se skladu Republike Slove- 
nije za razvoj malega gospodarstva nameni 9,5% kupnine; 
- za sanacijo podjetij in gospodarstva se nameni 13% kup- 
nine; t 
- za spodbujanje in kreditiranje izvoza se nameni 25% kup- 
nine; 
- za investicije v javni sektor gospodarstva se nameni 6% 
kupnine; - za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni 
narodni skupnosti se nameni 2,5% kupnine ter 
- za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o dena- 
cionalizaciji se nameni 7% kupnine. 

Sredstva kupnine, namenjena za sanacijo gospodarstva, 
spodbujanje in kreditiranje izvoza, investicije v javni sektor 

gospodarstva ter za ustvarjanje gospodarske osnove za 
avtohtoni narodni skupnosti, se zbirajo na posebnem računu 
pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo, oziroma ministr- 
stvu, pristojnem za ekonomske odnose in razvoj, ločeno od 
ostalih proračunskih sredstev. 

Likvidnostne presežke sredstev na posebnih računih morata 
imeti pristojni ministrstvi iz prejšnjega odstavka do njihove 
namenske uporabe v državnih vrednostnih papirjih. Prihodki 
od upravljana s prostimi denarnimi sredstvi se vplačujejo na 
posebna računa iz prejšnjega odstavka. 

9. člen 

Ne glede na določbo prejšnjega člena so sredstva iz 7. člena 
tega zakona namenjena: 

- plačilu vojne odškodnine, poravnavi obveznosti upravičen- 
cem po zakonu o popravi krivic, poravnavi obveznosti upravi- 
čencem po zakonu o denacionalizaciji in dodeljujejo kot 
nepovratna sredstva; 
- za sanacijo podjetij in gospodarstva lahko uporabijo tudi za 
kapitalske naložbe v podjetja, sredstva, namenjena spodbuja- 
nju izvoza, pa se lahko uporabijo tudi za kapitalsko naložbo v 
Slovensko izvozno družbo, družbo za zavarovanje in financi- 
ranje izvoza d. d.; 
- poravnavi obveznosti upravičencem po zakonu o denaci- 
onalizaciji, zaradi vrnitve cerkve Sv. Jožefa v Ljubljani, dena- 
cionalizacijskemu upravičencu v naravi, po sklepu Vlade 
Republike Slovenije uporabijo za nakup nadomestnih prosto- 
rov za »Filmski studio Viba film«. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DRUŽBI ZA ZAVAROVANJE 

IN FINANCIRANJE IZVOZA SLOVENIJE 

(ZDZFI-B) 

- EPA 1500 - 

Vlada Republike Slovenije je na 199. seji dne 23. maja 1996 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O DRUŽBI ZA ZAVAROVANJE IN FINANCI- 
RANJE IZVOZA SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Položaj v izvoznem gospodarstvu je zaostren in zahteva 
hitro ter učinkovito ukrepanje. Slovenska izvozna družba 
je pomembna institucija, ki lahko v precejšnji meri pri- 
speva k izpeljavi izvoznih poslov ter izboljšanju konku- 
renčnega položaja naših izvoznikov v mednarodni konku- 
renci. S predlaganimi spremembami se odpravljajo dolo- 
čene pravne nejasnosti v pristojnostih Komisije za pospe- 
ševanje izvoza, ki so pri dosedanjem delu družbe pred- 
stavljale precejšnjo oviro. Z natančnejšo opredelitvijo pri- 
stojnosti Komisije se vzpostavlia nujno potreben mehani- 

zem določanja pogojev poslovanja tako na obstoječih 
trgih, ki zahtevajo neprestano prilagajanje, kot tudi na 
novih trgih, kjer se slovensko gospodarstvo šele uveljavlja 
in kjer so storitve Slovenske izvozne družbe še posebej 
pomembne. 

Iz navedenih razlogov Vlada Republike Slovenije predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da predlagani 
zakon sprejme po hitrem postopku. 

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 bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Slovenska izvozna družba (v nadaljevanju SID) v skladu z 
zakonom o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slove- 
nije (Uradni list RS št. 32/92 in 37/95, v nadaljevanju: zakon o 
SID) izvozne posle zavaruje, pozavaruje in refinancira, izdaja 
garancije in druga poroštva ter za državo opravlja posle po 
pooblastilu. O delu poslovanja družbe, ki se nanaša na krediti- 
ranje in refinanciranje izvoznih poslov, ki presegajo 5 % 
vrednosti jamstvenega kapitala družbe ter posle zavarovanj in 
izdajanja garancij, ki presegajo 10 % vrednosti jamstvenega 
kapitala družbe odloča Komisija za pospeševanje izvoza, 
opredeljena s 27. členom zakona o SID. 

Sedanjo Komisijo za pospeševanje izvoza v kateri so pred- 
stavniki: Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva 
za finance, Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Banke 
Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije je Vlada RS 
imenovala na svoji 160. seji dne 21.9.1995 v skladu z zakonom 
o SID in zakonom o Vladi RS (Uradni list RS, št. 4/93). 

Za učinkovito poslovanje SID na področju zavarovanja pred 
nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki pri 

katerih za izplačilo škod jamči država, bi bilo potrebno kon- 
kretno opredeliti pristojnosti v zvezi z oblikovanjem in spreje- 
manjem zavarovalnih pogojev, ki opredeljujejo tovrstno po- 
slovanje. 

2. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Tako kot je način upravljanja in sprejemanja odločitev v 
tistem delu poslovanja SID, ki ga le-ta kot delniška družba 
opravlja na račun svojega kapitala na osnovi Zakona o gospo- 
darskih družbah jasno definiran in poteka v relaciji Skupš- 
čina, Nadzorni svet in Uprava delniške družbe, bi bilo 
potrebno jasno opredeliti tudi sprejemanje odločitev v zvezi s 
poslovanjem SID v delu, kjer gredo prihodki in odhodki oz. 
potencialni riziki na državni račun. 

V ta namen je potrebno podobno, kot imajo to urejeno 
sorodne zavarovalne agencije v razvitih državah (Hermes, 
OKB idr ), opredeliti pristojnosti Komisije za pospeševanje 
izvoza v zvezi z določanjem politike zavarovanja v posamez- 
nih državah, še posebno državah z višjo stopnjo rizika in sicer 
zgornji limit kakor tudi morebitne posebne pogoje zavarovanj 
kot npr.: zgornji limit po posameznem poslu, višje premijske 
stopnje, povečan lastni delež ob škodi, podaljšana čakalna 
doba... ipd.. 
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S predlaganimi spremembami in dopolnitvami je natančneje 
določena vloga oz. pristojnosti Komisije za pospeševanje 
izvoza, ki bo ob nezmanjšani kontroli oziroma vplivu države 
na ta del poslovanja družbe omogočila večjo operativno spo- 
sobnost SID pri njeni osnovni dejavnosti, odpravile pa se 
bodo tudi pravne nejasnosti, ki zavirajo njeno delo. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagani zakon ne bo imel neposrednih finančnih posledic 
za proračun Republike Slovenije. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slove- 
nije (Uradni list RS, št. 32/92 in 37/95) se v 12. členu na koncu 
prvega odstavka črta pika in doda naslednje besedilo: 

»pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi 
riziki.«. 

V petem odstavku se besede »iz prejšnjega odstavka« nado- 
mestijo z besedami »iz tega člena«. 

2. člen 

Za drugim odstavkom 27. člena se doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

»Komisija obravnava in daje soglasje k: 

- oblikovanju zavarovalnih pogojev za zavarovanje pred 
nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki in 

- limitom, do katerih se lahko zavaruje izvozne posle pred 
nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki po 
posamezni državi.«. 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek. 

3. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

V 12. členu Zakona o SID je določen način oblikovanja in 
uporabe varnostnih rezerv SID. S predlaganimi spremembami 
12. člena bo le-to bolj natančno definirano. 

K 2. členu 

S predlagano dopolnitvijo se natančneje opredeljujejo pristoj- 
nosti Komisije za pospeševanje izvoza v zvezi z oblikovanjem 

in sprejemanjem zavarovalnih pogojev za posle zavarovanj 
pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki 
in limitov, do katerih se lahko zavaruje izvozne posle pred 
temi riziki po posamezni državi. 

Dodatna opredelitev pristojnosti Komisije za pospeševanje 
izvoza je potrebna zaradi zapletov v praksi, ki jih je odsotnost 
te opredelitve povzročala pri delu Komisije in s tem posredno 
pri delu SID, po svoji vsebini pa ta dejavnost nesporno sodi v 
njeno pristojnost, kar dokazuje tudi praksa vseh sorodnih 
izvoznih zavarovalnih institucij v tujini. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

12. člen 

Vrednostne rezerve se oblikujejo iz zavarovalnih premij in iz 
dela dobička, ki ga družba ustvari s poslovanjem na področju 
zavarovanja. Začetna sredstva za oblikovanje varnostnih 
rezerv zagotovi družbi Republika Slovenija. 

Varnostne rezerve se uporabljajo za poravnavo obveznosti do 
zavarovancev in kritje izgub iz zavarovalnih poslov ter v 
skladu s poslovno politiko družbe tudi za druge namene. 

Če nastalih škod ni mogoče povrniti iz varnostnih rezerv iz 
prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva za izplačilo odškodnin 
iz naslova zavarovanja pred srednjeročnimi komercialnimi in 
nekomercialnimi riziki Republika Slovenija. 

Vlada določi pogoje o uporabi in vračanju sredstev iz prejš- 
njega odstavka. 

27. člen 

Komisijo iz petega odstavka 1. člena tega zakona sestavljajo 
predstavniki pristojnih ministrstev, Banke Slovenije in Gospo- 
darske zbornice Slovenije. Imenuje jo Vlada Republike Slove- 
nije. 

Komisija odloča o poslih kreditiranja, refinanciranja, zavaro- 
vanja in izdajanja garancij po petem odstavku 5. člena tega 
zakona. 

Komisija določa tudi pogoje za regresiranje obresti za izvozne 
kredite po drugem odstavku 8. člena tega zakona. 

Komisija pripravlja strokovne podlage za zakone o prevzemu 
jamstev države za zadolževanje družbe, izdajanih garancij v 
tujino in izdanih vrednostnih papirjev in jih predlaga ministru 
pristojnemu za finance. 
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Predlog zakona o 

ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA OBNOVO 

UNIČENIH IN POŠKODOVANIH 

ODSEKOV MAGISTRALNIH IN 

REGIONALNIH CEST PO POMLADANSKI 

ODJUGI (ZZSOUC) 

- EPA 1501 - 

Državni svet Republike Slovenije Je dne 15/5-1996 pred- 
ložil Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v letu 
1995/1996 (ZSPZ96) - hitri postopek (EPA 1478). 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga |e 
predložil v obravnavo Državni svet še ni končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal 
dodelitev predloga zakona o zagotovitvi sredstev za 
obnovo uničenlb in poškodovanih odsekov magistralnih 
in regionalnih cest po pomladanski odjugi (ZZSOUC) - 
EPA 1501, ki ga |e Državnemu zboru predložila v obrav- 
navo Vlada Republike Slovenije. 

pa vzpostavitvi v vozno stanje v makadamu. To seveda 
pomeni dodatne stroške vzdrževanja, zaradi česar bo okr- 
njen redni program vzdrževanih del. Kot skrajni ukrep 
predvidevamo tudi zaporo posameznih odsekov za ves 
promet zaradi varnosti prometa in zavarovanja ceste kot 
objekta, da ne bi v celoti propadla, kar smo v preteklem 
času bili že prisiljeni storiti. To pomeni predvsem poveča- 
nje stroškov uporabnikov cest zaradi obvezne uporabe 
obvozov. Kadar bodo ti obvozi izvedeni po lokalnih cestah, 
bodo po dosedanjih izkušnjah lokalne skupnosti zahtevale 
dodatna sredstva za vzdrževanje in obnovo le-teh. S tem 
nastaja večja gospodarska škoda, saj se za prevoz tovora 
in ljudi porabi več časa, večje so poškodbe vozil, zaradi 
slabega cestišča je tovor izpostavljen poškodbam, v času 
turistične sezone pa je preprečeno normalno izvajanje 
turistične ponudbe, saj slabe ceste odvračajo turiste od 
željenih ciljev. Posledice slabe gospodarske in turistične 
konkurenčnosti bodo dolgotrajne. 

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 bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pro- 
met in zveze. 

Vlada Republike Slovenije je na 199. seji dne 23. maja 1996 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA 
OBNOVO UNIČENIH IN POŠKODOVANIH ODSEKOV 
MAGISTRALNIH IN REGIONALNIH CEST PO POMLADAN- 
SKI ODJUGI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. ■člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije meni, da je glede na kritično 
stanje M in R cest predlagani zakon potrebno sprejeti po 
hitrem postopku, kot intervencijski zakon. Hitri postopek 
za sprejem predlaganega zakona utemeljujejo izredne 
potrebe države, da svoje ceste uredi tako, da bodo pri- 
merno vzdrževane in normalno prevozne. Za nastalo sta- 
nje lahko rečemo, da je posledica izredno neugodnih 
zimskih vremenskih razmer. Za vzpostavitev normalnega 
stanja pa potrebujemo finančna sredstva, ki bodo zbrana 
na predlagani način. Po oceni predlagatelja bi stroški 
nadaljnjega propadanja obravnavanih odsekov ter druž- 
beni ekonomski stroški prevoza po daljših relacijah in 
zastoji v cestnem prometu presegli potrebna sredstva za 
obnovo poškodovanih odsekov. 

V primeru, da zakon ne bo sprejet, oziroma predlagana 
sredstva ne bodo pravočasno odobrena, bo potrebno na 
teh odsekih uvesti omejitve potovalnih hitrosti, nekatere 
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Uvod 
1. Ocena stanja vozišč magistralnih in regionalnih cest je že v 
jeseni 1995 pokazala veliko stopnjo verjetnosti, da oo ob 
neugodnih zimskih vremenskih razmerah lahko prišlo do več- 
jega obsega poškodb na asfaltnih voziščih. Poškodbe so bile 
pričakovane in so se tudi pojavile predvsem na voziščih, ki so 
bila obnovljena pred več kot 20 leti ali pa so bila izdelana brez 
zapornega sloja, ki bi preprečeval dostop meteorne vode v 
zgornje nosilne sloje vozišč. 
Zaradi pojava vse pogosteiših poškodb na cestah je biia že v 
februarju 1996 izdelana delna analiza posledic zimskih raz- 
mer na cestah in ugotovljen povečan delež poškodovanih in 
uničenih cestnih odsekov. S stanjem je bila seznanjena tudi 
Vlada Republike Slovenije, ki je sprejela sklepe, s katerimi je 
naložila Ministrstvu za finance in Ministrstvu za promet in 
zveze, da predlože potrebne rešitve. 
Na osnovi predhodnih strokovnih presoj so bili za te odseke 
določeni tudi optimalni potrebni ukrepi. Prav tako je bil že 
izveden javni razpis za izbor ustreznih izvajalcev del za posa- 
mezne vrste ukrepov in njihov izbor. 

Končno poročilo je bilo izdelano konec aprila 1996 in vsebuje 
pregled vseh poškodovanih in uničenih odsekov v skupni 
dolžini 301,185 km, od katerih jih je 169,885 km tudi rangira- 
nih po kriterijih: prometne varnosti, prometne obremenitve in 
vizualne ocenitve poškodovanosti, prvo prioriteto in 131,300 
km v drugo prioriteto. 

CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagani zakon bo zagotovil sredstva za nujnejšo sanacijo 
cestnih odsekov, uničenih in poškodovanih zaradi posledic 
po spomladanski odjugi. V danem primeru gre za razvojni 
zakon, ki ne želi in ne more posegati v sistemske rešitve. 
Poškodovana cestišča bistveno poslabšajo prometno varnost, 
zmanjšujejo potovalno hitrost, protočnost cest in ustvarjajo 
nejevoljo pri uporabnikih cest. 
Ob obravnavi primernosti predloga zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za izgradnjo avtocest po letu 1999 za 
drugo obravnavo je Državni zbor sklenil, da se del namenskih 
sredstev zagotovi za obnovo uničenih in poškodovanih odse- 
kov magistralnih in regionalnih cest po pomladanski odjugi, 
predvidi v posebnem zakonu. Ta sredstva pa naj bi bila name- 
njena za investicijsko vzdrževanje in investicije v magistralno 
in regionalno cestno omrežje. Istočasno pa mora s proraču- 
nom zagotovljen obseg sredstev dejansko zagotavljati realiza- 
cijo programa DARS d. d., za leto 1996. Razlika je v tem, da 
Državni zbor predlaga namensko izdvojitev vsako leto v višini 
15%. V tem zakonu pa predlagamo, da se z enkratnim zne- 
skom poveča obseg proračunskih odhodkov porabnika 2415 
- Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, ki je 
po tem tudi izhodišče za pripravo naslednjih proračunov. 

Poročilo o stanju magistralnih in regionalnih cest je Vlada 
Republike Slovenije obravnavala in sprejela sklepe, s katerimi 
je zavezala Ministrstvo za finance in Ministrstvo za promet in 
zveze, da pripravita potrebne predloge ukrepov. 

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

S povečanjem prometnega davka za naftne derivate je v 
okviru zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 46/ 
93), predviden večji obseg zbranih sredstev kot vir proračuna. 
Del teh sredstev se namensko uporabi za sanacijo uničenih in 
poškodovanih cestnih odsekov kot povečan obseg proračun- 
skih odhodkov za leto 1996. Drugi proračunski uporabniki pri 
tem ne bodo prizadeti. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Ta zakon določa način zagotovitve in uporabe sredstev za 
obnovo odsekov magistralnih in regionalnih cest v Republiki 
Sloveniji, ki so bili uničeni ali poškodovani po pomladanski 
odjugi v letu 1996. 

2. člen 

Sredstva za obnovo uničenih in poškodovanih odsekov magi- 
stralnih in regionalnih cest se zagotovijo v višini 15% od 
dejansko zbranih sredstev za gradnjo avtocest (2. čl. zakona o 
zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji - Ur. I. RS, št. 46/93), v skladu z 
določili 78. člen zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 5/96), vendar največ do zneska 
2.956.800.000 SIT. 

3. člen 

Sredstva iz prejšnjega člena se zagotovijo na postavkah 
Direkcije Republike Slovenije za ceste. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo skladno z 
določbami zakona o izvrševanju proračuna Republike Slove- 
nije (Ur. I. RS, št. 5/96). 

4. člen 

Uničene in poškodovane odseke magistralnih in regionalnih 
ter predračunsko vrednost del na teh odsekih, ki jih mora 
Direkcija Republike Slovenije za ceste obnoviti s sredstvi iz 
prvega odstavka prejšnjega člena, določi minister za promet 
in zveze. 

Namenska sredstva se lahko uporabljajo samo v obsegu in za 
tiste odseke, ki so določeni z idredbo, ki jo izda minister za 
promet in zveze. V odredbi so določeni posamezni odseki in 
njihova predračunska vrednost. 

5. člen 

1 a zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

/ 1. členu je opredeljen namen predlaganega zakona, I o je 
sanacija uničenih in poškodovanih cestnih odsekov magi- 
stralnih in regionalnih cest po odjugi v letu 1996. 

I člen opredeljuje obseg in način zagotovitve sredstev, s 
aterimi bodo sanirani odseki magistralnih in regionalnih 
•est. Obseg sredstev je omejen tudi z najvišjim zneskom, da 
\e bi ob eventuelni podražitvi naftnih derivatov dobili nedo- 
očljivega zneska, ki ga zaradi plačilnih rokov ne bi mogli 
ealizirati. 

nega povišanja prometnega davka, to je 15% od skupnega 
zneska 19.712.000.000 SIT, kar še vedno zagotavlja realizacijo 
s proračunom predviden obseg sredstev za izgradnjo avto- 
cest po letnem planu DARS d. d. za leto 1996. 

3. člen določa proračunskega porabnika z zakonom določe- 
nih sredstev. 

4. člen določa pristojno osebo in način določitve odsekov, ki 
bodo sanirani s predvidenimi sredstvi. 

'sota 2.956.800 000 SIT je izračunana na osnovi predvidene 5. člen vsebuje določbo, ki omogoča uveljavitev tega zakona 
ovečane prodaie naftnih derivatov v letu 1996 in že izvede- naslednji dan po objavi. 
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Predlog zakona o 

JAVNIH CESTAH (ZJC) 

- EPA 665 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 196. seji dne 30. aprila 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH CESTAH, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepov 31. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 16/5-1995 in 
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 

Slovenije k predlogu zakona o javnih cestah - tretja 
obravnava. 

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 bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 

- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pro- 
met in zveze. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

(1) Ta zakon določa delitev javnih cest na državne in občinske 
ceste ter obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje 
usposobljenosti teh cest za varen in neoviran promet. 

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

2. člen 
(pojem In status Javnih cest) 

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

(2) Javne ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. 
Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvo- 
vanjem ali drugih stvarnih pravic. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni cesti 
mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kana- 
lizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plino- 

vodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod 
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste. 

(4) Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste in na 
površinah ob njej, ki so določene za opravljanje dejavnosti, 
namenjene udeležencem v prometu (v nadaljnjem besedilu: 
spremljajoče dejavnosti), je mogoče za opravljanje takih 
dejavnosti pridobiti posebno pravico uporabe. 

3. člen 
(delitev in kategorizacija Javnih cest) 

(1) Javne ceste Sse delijo na državne ceste, ki so v lasti 
Republike Slovenije, in na občinske ceste, ki so v lasti lokal- 
nih samoupravnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne 
skupnosti). 

(2) Državne ceste se kategorizirajo na avtoceste, hitre ceste, 
glavne ceste I. in II. reda ter regionalne ceste I., II. in III. reda, 
občinske pa na lokalne ceste in javne poti. 

(3) Lokalne ceste se v naseljih lahko razvrščajo v več podkate- 
gorij, ki se določijo v aktu iz četrtega odstavka tega člena. 

(4) Merila za kategorizacijo javnih cest določi Vlada Republike 
Slovenije. 

■i 
(5) Glede na potek v prostoru so javne ceste: 
- ceste v naselju; 
- ceste zunaj naselja. 
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(6) Javne ceste so lahko namenjene uporabi vsem ali samo 
določenim vrstam prometa (ceste, rezervirane za promet 
motornih vozil, ceste, rezervirane za promet kolesarjev ali za 
druge vrste prometa). 

(7) Kategorizacija načrtovanih novih državnih cest, načrtova- 
nih rekonstrukcij obstoječih državnih cest ter posledične 
spremembe kategorizacije državnih cest se na podlagi meril 
za kategorizacijo iz četrtega odstavka tega člena in predpisov 
o urejanju prostora določijo v prostorskem planu Republike 
Slovenije. Kategorizacija načrtovanih novih občinskih cest, 
načrtovanih rekonstrukcij obstoječih občinskih cest ter posle- 
dične spremembe kategorizacije občinskih cest se na podlagi 
meril za kategorizacijo iz četrtega odstavka tega člena in 
predpisov o urejanju prostora določijo v prostorskem planu 
lokalne skupnosti. 

(8) Minister, pristojen za promet, predpiše način označevanja 
javnih cest in evidence o javnih cestah in objektih na njih, ki 
obsega način zbiranja in vodenja evidence, njeno vsebino in 
uporabo podatkov iz evidence. 

4. člen 
(kolesarska pot) 

(1) Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo 
označena javna cesta, ki je namenjena izključno vožnji kole- 
sarjev. 

(2) Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena 
se državne kolesarske poti kategorizirajo na daljinske, glavne 
in regionalne kolesarske poti, občinske kolesarske poti pa na 
javne poti za kolesarje. 

5. člen 
(stanje javnih cest) 

(1) Javne ceste morajo biti grajene in vzdrževane tako, da jih 
ob upoštevanju prometnih pravil in posebnih pogojev za 
odvijanje prometa, na primer slabih vremenskih razmer, lahko 
varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene. 

(2) Kadar zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali 
ekonomskih razlogov javne ceste ali njenega dela ni mogoče 
zgraditi z elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu prometnemu 
pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko 
zgradi s slabšimi elementi, katerih vrednosti pa ne smejo biti 
nižje od še dopustnih za isto kategorijo javne ceste po pred- 
pisu iz prve alinee tretjega odstavka 6. člena tega zakona. 
Tako zgrajena javna cesta ali njen del mora biti opremljena s 
prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno 
opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje pro- 
meta. 

6. člen 
(predpisi o graditvi In vzdrževanju javnih cest) 

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

(2) Javne ceste se morajo projektirati in graditi tako, da je 
omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno sposobnostjo 
gibanja. 

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

7. člen 
(tehnični predpisi in tehnične specifikacije za javne ceste) 

(1) Minister, pristojen za promet, izdaja tehnične predpise za 
javne ceste, s katerimi podrobneje uredi posamezna vpraša- 
nja v zvezi s planiranjem, projektiranjem, graditvijo in vzdrže- 
vanjem javnih cest. Z njimi lahko določi obvezno uporabo 
standardov in tehničnih specifikacij za javne ceste. 

(2) Tehnična specifikacija za javne ceste je od standarda 
neodvisen dokument, ki določa tehnične zahteve (kakovost,; 
dimenzije, varnost, označevanje, preskušanje idr.), ki jih 
morajo izpolnjevati postopek, izdelek ali storitev v zvezi s 
planiranjem, projektiranjem, graditvijo in vzdrževanjem javnih 
cest. 

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

8. člen 
(javna služba za javne ceste) 

(1) Vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna 
služba, ki obsega: 

- vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, 
za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest, 
nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega pasu 
ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesre- 
čah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje javnih cest) 
in 
- organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih cestah oprav- 
ljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih 
zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in var- 
nostnih lastnosti (v nadaljnjem besedilu: obnavljanje javnih 
cest). 

(2) Minister, pristojen za promet, predpiše vrsto vzdrževalnih 
del na javnih cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest. 

(3) Način opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja 
obnavljanja državnih cest določi Vlada Republike Slovenije, 
rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih 
cest pa lokalna skupnost. 

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

9. člen 
(nujna vzdrževalna dela ob stavki) 

(1) Izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest mora ob stavki 
svojih delavcev zagotoviti najmanj 
- nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za varen 
promet z vsakodnevnimi pregledi cest; 
- zavarovanje nevarnih delov na cesti, če ugotovljenih 
pomanjkljivosti, ki ogrožajo promet na njej, izvajalec pregleda 
ne more takoj odpraviti; 
- izvedbo ukrepov za zavarovanje ceste, katerih opustitev bi 
lahko povzročila poškodbe ceste; 
- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na javnih 
cestah; 
- prevoznost cest v zimskem času najmanj v obsegu, ki 
omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme; 
- zagotavljati tekoče podatke o stanju in prevoznosti cest. 

(2) Opravljanje del iz prejšnjega odstavka zagotovi izvajalec 
rednega vzdrževanja cest z nadzorom nad stanjem javnih cest 
in z organiziranjem stalne pripravljenosti ustrezno opravljenih 
vzdrževalnih skupin za izvedbo najnujnejših ukrepov zavaro- 
vanj cest in prometa na njih, opustitev katerih bi povzročilo 
poškodbe cest ali ogrozilo promet na njih. 
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(3) Delavcu izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest, ki 
odkloni opravljanje s sklepom izvajalca rednega vzdrževanja 
javnih cest naložena dela iz prvega odstavka tega člena, 
preneha delovno razmerje. 

10. člen 
(financiranje vzdrževanja javnih cest) 

Sredstva za vzdrževanje državnih cest in za redno vzdrževanje 
lokalnih cest se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije 
in iz drugih virov, če je s tem ali posebnim zakonom tako 
določeno. 

11. člen 
(takse in povračila za uporabo javnih cest) 

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

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

(3) Vlada Republike Slovenije lahko sama ali na predlog 
lokalne skupnosti predpiše posebno povračilo za uporabo 
javne ceste in objektov na njej, ki poteka po območjih s 
statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi pose- 
ben režim njene uporabe in vzdrževanja. Če je za vzdrževanje 
ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo 
stroški za njeno vzdrževanje. 

12. člen 
(koncesija za graditev javne ceste) 

(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi 
koncesijo za graditev javne ceste in objektov na njej. 

(2) Pogoji za dodelitev koncesije za graditev državne ceste in 
objektov na njej se določijo z zakonom. Pogodbo o koncesiji 
sklene Vlada Republike Slovenije. 

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

(4) Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste in 
objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali 
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izko- 
rišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in 
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej. 

(5) Pravice in obveznosti, ki jih določajo ta zakon in na njegovi 
podlagi izdani predpisi ter predpisi lokalnih skupnosti glede 
vzdrževanja javnih cest in izvajanja ukrepov za varstvo javnih 
cest in prometa na njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega 
odstavka pri vodenju in izkoriščanju javne ceste in objektov 
na njej, če to ni s tem zakonom, predpisom lokalne skupnosti 
ali s pogodbo iz prejšnjega odstavka drugače določeno. 

13. člen 
(sestavni deli javne ceste) 

(1) Javno cesto sestavljajo: 
- cestno telo; 
- cestni objekti; 
- naprave za odvodnjavanje ceste; 
- brežine ceste; 
- cestni svet; 
- zračni prostor nad voziščem v višini 7 m; 
- prometne površine zunaj vozišča, kot so: počivališča, parki- 

rišča, avtobusna postajališča in obračališča, prostori in 
objekti za tehtanje in nadzor prometa; 
- površine za pešce in kolesarje na cestišču ceste; 
- priključki na cesto v širini cestnega sveta; 
- prometna signalizacija in prometna oprema; 
- cestne naprave in druge ureditve, namenjene varnosti pro- 
meta, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred 
vplivi prometa na njej; 
- naprave za evidentiranje prometa. 

(2) Za sestavni del javne ceste se štejejo tudi zemljišča, objekti 
in naprave, ki jih je investitor v javno cesto pridobil ali zgradil 
za opravljanje rednega vzdrževanja ceste ali za opravljanje 
spremljajočih dejavnosti ob cesti. 

(3) Javna cesta, kot jo določata prvi in drugi odstavek tega 
člena, mora biti vpisana v zemljiško knjigo kot javno dobro v 
lasti države za državno cesto in kot javno dobro v lasti lokalne 
skupnosti za občinsko cesto. V zemljiško knjigo se vpišeta 
tudi služnost iz tretjega odstavka in posebna pravica uporabe 
površin iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona. 

14. člen 
(uporaba pojmov) 

(1) Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo nasled- 
nji pomen; 

1. cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da jo kot 
prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni udele- 
ženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi 
predpisi; 

2. javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni 
organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil 
za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto 
uporablja na način in ob pogojih, določenih z zakonom in 
drugimi predpisi; 

3. nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni 
kategorizirana kot jatma cesta in na kateri se opravlja promet 
na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti 
cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni 
upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne 
ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne pro- 
metne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v 
zasebni lasti in podobne); 

4. državna cesta je kategorizirana javna cesta, namenjena 
prometnemu povezovanju regij ter pomembnejših naselij v 
državi in z enakimi v sosednjih državah, prometnemu povezo- 
vanju pokrajin znotraj države ter prometnemu povezovanju 
pomembnejših naselij znotraj pokrajine. Če na taki cestni 
povezavi ni zgrajena obvozna cesta mimo naselja, je sestavni 
del državne ceste tudi njen del, ki poteka skozi neselje; 

5. avtocesta je državna cesta, ki je namenjena daljinskemu 
prometu motornih vozil in ki je sestavni del avtocestnih pove- 
zav s sosednjimi državami; njen sestavni del so tudi priključne 
ceste, ki te avtocestne povezave dopolnjujejo (priključna 
avtocesta) ter posebej zgrajeni priključki nanjo; 

6. hitra cesta je državna cesta, rezervirana za promet motor- 
nih vozil, ki s svojimi prometno-tehničnimi elementi omogoča 
hitro odvijanje daljinskega prometa med najpomembnejšimi 
središči regionalnega pomena; navezuje se na avtoceste v 
državi in na cestni sistem sosednjih držav; njen sestavni del 
so tudi posebej zgrajeni priključki nanjo; 

7. glavna cesta I. reda je državna cesta, namenjena promet- 
nemu povezovanju med pomembnejšimi središči regional- 
nega pomena, navezuje se na ceste enake ali višje kategorije 
v državi in na cestni sistem sosednjih držav; njen sestavni del 
so tudi posebni priključki nanjo, če so zgrajeni; 

8. glavna cesta II. reda je državna cesta, namenjena promet- 
nemu povezovanju med središči regionalnega pomena in 
navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje katego- 
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rije; njen sestavni del so tudi posebni priključki nanjo, če so 
zgrajeni; 

9. regionalna cesta I. reda je državna cesta, namenjena pro- 
metnemu povezovanju pomembnejših središč lokalnih skup- 
nosti in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje 
kategorije; njen sestavni del so tudi posebni priključki nanjo, 
če so zgrajeni; 

10. regionalna cesta II. reda je državna cesta, namenjena 
prometnemu povezovanju središč lokalnih skupnosti in nave- 
zovanju prometa na državne ceste enake ali višje kategorije; 

11. regionalna cesta III. reda je državna cesta, namenjena 
prometnemu povezovanju središč lokalnih skupnosti, za 
državo pomembnih turističnih (turistične ceste) in obmejnih 
območij ter mejnih prehodov z državnimi cestami enake ali 
višje kategorije, kadar po predpisanih merilih za kategoriza- 
cijo ne dosežejo višje kategorije; 

12. občinska cesta je kategorizirana javna cesta, namenjena 
povezovanju naselij v lokalni skupnosti z naseliji v sosednjih 
iokalnih skupnostih ali povezuje naselja, dele naselja, 
naravne ter kulturne znamenitosti, posamezne objekte in 
podobno v lokalni skupnosti; 

13. lokalna cesta je občinska cesta, ki povezuje naselja v 
lokalni skupnosti z naselji v sosednjih lokalnih skupnostih ali 
naselja in dele naselij v lokalni skupnosti med seboj in je 
pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali 
višje kategorije; 

14. javna pot je občinska cesta, ki ne izpolnjuje v predpisu iz 
prve alinee tretjega odstavka 6. člena tega zakona določenih 
minimalnih elementov za lokalno cesto ali pa je namenjena 
samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne in 
vaške ceste ali poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače 
in podobne); 

15. mednarodna cesta je državna cesta, ki je z mednarodnim 
aktom uvrščena v omrežje evropskih cest; 

16. obvozna cesta je cesta, s katero se nadomesti del državne 
ceste skozi naselje; 

17. cesta, določena za vse vrste prometa, je javna cesta, ki jo 
smejo uporabljati vsi udeleženci v prometu; 

18. cesta, rezervirana za motorna vozila, je javna cesta, po 
kateri smejo voziti samo tista motorna vozila, ki v skladu s 
predpisi o varnosti cestnega prometa lahko razvijejo dolo- 
čeno hitrost, in je označena s predpisano prometno signaliza- 
cijo; 

19. cesta, določena za posamezne vrste prometa, je javna 
cesta, ki jo smejo uporabljati samo tisti udeleženci v prometu, 
za katere prepoved uporabe ni označena s predpisano pro- 
metno signalizacijo; 

20. državna kolesarska pot je državna cesta, ki je namenjena 
samo prometu kolesarjev in je označena s predpisano pro- 
metno signalizacijo. Državna kolesarska pot se navezuje na 
omrežje evropskih kolesarskih poti (daljinska kolesarska pot), 
povezuje središča regionalnega pomena (glavna kolesarska 
pot) ali povezuje pomembnejša središča lokalnega pomena 
ter vodi do pomembnih turističnih območij ali središč ter do 
območij izjemnih naravnih znamenitosti (regionalna kolesar- 
ska pot); 

21. cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavljata nasip in 
voziščna konstrukcija: 

22. cestni objekti so mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, pre- 
pusti, predori, galerije, podporne in oporne konstrukcije ter 
podhodi in nadhodi; 

23. cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, ločilni 

in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter bankine ali 
naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu 
(segmentni jarki ali mulde, koritnice); 

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

25. brežina je naravno nastala ali zgrajena nagnjena površina 
zemljišča ob cestnem telesu; 

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

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

28. polje preglednosti so zemljišča ob cestišču, določena s 
preglednim trikotnikom in pregledno bermo, katerih raba je 
omejena; 

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

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

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

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

33. priključek je del javne ceste, s katerim se javna cesta iste 
ali nižje kategorije, nekategorizirana cesta ali pristop do 
objekta ali zemljišča navezuje na to cesto; 

34. kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot 
vozišče ali je od njega ločeno kako drugače in je namenjena 
prometu koles in koles s pomožnim motorjem; 

35. pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je 
od njega ločen kako drugače in je namenjen pešcem ali 
pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim motorjem, če 
je na njem označen pas za kolesarje; 

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

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

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

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

40. cestne naprave in ureditve sestavljajo telekomunikacijske 
in električne naprave, vgrajene v cestno telo, ki so namenjene 
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prometu, stacionarne naprave za nadzor in urejanje prometa 
ter naprave za nadzor nad stanjem vozišča, naprave za daljin- 
sko obveščanje in opozarjanje, naprave in objekti za pobira- 
nje cestnine, prezračevalne in varnostne naprave v predorih, 
naprave in ureditve za zaščito pred snežnimi plazovi, zameti, 
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi za pro- 
met na javni cesti; 

41. nivo rednega vzdrževanja so predpisane enote mere za 
posamezna dela rednega vzdrževanja javne ceste in objektov 
na njej; 

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

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

44. naselje, skozi katero poteka javna cesta, je prostor, na 
katerem so 2 ene ali obeh strani ceste vrste ali skupine stavb 
in so njegove meje določene s prometnimi znaki za označeva- 
nje naselij; 

45. varovalni pas je pas zemljišča ob javni cesti, v katerem je 
raba prostora omejena zaradi preprečitve škodljivih vplivov 
okolice na cesto in promet na njej in obratno; 

46. čezmerna uporaba javne ceste ali njenega dela je začasno 
ali trajno več kot 50-odstotni delež v vseh opravljenih prevozih 
blaga po njej, ki je posledica izvajanja investicijskih del ali 
narave proizvodne ali storitvene dejavnosti, v zvezi s katero se 
opravljajo prevozi (izkoriščanje kamnin, rudnin in podobno). 
Delež prevozov se ugotavlja v povprečnem dnevnem letnem 
prometu tovornih vozil z nosilnostjo več kot 101, ugotovljenim 
z najmanj štirikratnim štetjem prometa na izvorno-ciljni loka- 
ciji čezmernega uporabnika ceste. Čezmerni uporabnik ceste 
je pravna ali fizična oseba, ki izvaja investicijska dela ali 
dejavnost iz predhodnega stavka. 

(2) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, katerih pomen ni dolo- 
čen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo 
predpisi o varnosti cestnega prometa. 

15. člen 
(uporaba nekategoriziranih cest) 

(1) Na prometnih površinah, ki niso kategorizirane kot javne 
ceste po tem zakonu (nekategorizirane ceste), je promet 
dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o 
varnosti cestnega prometa določijo lastniki ali od njih poo- 
blaščeni upravljavci teh prometnih površin. 

(2) Graditev, vzdrževanje in uporabo gozdnih cest ureja zakon 
o gozdovih. 

II. UPRAVLJANJE DRŽAVNIH CEST 

16. člen 
(kategorizacija državnih cest) 

. Upravljavec državnih cest je Republika Slovenija, razen v 
primerih iz 20. člena tega zakona. 

17. člen 
(kategorizacija državnih cest) 

(1) Državne ceste določi in kategorizira Vlada Republike Slo- 
venije na predlog ministra, pristojnega za promet. Hkrati s 
kategorizacijo državnih cest Vlada Republike Slovenije 
določi, kateri vrsta prometa so namenjene. 

(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del državne ceste, s kate- 
rim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot državna 
cesta. 

(3) O spremembah kategorizacije državnih cest in nadomeš- 
čenih delov državnih cest, ki se ohranjajo kot prometne povr- 
šine, odloča Vlada Republike Slovenije. 

(4) Vlada Republike Slovenije lahko javne ceste, ki se opustijo 
kot državne ceste, in nadomeščene dele državnih cest pre- 
nese med občinske ali nekategorizirane ceste. 

(5) Spremembe kategorizacije državnih cest ali nadomešče- 
nih delov teh cest in prenose občinskih cest med državne 
ceste lahko predlagajo minister, pristojen za promet, in 
lokalne skupnosti. Spremembe in prenosi se po medseboj- 
nem usklajevanju interesov obeh predlagateljev in ob upošte- 
vanju meril za kategorizacijo javnih cest opravijo enkrat letno 
in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja državnih cest 
za naslednje leto. 

18. člen 
(opustitev državne ceste) 

(1) Državna cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi 
nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo. 

(2) Opuščena državna cesta ali njen del se lahko usposobi za 
parkirišča, počivališča in za druge potrebe udeležencev v 
prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim 
okoljem. 

(3) O opustitvi in ureditvi opuščene državne ceste ali njenega 
dela odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, 
pristojnega za promet. 

19. člen 
(Direkcija Republike Slovenije za ceste) 

(1) Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne 
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo državnih cest 
opravlja Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem 
besedilu; Direkcija za ceste). Te obsegajo zlasti: 
- izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja 
državnih cest in izdelavo osnutkov teh planov; 
- naloge rednega vzdrževanja državnih cest; 
- naloge nadzora nad stanjem državnih cest; 
- izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na 
državnih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na 
podlagi javnega razpisa; 
- izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire konce- 
sionarja za radno vzdrževanje državnih cest, če je tak način 
njegovega izvajanja določen s predpisom iz tretjega odstavka 
8. člena tega zakona; 
- naloge v zvezi z investicijami v državne ceste; 
- vodenje evidenc o državnih cestah, določenih s predpisom 
iz osmega odstavka 3. člena tega zakona; 
- štetje prometa na državnih cestah; 
- naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju 
državnih cest in prometa na njih; 
- naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje ir 
izkoriščanje državnih cest in objektov na njih ter v zvezi 2 
izbiro najugodnejšega ponudnika; 
- izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za var 
stvo državnih cest in za zavarovanje prometa na njih; 
- naloge v zvezi s pripravo strokovnih podlag za tehnične 
predpise o projektiranju, graditvi in vzdrževanju javnih cest; 
- priprava programov in organizacija izdelave raziskovalni! 
in razvojnih nalog za javne ceste; 
- sklepanje pogodb po pooblastilu ministra, pristojnega zi 
promet; 
- druge naloge, določene z zakonom ali drugim predpisom 

(2) Za redno vzdrževanje državnih cest lahko Direkcija z 
ceste organizira cestne baze kot režijske obrate. 

(3) Direkcija za ceste opravlja tudi strokovnotehnične, rai 
vojne, organizacijske, upravne in druge naloge, določene 
tem zakonom, ki se nanašajo na graditev, vzdrževanje i 
varstvo državnih kolesarskih poti. 
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20. člen 
(posebna gospodarska družba za državne ceste) 

(1) Za organiziranje in vodenje gradnje ter vzdrževanja dolo- 
čenih državnih cest in upravljanje teh cest se lahko ustanovi 
posebno gospodarsko družbo pod pogoji in na način, kot to 
določi poseben zakon. 

(2) Gospodarska družba iz prejšnjega odstavka ima pri orga- 
niziranju in vodenju gradnje, vzdrževanja in varstva državnih 
cest, ki jih upravlja, enake pravice in obveznosti kot jih ima 
Direkcija za ceste glede teh nalog, če to ni z zakonom dru- 
gače določeno. 

21. člen 
(raziskovalna dejavnost) 

(1) Raziskovalno dejavnost za javne ceste opravljajo razisko- 
valne organizacije ter druge pravne in fizične osebe, ki izpol- 
njujejo pogoje po predpisih o raziskovalni dejavnosti. 

(2) Raziskovalne in razvojne naloge za javne ceste obsegajo 
zlasti ukrepe ter razvoj tehnik in tehnologij za zagotavljanje 
skladnosti cest z okoljem in varovanje okolja pri graditvi in 
vzdrževanju cest ter za racionalizacijo graditve in vzdrževanja 
cest in zagotavljanja varnosti prometa na njih. Sredstva za te 
namene se zagotavljajo v okviru in v strukturnem deležu do 
2% proračunskih sredstev za vzdrževanje državnih cest. 

(3) Temelino, uporabno in razvojno-raziskovalno delavnost za 
javne ceste, ki se opravlja v okviru nacionalnega raziskoval- 
nega programa, v skladu s tem programom sofinancirata 
ministrstvo, pristojno za promet, in ministrstvo, pristojno za 
znanost in tehnologijo. 

22. člen 
(strategija razvoja In vzdrževanja državnih cest) 

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

(2) Strategijo iz prejšnjega odstavka sprejme Državni zbor 
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije. 

(3) Strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest mora biti 
usklajena s strategijo razvoja prometnega sistema. Strategija 
se lahko spremeni ali dopolni, če spremenjene razmere ali 
pogoji v Republiki Sloveniji ali sosednjih državah zahtevajo 
drugačen razvoj državnih cest. 

23. člen 
(nacionalni program) 

(1) Cilji in naloge strategije razvoja in vzdrževanja državnih 
cest se natančneje določijo v nacionalnem programu, ki se 
sprejema za najmanj štiri leta. 

(2) Z nacionalnim programom se določijo vrstni red prednost- 
nih nalog vzdrževanja in razvoja državnih cest, viri sredstev za 
njihovo uresničitev ter dinamika in obseg uresničitve posa- 
meznih razvojnih nalog v planskem obdobju. Določitev pred- 
nostnih nalog mora temeljiti na objektivnih prometnih, tehnič- 
nih, ekonomskih in okoljskih merilih. 

H 
;3) Nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih cest 
sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade 
Republike Slovenije. 

24. člen 
(letni plan) 

1) Na podlagi nacionalnega programa minister, pristojen za 
>romet, predlaga letni plan razvoja in vzdrževanja državnih 
:est za koledarsko leto. 

2) Letni plan se usklajuje in sprejema po postopku, določe- 
tem za republiški proračun, in je njegov sestavni del. 

(3) Kadar se za razvoj in vzdrževanje določenih državnih cest 
iz 20. člena tega zakona sredstva zagotavljajo s posebnim 
zakonom, letni plan razvoja in vzdrževanja sprejme Državni 
zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slove- 
nije. 

III. Graditev državnih cest 

25. člen 
(varstvo okolja vzdolž državne ceste) 

(1) Državne ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu 
s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na 
okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši. 

(2) Će je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi 
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali 
objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču državne ceste, 
se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sose- 
dom in investitorjem državne ceste, ustanovi stvarna služnost 
za takšno izvedbo. 

26. člen 
(projektiranje državnih cest) 

(1) Elementi za projektiranje državne ceste se določijo v 
skladu s predpisom o projektiranju cest iz tretjega odstavka 6. 
člena tega zakona. 

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

27. člen 
(priglasitev rekonstrukcije državne ceste) 

(1) Za rekonstrukcijo državne ceste zaradi izboljšanja njenih 
prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega v 
prostor zunaj varovalnega pasu ob državni cesti, za katero so 
pridobljena potrebna zemljišča v trasi rekonstruirane ceste in 
ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki in 
upravljavci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v 
tem prostoru, ni potrebno dovoljenje za poseg v prostor. Ta 
dela se morajo pred svojim pričetkom priglasiti pristojnemu 
organu po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov. 

(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za rekonstrukcijo 
državne ceste, ki je določena v prostorskem izvedbenem aktu. 

28. člen 
(začasno uporabno dovoljenje za državno cesto) 

Za novozgrajeno ali rekonstruirano državno cesto lahko pri- 
stojni upravni organ izda začasno uporabno dovoljenje še 
pred dokončanjem vseh preostalih del po projektni dokumen- 
taciji zunaj vozišča ceste, če je s tehničnim pregledom nje- 
nega vozišča ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za varno odvi- 
janje prometa in predpise o varstvu okolja. 

29. člen 
(pridobitev zemljiič za gradnjo državne ceste) 

(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekon- 
strukcijo državne ceste se lahko v skladu z zakonom na 
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi 
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve 
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine. 

(2) Vlada Republike Slovenije lahko na predlog ministra, pri- 
stojnega za promet, odloči, da se za zemljišča, potrebna za 
gradnjo ali rekonstrukcijo avtoceste, glavne ceste ali ceste iz 
32. člena tega zakona, odškodnina zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda v delu, ki je po 
predpisih o kmetijskih zemljiščih prihodek republike, ne pla- 
čuje oziroma se zniža. 
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30. člen 
(vračilo razlaščenih zemljišč) 

(1) če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz prejš- 
njega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene 
razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih 
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom. 

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

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

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

(2) Če je graditev prometnih površin, objektov in naprav iz 
prejšnjega odstavka nujna zaradi povečanja pretočnosti in 
varnosti prometa po državni cesti skozi naselje, zagotovi za ta 
namen potrebna sredstva Republika Slovenija. Sofinanciranje 
teh prometnih površin, objektov in naprav, ki jih po izgradnji 
upravlja lokalna skupnost, se uredi s posebno pogodbo, ki jo 
skleneta minister, pristojen za promet, in lokalna skupnost. 

(3) Če je zaradi narave proizvodne ali storitvene dejavnosti 
gospodarske družbe ali podjetnika posameznika ob državni 
cesti treba to cesto zgraditi, rekonstruirati ali obnavljati z 
boljšimi elementi in v večjem obsegu, kot to zahtevata povpre- 
čen obseg in struktura cestnega prometa, lahko gospodarska 
družba ali pod|etnik posameznik sofinancira ta dela v obsegu 
stroškov dodatno potrebnih del na državni cesti. V tem pri- 
meru nista zavezana za plačevanje povračila za čezmerno 
uporabo ceste. Sofinanciranje se uredi s posebno pogodbo, 
ki jo skleneta minister, pristojen za promet, in zainteresirana 
gospodarska družba ali podjetnik posameznik. 

32. člen 
(financiranje graditve obvozne ceste) 

Sredstva za graditev obvozne ceste zagotavljata Republika 
Slovenija in lokalna skupnost. Sofinanciranje graditve 
obvozne ceste se uredi s posebno pogodbo, ki jo skleneta 
minister, pristojen za promet, in lokalna skupnost. 

33. člen 
(gradnja avtobusnih postajališč) 

(1) Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje potnikov 
na avtocesti in hitri cesti niso dovoljena. 

(2) Avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah I. 
reda morajo biti zunaj vozišča. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Direkcija 
?a ceste na predlog lokalne skupnosti ali javnega prevoznika 
'n v soglasju s Prometnim inšpektoratom Republike Slovenije 
ter območno enoto za notranje zadeve po presoji okoliščin, 
Pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za 
ureditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste. Če ugo- 
'ovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo 
Prometno nevarno, prekliče dovoljenje. 

(4) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji glavne ali regi- 
onalne ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč 
direkcija za ceste ob upoštevanju predlogov lokalnih skup- 
nosti. 

(5) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča, ki niso v 

programu razvoja državih cest, mora predlagatelj pridobiti 
soglasje Direkcije za ceste. Stroške gradnje avtobusnega 
postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno 
postajališče postane del javne ceste. 

(6) Minister, pristojen za promet, predpiše tehnične normative 
in minimalne pogo|e, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna 
postajali.šča. 

, 34. člen 
(križanja državnih cest in železniških prog) 

Križanja državnih cest in železniških prog morajo biti omejena 
na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje ali več državnih 
cest usmeri na skupno križanje z železniško progo. Način 
križanja državnih cest in železniških prog ter razmejitev stro- 
škov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali 
železniško progo, se uredita skladno s predpisi o varnosti v 
železniškem prometu. 

35. člen 
(razmejitev obveznosti med upravljalci cest in upravljalci 

vodotokov) 

(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije obiektov in naprav, ki 
posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje 
ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investi- 
tor geste. 

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

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

v 36. člen 
(obveznost Investitorja zaradi prestavitve državne ceste) 

(1) Če je treba obstoječo državno cesto prestaviti zaradi 
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni 
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in 
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve 
državne ceste krije investitor objekta ali naprave. 

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

37. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja) 

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo državne ceste 
predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, 
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora 
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba 
opraviti na območju ceste. 

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije 
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo- 
vorna Direkcija za ceste. 

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, 
naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investi- 
tor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in na- 
peljav. 

38. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v državno cesto) 

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

(2) Direkcija za ceste mora dati investitorju oziroma uprav- 
ljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago 
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del. 

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

IV. Vzdrževanje državnih cest 

39. člen 
(NAČELA VZDRŽEVANJA DRŽAVNIH CEST) 

(1) Vzdrževanje državnih cest, pripadajočih pasov za kolesarje 
ter državnih kolesarskih poti izven naselij, razen prometnih 
površin, objektov in naprav iz 43. člena tega zakona, je repu- 
bliška javna gospodarska služba. 

(2) Državne ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati 
tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje 
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja in določb 5., 
6. in 8. člena tega zakona omogočajo varno odvijanje pro- 
meta. " 

40. člen 
(vzdrževanje križišč in križanj) 

(1) Za vzdrževanje križišč državnih cest z občinskimi cestami v 
območju cestnega sveta državne ceste skrbi Direkcija za 
ceste. 

(2) Vzdrževanje križanj državnih cest z železniško progo ure- 
jajo predpisi o varnosti v železniškem prometu. 

41. člen 
(vzdrževanje cestnih objektov nad državnimi cestami) 

Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nad- 
vozov in drugih cestnih objektov nad državnimi cestami skrbi 
Direkcija za ceste. 

42. člen 
(vzdrževanje državne ceste na mejnem prehodu) 

Državna cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v enakem 
obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim prehodom. 
Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem prehodu 
zagotavljajo upravljavci teh površin. 

43. člen 
(obveznosti lokalne skupnosti) 

(1) Obvezna lokalna javna gospodarska služba obsega; 
a) vzdrževanje občinskih cest; 
b) vzdrževanje naslednjih prometnih površin, objektov in 
naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene 
urejanju prometnega režima in varnemu odvijanju prometa 
skozi naselje: odstavnih pasov, parkirišč in podobnih promet- 
nih površin na ali ob cestišču državne ceste v naselju, ki so 
namenjene odvijanju prometa v naselju; 
c) vzdrževanje kolesarskih stez in pločnikov; 

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

(3) Lokalna skupnost mora vzdrževati prometne površine, 
objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena ter kriti 
sorazmeren del stroškov vzdrževanja državne ceste skozi 
naselje iz drugega odstavka tega člena ne glede na način 
financiranja njihove zgraditve. 

(4) Če obvezna lokalna javna gospodarska služba ni zagotov- 
ljena skladno s prejšnjim odstavkom, jo zagotovi Republika 
Slovenija na račun lokalne skupnosti. Način zagotovitve 
določi Vlada Republike Slovenije z aktom, ki ga izvrši ministr- 
stvo, pristojno za promet. 

44. člen 
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 

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

(2) Če je med preusmeritvijo prometa z državne ceste na 
občinsko cesto treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali 
pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega 
prometa, ima lokalna skupnost pravico do povrnitve teh stro- 
škov v skladu z določbo šestega odstavka 64. člena tega 
zakona. 

V. Varstvo državnih cest in prometa na njih 

1. Varstvo državnih cest 

45. člen 
(omejitve uporabe državne ceste) 

(1) Če je državna cesta v takem stanju, 
- da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 
posameznih vrst vozil, 
- da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti 
ali 
- če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na 
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne 
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, 
burje, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in 
podobno), lahko Direkcija za ceste prepove ali omeji promet 
vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu a" 
zmanjša dovoljeno osno obremenitev, dokler so razlogi za 
takšen ukrep. 

(2) Direkcija za ceste ukrepe iz prejšnjega odstavka označi s 
prometno signalizacijo in o njih obvesti območno enoto za 
notranje zadeve, Prometni inšpektorat Republike Slovenija 
ter javnost po sredstvih javnega obveščanja. 

(3) Ukrepe iz tretje alinee prvega odstavka tega člena lahko 
pod enakimi pogoji izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževa- 
nja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah 
O izvedenem ukrepu morata nemudoma obvestiti tudi Direk- 
cijo za ceste. 

46. člen 
(varovalni pas ob državni cesti) 

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor oj> 
državni cesti na državno cesto in promet na njej, je ob ten 
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. 

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postaj 
Ijanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem 
pasu državne ceste so dovoljeni le s soglasjem Direkcije 
ceste. 

(3) Direkcija za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če9 

predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti int®* 
resi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitv® 
zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega 
videza. 

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni Pa® 
državne ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov z 

zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 
členom tega zakona. 

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta f 
je na vsako stran državne ceste širok 
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- pri avtocestah 40 m 
- pri hitrih cestah . 35 m 
- pri glavnih cestah 25 m 
- pri regionalnih cestah 15 m 
- pri državnih kolesarskih poteh 5 m 

(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena 
š prostorskimi izvedbenimi akti, v postopku priprave katerih je 
brjo pridobljeno soglasje Direkcije za ceste. 

47. člen 
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav) 

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonape- 
tostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodo- 
vodi, toplovodi ter druge podobne naprave se smejo napelje- 
vati oziroma postavljati v območju državne ceste in njenega 
varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s 
soglasjem Direkcije za ceste. 

(2) Direkcija za ceste lahko zahteva od upravljalca vodov in 
naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi 
obnavljanja ali rekonstrukcije državne ceste ali izvedbe ulfe- 
pov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške 
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov uprav- 
ljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za 
njihovo napeljavo oziroma postavitev. 

(3) Direkcija za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega 
odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali državno 
cesto ali promet na njej, bistveno oteževal! njeno vzdrževanje 
ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste. 

48. člen 
(dela na državni cesti) 

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na državni 
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem Direkcije za ceste. 

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se 
določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del. 

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

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

49. člen 
(opravljanje del ob državni cesti) 

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravlja- 
nje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž državne 
ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala 
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno 
soglasje Direkcije za ceste. V soglasju se določijo pogoji za 
opravljanje teh del. 

50. člen 
(Izredni prevoz) 

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih največjih dovoljenih 
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij. 

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo s 
predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, 

dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se 
šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s 
tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obre- 
menitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh 
elementov, ki je odrejena na državni cesti ali njenem delu s 
prometnimi znaki. 

(3) Za .izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se 
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni 
prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka po državnih 
cestah ali državnih in občinskih cestah, izda Direkcija za ceste 
v 15 dneh po vložitvi zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti 
območno enoto za notranje zadeve, Prometni inšpektokrat 
Republike Slovenije in izvajalca vzdrževanja cest, po katerih 
bo izredni prevoz opravljen. 

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne 
prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi intervencije ob 
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi 
obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom 
izrednega prevoza z Direkcijo za ceste uskladiti potek izred- 
nega prevoza in o tem obvestiti območno enoto za notranje 
zadeve. 

(5) Za izredni prevoz, ki poteka po cestah iz 12. in 20. člena 
tega zakona, mora izdajatelj dovoljenja o izdanem dovoljenju 
obvestiti tujo ali domačo pravno ali fizično osebo, ki vodi in 
izkorišča te ceste, oziroma gospodarsko družbo, ki jih uprav- 
lja. Ti so upravičeni do sorazmernega deleža povračila za 
izredni prevoz. 

(6) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za notranje zadeve, izda predpis o načinu in pogo- 
jih opravljanja izrednih prevozov ter o tranzitnih smereh za 
izredne prevoze po javnih cestah v Republiki Sloveniji. 

51. člen 
(nadzor izrednih prevozov) 

(1) Največje dovoljen# osne obremenitve, skupno maso in 
dimenzije vozil na državnih cestah nadzorujejo izvajalci red- 
nega vzdrževanja državnih cest v sodelovanju ? uradnimi 
osebami s policijskimi pooblastili. 

(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka se mora za vozila, ki vsto- 
pajo v Republiko Slovenijo, opravljati v postopku carinskega 
nadzora na mejnem prehodu. 

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

52. člen 
(spremljajoče dejavnosti ob državni cesti) 

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

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za 
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe 
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo. 

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za 
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavno- 
sti je potrebno soglasje Direkcije za ceste. 

53. člen 
(priključki na državno cesto) 

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

(3) Direkcija za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če 
ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost 
ceste in varnost prometa na njej ter če objektov in zemljišč ni 
mogoče z ekonomsko upravičeno rešitvijo navezati na občin- 
sko cesto. 

(4) Dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč morajo 
biti praviloma navezani na občinsko cesto in z njo na glavno 
ali regionalno cesto. 

(5) Pri gradnji ali rekonstrukciji glavne ali regionalne ceste ter 
objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi- 
deti že v projektih teh gradenj. 

(6) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na glavno ali 
regionalno cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne 
signalizacije, krije njegov investitor. 

(7) Priključek v območju cestnega sveta s pripadajočo pro- 
metno signalizacijo je sestavni del državne ceste. 

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

(9) Uporabno dovoljenje, izdano v nasprotju z določbo prejš- 
njega odstavka, je nično. 

54. člen 
(obvezna rekonstrukcija priključka) 

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

55. člen 
(ukinitev prikl|učka) 

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

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije 
investitor priključka ali njegov pravni naslednik. 

56. člen 
(varovalni gozdovi in hudourniki ob državni cesti) 

(1) Direkcija za ceste lahko pristojnemu upravnemu organu za 
gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž državne ceste ali v 
njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred 
drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in 
podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o 
gozdovih. 

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob državni cesti pogozdujejo ali 
urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati z 
Direkcijo za ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se 
zavaruje cesta. 

(3) Direkcija za ceste krije del stroškov za pogozditev goljav 
ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki 
ga imajo takšna dela za varstvo državne ceste. 

57. člen 
(graditev žičniških naprav čez državne ceste) 

(1) Za graditev žičniških naprav nad državnimi cestami ali ob 
njih mora investitor dobiti soglasje Direkcije za ceste. 

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

58. člen 
(izkoriščanje kamnin ob državni cesti) 

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

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investi- 
tor pridobiti soglasje Direkcije za ceste. 

t 59. člen 
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu državne 

ceste) 

Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu državne ceste, ki bi 
lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine pod- 
zemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, 
na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora 
investitor pridobiti soglasje Direkcije za ceste. Taka dela se 
lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje. 

60. člen 
(prepovedi ogrožanja državne ceste in prometa na njej) 

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti državno cesto ali 
njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in 
zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati 
cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. 

(2) Prepovedano je predvsem: 

1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine; 
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo; 
3. ovirati odtekanje vode s ceste; 
4. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v 
obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob 
cesti napajališča za živali; 
5. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, 
da lahko poškodujejo cesto; 
6. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gor- 
ljive snovi; 
7. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto; 
8. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in 
pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z 
vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno 
dovoljeni; 
9. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, trto ali druge visoke 
nasade ali poljščine, nameščati les, opeko ali drug material ali 
predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost 
ceste ali drugače ovira ali ogroža promet ali če se s tem 
poškoduje cesta. 

10. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v višini 1 m 
od ceste vzporedno z njo; 
11. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetij- 
sko orodje in stroje; 
12. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge 
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet; 
13. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami; 
14. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot 
tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele 
tovora; 
15. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material 
ali predmete; 
16. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo; 
17. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete 
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ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače 
onesnaževati cesto. 

61. člen 
(naležne ploskve na kolesih vozil) 

(1) Vozila, ki vozijo po državnih cestah, morajo imeti kolesa s 
takšnimi naležnimi ploskvami, 4a ne poškodujejo vozišča. 

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po državnih 
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblo- 
gami, ki ne poškodujejo vozišča. 

62. člen 
(obveznosti sosedov ob državni cesti) 

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

(2) Sosedi ob državni cesti morajo v skladu z zakonom in za 
odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi nji- 
hovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov 
in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter posta- 
vitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in 
prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepil- 
nimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče 
postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste. 

2. Ukrepi za varstvo prometa 

63. člen 
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na državni cesti) 

(1) Dela na državni cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej 
cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za 
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 64. člena tega 
zakona. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za 
delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za radno vzdrže- 
vanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za 
katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh 
del. 

(3) Dovoljenje za zaporo glavne ali regionalne ceste je treba 
Pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje 
*anje se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na 
druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na glavni 
cesti ne ustavi za dalj kot 30 minut oziroma zaradi zapore na 
regionalni cesti za dalj kot 60 minut. 

(4) Športne in druge prireditve na avtocestah in hitrih cestah, 
zaradi katerih bi jih bilo treba popolno zapreti za promet, niso 
dovoljene. 

64. člen 
(Izdaja dovoljeni za zaporo državne ceste) 

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo državne ceste izda 
Direkcija za ceste. O izdanih dovoljenjih obvesti območno 
»noto za notranje zadeve, Prometni inšpektorat Republike 
Slovenije in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na katero se 
dovoljenje nanaša. 

(2) Z dovoljenjem za zaporo državne ceste se določijo pogoji 
za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore 
ceste in čas njenega trajanja. 

(3) Vloga za zaporo državne ceste mora vsebovati podatke o 
lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora 
Ceste, ter načinu in času trajanja njihove izvedbe. Izdajatelj 
dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje 
*apore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, pred- 
videnimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turi- 
stično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami 
ceste. 

(4) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo 
državne ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za 
športne in druge prireditve na cesti. 

(5) Direkcija za ceste mora za zaporo cest iz 12. člena tega 
zakona pridobiti predhodno mnenje tuje in domače pravne ali 
fizične osebe, ki te ceste vodi in izkorišča. 

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa 
zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj 
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa 
obvestiti območno enoto za notranje zadeve ter javnost po 
sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo 
ceste. 

65. člen 
(polje preglednosti) 

(1) V bližini križišča državnih cest v ravnini ali državne ceste z 
občinsko cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni tri- 
kotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna 
berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih 
kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli 
drugega, kar bi oviralo preglednost državne ceste ali železni- 
ške proge (polje preglednosti). 

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pregled- 
nosti na zahtevo inšpektorja za ceste ali uradne osebe s 
policijskimi pooblastili odstraniti ovire. Če tega ne stori, zago- 
tovi odstranitev ovir na njegove stroške Direkcija za ceste. 

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju pregled- 
nosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odškod- 
nine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita last- 
nik oziroma uporabnik zemljišča in Direkcija za ceste v skladu 
z zakonom. 

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziroma 
uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do 
odškodnine, če je bila thka omejitev uporabe zemljišča dolo- 
čena v soglasju Direkcije za ceste iz 46. člena tega zakona. 

(5) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za notranje zadeve, predpiše način določitve pre- 
glednega trikotnika in pregledne berme. 

66. člen 
(prometna signalizacija na državnih cestah) 

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

(2) Za postavitev, odstranitev ali dopolnitev prometnih zna- 
kov, ki označujejo prometno ureditev na državnih cestah v 
naselju z več kot 20.000 prebivalci, mora Direkcija za ceste 
pridobiti predhodno mnenje lokalne skupnosti. 
(3) Na državni cesti se smejo postavljati table in napisi, ki 
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno 
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in 
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v 
skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainte- 
resirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in 
druge obvestilne signalizacije odloča Direkcija za ceste. 
Direkcija za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za posta- 
vitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev. 

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

67. člen 
(obveičevanje In oglaševanje ob državni cesti) 

(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za 
slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob državnih 
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cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. 
Direkcija za ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitev 
znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udele- 
žence v prometu in zanje ni predpisana prometna signaliza- 
cija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdr- 
ževanja in odstranitve. 

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega 
odstavka se ob državnih cestah v naselju lahko postavljajo le 
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavi- 
tev prometne signalizacije v predpisu iz tretjega odstavka 6. 
člena tega zakona. Soglasje za njihovo postavitev izda pri- 
stojna lokalna skupnost. V soglasju določi pogoje postavitve, 
ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti 
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh 
objektov in naprav. 

68. člen 
(opravljanje dejavnosti ob državnih cestah zunaj naselja) 

(1) Kdor namerava ob državni cesti zunaj naselja opravljati 
dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki 
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkira- 
nje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 
53. in 54. člena tega zakona zagotoviti ustrezen priključek 
oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parki- 
ranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parki- 
riščem. 

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter 
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje 
Direkcije za ceste o ustrezni izpolnitvi zahtev iz prejšnjega 
odstavka. 

69. člen 
(javna pooblastila) 

Dovoljenja in soglasja iz 48 , 49., 50., 64. in 67. člena tega 
zakona lahko izdaja pravna ali fizična oseba, ki ji je bila 
dodeljena koncesija za redno vzdrževanje državnih cest, če je 
tako določeno s koncesijskim aktom. 

70. člen 
(pritožbeni organ) 

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku prido- 
bitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega 
zakona izdajajo Direkcija za ceste, gospodarska družba iz 
prvega odstavka 20. člena in pravna ali fizična oseba, ki ji je 
dodeljena koncesija za redno vzdrževanje državnih cest, je 
dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet. 

VI. Inšpekcijsko nadzorstvo 

71. člen 
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva) 

(1) Uresničevanje določb tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov nadzira prometni inšpektorat Republike 
Slovenije. Posege v državno cesto in njen varovalni pas nadzi- 
rajo tudi gradbeni in urbanistični inšpektorji, vsak v okviru 
svojih pooblastil. 

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

72. člen 
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva) 

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

73. člen 
(naloge inšpekcijskega nadzorstva) 

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva državnih cest 
ima inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po 
drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti: 

1. nadzorovati dela pri rednem vzdrževanju in obnavljanju 
cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ukrepe 
za odpravo nepravilnosti, ki bi lahko povzročile poslabšanje 
stanja ceste ali ogrožale varnost prometa na njej; 
2. nadzorovati izpolnjevanje pogoj#v za opravljanje rednih 
vzdrževalnih del na cestah, ki so bila oddana koncesionarju; 
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na 
njih; 
4. ustaviti vsa dela na cesti, ki se ne opravljajo v skladu z 
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih pred- 
pisov; 
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na 
cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odredi začasne 
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda; 
6. odrediti, da se v polju preglednosti odpravijo pomanjkljivo- 
sti in nepravilnosti, povzročene s kršenjem predpisanih ukre- 
pov za zagotavljanje preglednosti ceste; 
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev za posege v 
varovalni pas ceste; 
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi ali rekonstru- 
irani cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena pro- 
metu. 

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

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

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor z8 
ceste pravico: 
- pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter 
poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarski 
družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skup- 
nosti; 
- zaslišati stranke in priče v upravnem postopku; 
- pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb; 
- vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so " 
skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva; 
- pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, 
podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč i" 
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne 
za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega zakona in "3 

njegovi podlagi izdanih predpisov. 

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

74. člen 
(prenos pristojnosti inšpekcijskega nadzorstva) 

(1) Inšpektor za ceste ima poleg pravic in obveznosti iz prej$' 
njega člena tudi pravico in dolžnost nadzorovati vzdrževanje 
občinskih cest kot obvezne lokalne javne službe v obsegu,10 

je zanjo predpisan z enotnimi strokovnimi podlagami za gra* 
ditev in vzdrževanje občinskih cest iz 6. in 8. člena teg8 

zakona. 

(2) Če ena ali več lokalnih skupnosti ustanovi službo za 

nadzor občinskih cest, jo lahko ministrstvo, pristojno za p'0' 
met, pooblasti za opravljanje tistih nalog inšpekcijskega na«' 
zorstva, ki se nanašajo na izvajanje enotnih strokovnih podla« 
za graditev in vzdrževanie občinskih cest. določenih s 6. in 8' 
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Slenom tega zakona, ter za opravljanje inšpekcijskega nad- 
zorstva nad posameznimi kategorijami regionalnih cest. 

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

Vil. Kazenske določbe 

75. člen 
(prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

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

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, 
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne elek- 
trične oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplo- 
vod in druge podobne naprave (prvi odstavek 47. člena); 

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga 
dela na državni cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovolje- 
nem (prvi odstavek 48. člena); 

brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja 
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih 
vzdolž državne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, 
Poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja 
(49. člen); 

S. postavi na površinah ob državni cesti, določenih za te 
namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih 
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe z Direkcijo za 
ceste ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost 
brez soglasja te direkcije (52. člen); 

®- brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na državno 
cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in 
drugimi pogoji tega soglasja (drugi odstavek 53. člena); 

T- vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudourni- 
kov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje državna 
cesta (drugi odstavek 56. člena); 

® brez soglasja gradi žičniške naprave nad državnimi cestami 
sli ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo (57. člen); 

brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in 
9linokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, 
vzdrževanje državne ceste ali varnost prometa na njej (58. 
"en); 

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu 
državne ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja 
°ziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in 
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji 
'®ga soglasja (59. člen); 

j1. začasno ali trajno zasede državno cesto ali njen del ali 
'zvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in 
°bjektih ob državni cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali 
objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (60. 
Člen); 
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi 
'ahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 61. člena); 
13- vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene 
s Primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi 
odstavek 61. člena); 
14- ne dopusti prostega odtoka vode ali odlaganja snega (prvi 
odstavek 62. člena); 

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo državne 
ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali 
druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 63. člena); 

16. izvede delno ali popolno zaporo državne ceste v nasprotju 
s pogoji za njeno izvedbo ali preseže dovoljeni čas njenega 
trajanja (drugi odstavek 64. člena); 

17. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju 
preglednosti (prvi odstavek 65. člena); 

18. brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali 
napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob 
državni cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja 
(prvi odstavek 67. člena); 

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

r 
76. člen 

. (prekrški posameznikov) 

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega 
odstavka prejšnjega člena. 

77. člen 
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300 000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izvajalec rednega vzdrževanja državnih cest: 

1. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob more- 
bitni stavki (prvi odstavek 9. člena); 
2. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo varno 
odvijanje prometa (drugi odstavek 39. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega ollstavka tudi odgovorna oseba izva- 
jalca rednega vzdrževanja državnih cest. 

78. člen 
(kršitev obveznosti uskladitve del) 

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

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investi- 
torja. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba Direkcije za ceste, če pred začet- 
kom gradnje ali rekonstrukcije državne ceste ne obvesti inve- 
stitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali 
ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve 
del (prvi odstavek 38. člena). 

VII. Prehodne In končne določbe 

79. člen 
(Izročitev dokumentacije o državnih cestah) 

Organizacije za redno vzdrževanje cest in Podjetje za vzdrže- 
vanje avtocest, Ljubljana, ki so bile z Zakonom o cestah 
(Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) določene kot izvajalci 
te delavnosti posebnega družbenega pomena, morajo v dveh 
mesecih od uveljavitve tega zakona Direkciji za ceste izročiti 

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

80. člen 
(legalizacija priključkov) 

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priklju- 
ček nekategorizirane ceste na državno cesto brez predpisa- 
nega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti 
vlogo za pridobitev tega soglasja pri Direkciji za ceste najkas- 
neje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Po preteku tega 
roka se uveljavijo ukrepi iz 55. člena tega zakona. 

81. člen 
(upravljanje občinskih cest) 

(1) Lokalna skupnost sprejme odlok o občinskih cestah, v 
katerem uredi upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo 
občinskih cest ter nadzorstvo nad občinskimi cestami, in 
kategorizira občinske ceste najkasneje v enem letu po uvelja- 
vitvi tega zakona. 

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

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

(4) Lokalna skupnost prevzame vso dokumentacijo, določeno 
v prvi in drugi alinei 79. člena tega zakona, v zvezi z evidenco 
in varstvom javnih cest iz drugega odstavka tega člena naj- 
kasneje v treh mesecih po začetku svojega delovanja. Organi- 
zacije za redno vzdrževanje cest in komunalne organizacije, 
ki so izvajale vzdrževanje teh javnih cest kot dejavnost poseb- 
nega družbenega pomena, morajo lokalni skupnosti na njeno 
zahtevo izročiti to dokumentacijo v roku enega meseca od 
prejetja take zahteve. 

82. člen 
(nadzorstvo nad občinskimi cestami) 

Do sprejetja odloka iz prvega odstavka prejšnjega člena ozi- 
roma do organiziranja službe za nadzor občinskih cest oprav- 
lja nadzorstvo nad občinskimi cestami Prometni inšpektorat 
Republike Slovenije. 

83. člen 
(nacionalni program) 

Ministrstvo, pristojno za promet, najkasneje v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona pripravi predlog nacionalnega pro- 
grama razvoja in vzdrževanja državnih cest. 

84. člen 
(vpis v zemljiško knjigo) 

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega zakona uporabljeno 
za gradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste, pa ni bilo vpisano v 
zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v zemljiško 
knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku brez zemlji- 
škoknjižne listine ne glede na svojo vrednost. 

(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega člena, 
ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo 
pravico zahtevati v skladu z zakonom. 

85. člen 
(prilagoditev neprometnih znakov) 

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni na podlagi dovoljenja 

iz drugega odstavka 106. člena Zakona o cestah (Uradni list 
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), se morajo prilagoditi določbam 
64. in 65. člena tega zakona ter določbam predpisa o pro- 
metni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, ki bo 
izdan na podlagi tretjega odstavka 6. člena tega zakona, 
najkasneje v petih letih po uveljavitvi predpisa o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz 
drugega odstavka 106. člena Zakona o cestah (Uradni list 
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s 
pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo. 

86. člen 
(predpisi vlade) 

(1) Vlada Republike Slovenije najkasneje v enem mesecu p o 
uveljavitvi tega zakona: 
- določi merila za kategorizacijo javnih cest (četrti odstavek 
3. člena); 
- predpiše način opravljanja rednega vzdrževanja in organizi- 
ranja obnavljanja državnih cest (tretji odstavek 8. člena); 
- določi kategorizacijo državnih cest (prvi odstavek 17. 
člena). 

(2) Vlada Republike Slovenije najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona uskladi obstoječe predpise ali pred- 
piše in določi višino, način vplačevanja in evidentiranja vpla- 
čil, oprostitve plačevanja, nadzor nad vplačevanjem in sankci- 
oniranje neplačevanja taks in povračil za uporabo javnih cest 
(drugi odstavek 11. člena). 

87. člen 
(predpisi ministra) 

(1) Minister, pristojen za promet, najkasneje v enem mesecu 
po uveljavitvi tega zakona izda predpis o načinu označevanja 
javnih cest in evidence o javnih cestah in objektih na nji'1 

(osmi odstavek 3. člena). 

(2) Minister, pristojen za promet, najkasneje v šestih meseci" 
po uveljavitvi tega zakona uskladi obstoječe predpise ali pred- 
piše in določi: 

- v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadev®' 
predpis o projektiranju javnih cest in njihovih elementov ® 
stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnost 
njihove graditve, predpis o prometni signalizaciji in prometu1 

opremi na javnih cestah in predpis o označevanju in za varova* 
nju del na javnih cestah (tretji odstavek 6. člena). 
- vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah ter nivo red neg3 

vzdrževanja javnih cest (drugi odstavek 8. člena); 
- tehnične normative in minimalne pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati avtobusna postajališča (šesti odstavek 33. člena)' 
- v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeva, 
predpis o načinu in pogojih opravljanja izrednih prevozov ta 
o tranzitnih smereh za izredne prevoze (šesti odstavek 5"' 
člena); . 
- minimalne elemente, ki jih morajo izpolnjevati priključki n 
državno cesto (prvi odstavek 53. člena); 
- v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zade1 

predpis o določitvi preglednega trikotnika in pregledn 

berme (peti odstavek 65. člena). 

88. člen 
(uporaba veljavnih predpisov) 

Do izdaje predpisov iz 86. in 87. člena tega zakona ostanej" 
veljavni naslednji predpisi: 

1. izdani na podlagi Zakona o cestah (Uradni list SRS, št- & 
81, 7/86 in 37/87): 

-Uredba o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest. 
jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila 
priklopna vozila (Uradni list RS, št. 8/93, 16/93, 4/94 in 39/®*jJ 
- Odlok o določitvi višine in načina plačevanja cest"' 
(Uradni list RS, št. 28/90, 20/91, 6/92 in 52/92); 
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- Uredba o določitvi višine in načina plačevanja cestnine za 
uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS, št. 6/ 
94); 
- Sklep o oprostitvi obveznosti plačevanja cestnine za vozila, 
ki. prevažajo humanitarno pomoč in vozila UNPROFOR 
(Uradni list RS, št. 11/93); 
- Sklep o oprostitvi obveznosti plačevanja cestnine za vozila, 
s katerimi se opravljajo prevozi za potrebe izvajnja nalog 
humanitarnih organizacij (Uradni list RS, št. 1/95); 
- Odlok o določitvi regionalnih cest (Uradni list RS, št. 41/90 
in 33/91-1); 
- Pravilnik o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest 
(Uradni list SRS št. 11/88); 
- Pravilnik o neprometnih znakih (Uradni list SRS št. 17/82 in 
22/84); 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in 
uporabo avtobusnih postajališč (Uradni list SRS, št. 17/82); 
- Pravilnik o izrednih prevozih po cestah v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 17/82); 
- Sklep o določitvi kriterijev in meril za povračila za čez- 
merno uporabo cest (Uradni list SRS, št. 25/83); 
- Sklep o kriterijih in merilih za povračila za izredne prevoze 
(Uradni list SRS, št. 25/83); 
- Sklep o določitvi kriterijev in meril za višino povračil organi- 
zacij, ki poslujejo na avtomobilski cesti ter o določitvi višine 
teh povračil (Uradni list SRS, št. 1/84 in 22/84); 
- Sklep o postopku in pogojih za oddajo prostora na avtomo- 
bilskih cestah za zgraditev pomožnih objektov ter o osnovah 
za določitev višine povračil, ki jih plačujejo organiazcije, ki 
poslujejo na teh cestah (Uradni list SRS, št. 13/89); 
- Osnove in merila za razvrstitev cest in drugih prometnih 
površin med lokalne ceste (Uradni list SRS, št. 22/83 in 32/88); 
- Sklep o določitvi plačevanja posebnega povračila za upo- 
rabo avtomobilskih cest ter o osnovah in merilih za določanje 
njegove višine (Uradni list SRS, št. 14/89). 

2. izdani na podlagi Zakona o temeljih varnosti cestnega 
prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91): 

Odlok o določitvi magistralnih cest (Uradni list RS, št. 33/91-1); 

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

3. izdani na podlagi, Zakona o prevozu v mednarodnem cest- 
nem prometu (Uradni list SFRJ, št. 41/80, 33/87, 80/89 in 29/ 
90): 

- Uredba o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93 in 16/95); 
- Uredba o cestni pristojbini za motorna in priklopna vozila, 
registrirana v Republiki Avstriji, s katerimi se opravlja prevoz 
blaga v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 23/95); 
- Sklep o oprostitvi plačila ceste pristojbine za motorna 
tovorna vozila, registrirana v Republiki Italiji (Uradni list RS, 
št. 42/94); 
- Odlok o načinu vračila preveč plačanih cestnih pristojbin za 
tuja vozila, ki vozijo po cestah v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji (Uradni list SFRJ št. 31/81); 
- Pravilnik o dokumentaciji, ki se priloži zahtevi za dovoljenje 
za izredni prevoz v mednarodnem cestnem prometu (Uradni 
list SFRJ, št. 29/85). 

89. člen 
(prenehanja veljavnosti) 

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

90. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je drugo obravnavo pred- 
loga zakona o javnih cestah opravil na 31. seji dne 16. 5. 1995. 
Ob tem je sprejel sklep, s katerim je pripravo predloga tega 
zakona za tretjo obravnavo naložil Vladi Republike Slovenije. 
Skladno s tem sklepom je Vlada Republike Slovenije obliko- 
vala besedilo predloga zakona o javnih cestah za tretjo obrav- 
navo, v katerem so upoštevani vsi sprejeti amandmaji ob 
njegovem drugem branju, kot je to pojasnjeno v nadaljevanju. 

Po spremembah, dopolnitvah in opustitvah členov glede na 
sprejete amandmaje je besedilo in oštevilčenje členov, ki se 
kakorkoli spreminjajo glede na zakonsko besedilo iz druge 
obravnave, naslednje: 

1) 1. člen: 

Besedilo drugega odstavka tega člena je dopolnjeno tako, da 
se glasi: 
»(2) Ta zakon ureja upravljanje, graditev, vzdrževanje in teh- 
nično varstvo državnih cest in prometa na njih. Z namenom da 
se vsem uporabnikom cest zagotovijo čim bolj enaki pogoji za 
kakovosten in varen prevoz na celotnem cestnem omrežju v 
državi, zakon določa tudi enotna pravila in strokovne podlage 
za graditev in vzdrževanje vseh javnih cest.« 

2) 2. člen: 

Drugi odstavek tega člena je nadomeščen z novim drugim in 
tretjim odstavkom, tretji odstavek pa je v spremenjenem bese- 
dilu postal četrti odstavek. Besedilo tako preoblikovanih 
odstavkov se glasi: 

•>(2) Javne ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. 
Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvo- 
vanjem ali drugih stvarnih pravic. 
(3)Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni cesti 
mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kana- 
lizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plino- 
vodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod 
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste. 
(A) Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste in na 
površinah ob njej, ki so določene za opravljanje dejavnosti, 
namenjenih udeležencem v prometu (v nadaljnjem besedilu: 
spremljajoče dejavnosti), je mogoče za opravljanje takih 
dejavnosti pridobiti posebno pravico uporabe.« 

3) 3. člen: 

Besedilo drugega, šestega in sedmega odstavka tega člena je 
dopolnjeno tako, da se glasi: 
»(2) Državne ceste se kategorizirajo na avtoceste, hitre ceste, 
glavne ceste I. in II. reda ter regionalne ceste /., II. in III. reda, 
občinske pa na lokalne ceste in javne poti. 
(6) Javne ceste so lahko namenjene uporabi vsem ali samo 
določenim vrstam prometa (ceste, rezervirane za promet 
motornih vozil, ceste, rezervirane za promet kolesarjev ali za 
druge vrste prometa). 
(7) Kategorizacija načrtovanih novih državnih cest, načrtova- 
nih rekonstrukcij obstoječih državnih cest ter posledične 
spremembe kategorizacije državnih cest se na podlagi pred- 
pisov o urejanju prostora določijo v prostorskem planu Repu- 
blike Slovenije. Kategorizacija načrtovanih novih občinskih 
cest, načrtovanih rekonstrukcij obstoječih občinskih cest ter 
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posledične spremembe kategorizacije občinskih cest se na 
podlagi meril za kategorizacijo iz četrtega odstavka tega 
člena in predpisov o urejanju prostora določijo v prostorskem 
planu lokalne skupnosti.« 

Beseda »magistralna« je nadomeščena z besedo »glavna« v 
ustreznem sklonu (amandma pod št. 2 k 3. členu) še v 6. in 7. 
točki prvega odstavka 13. člena (sedaj 14. člena), v drugem in 
četnem odstavku 33. člena, v petem odstavku 46. člena, v 
drugem, četrtem, petem in sedmem odstavku 53. člena, v 
tretjem odstavku 63. člena in v79. členu. 

Beseda »pokrajinska« je nadomeščena z besedo »regi- 
onalna« v ustreznem sklonu (amandma pod št. 2 k 3. členu) še 
v 8., 9. in 10. točki prvega odstavka 13. člena (sedaj 14. člena), 
v drugem in četrtem odstavku 33. člena, v petem odstavku 46. 
člena, v drugem, četrtem, petem in sedmem odstavku 53. 
člena, v tretjem odstavku 63. člena in v drugem odstavku 74. 
člena. 

Za 3. členom je dodan nov 4. člen, ki opredeljuje kolesarske 
poti ter njihovo kategorizacijo (amandma pod št. 5 k 3. členu) 
in ki se glasi: 

»4. člen 
(kolesarska pot) 

(1) Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo 
označena javna cesta, ki je namenjena izključno vožnji kole- 
sarjev. 
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena 
se državne kolesarske poti kategorizirajo na daljinske, glavne 
in regionalne kolesarske poti, občinske kolesarske poti pa na 
javne poti za kolesarje.« 

Členi od 4 do 23 so zaradi novega 4. člena preštevilčeni v 
člene od 5 do 24. 

4) 4. člen: 

Besedilo drugega odstavka 4. člena (sedaj 5. člena) je glede 
na amandma pod št. 1 k temu členu in ob upoštevanju 
preštevilčenja členov dopolnjena tako, da se glasi: 
•>(2) Kadar zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali 
ekonomskih razlogov javne ceste ali njenega dela ni mogoče 
zgraditi z elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu prometnemu 
pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko 
zgradi s slabšimi elementi, katerih vrednosti pa ne smejo biti 
nižje od še dopustnih za isto kategorijo javne ceste po pred- 
pisu iz prve alinee drugega odstavka 6. člena tega zakona. 
Tako zgrajena javna cesta ali njen del mora biti opremljena s 
prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno 
opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje pro- 
meta. « 

Tretji odstavek tega člena je črtan. 

5) 5. člen: 

V 5. členu (sedaj 6. členu) je dodan nov drugi odstavek, drugi 
odstavek pa je v dopolnjenem besedilu postal tretji odstavek. 
Njuno besedilo se glasi: 
»(2) Javne ceste se morajo projektirati in graditi tako, da je 
omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno sposobnostjo 
gibanja. 
(3) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za notranje zadeve, in ministrom, pristojnim za 
področje graditve objektov, izda: 
- predpis o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s 
stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti 
njihove graditve: 
- predpis o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
javnih cestah: 
- predpis o načinu označevanja in zavarovanja del na javni 
cesti.« 

6) 12. člen: 

V 12. členu (sedaj 13. členu) je črtana zadnja alinea prvega 
odstavka in dodana sta nova drugi in tretji odstavek v nasled- 
njem besedilu: 
»(2) Za sestavni del javne ceste se štejejo tudi zemljišča, 
objekti in naprave, ki jih je investitor v javno cesto pridobil ali 
zgradil za opravljanje rednega vzdrževanja ceste ali za oprav- 
ljanje spremljajočih dejavnosti ob cesti. 
(3) Javna cesta, kot jo določata prvi in drugi odstavek tega 
člena, mora biti vpisana v zemljiško knjigo kot javno dobro v t 
lasti države za državno cesto in kot javno dobro v lasti lokalne 
skupnosti za občinsko cesto. V zemljiško knjigo se vpišeta 
tudi služnost iz tretjega odstavka in posebna pravica uporabe 
površin iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona.« 

7) 13. člen: 

Zaradi črtanja ene točke in vnosa dveh novih točk v prvi 
odstavek 13. člena (sedaj 14. člena) so te preštevilčene v 
tekoče zaporedje tako, da si točke od 5. a do 14 sedaj sledijo v 
zaporedju od 6 do 15, dodana je nova 14.a točka kot 16. točka, 
točke od 15 do 17 so preštevilčene v točke od 17 do 19, 
dodana je nova točka 17.a kot 20. točka in točke od 18 do 43 
so preštevilčene v točke od 21 do 46. 

V prvem odstavku 13. člena (sedaj 14. člena) je spremenjeno 
ali dopolnjeno besedilo 5.a točke (sedaj 6. točke), 6. točke 
(sedaj 7. točke), 7. točke (sedaj 8. točke), 8. točke (sedaj 9 
točke), 10. točke (sedaj 11. točke) in 18. točke (sedaj 21- 
točke) tako, da se glasijo: 

»6. hitra cesta je državna cesta, rezervirana za promet motor- 
nih vozil, ki s svojimi prometnotehničnimi elementi omogoča 
hitro odvijanje daljinskega prometa med najpomembnejšimi 
središči regionalnega pomena: navezuje se na avtoceste v 

državi in na cestni sistem sosednjih držav: njen sestavni del 
so tudi posebej zgrajeni priključki nanjo: 
7. glavna cesta I. reda je državna cesta, namenjena promet- 
nemu povezovanju med pomembnejšimi središči regional- 
nega pomena: navezuje se na ceste enake ali višje kategorije 
v državi in na cestni sistem sosednjih držav: njen sestavni del 
so tudi posebni priključki nanjo, če so zgrajeni: 
8. glavna cesta II. reda je državna cesta, namenjena promet- 
nemu povezovanju med središči regionalnega pomena 
navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje katego- 
rije: njen sestavni del so tudi posebni priključki nanjo, če sO 
zgrajeni; 
9. regionalna cesta I. reda je državna cesta, namenjena pro- 
metnemu povezovanju pomembnejših središč lokalnih skup- 
nosti in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje 
kategorije; njen sestavni del so tudi posebni priključki nanjo, 
če so zgrajeni; 
11. regionalna cesta III. reda je državna cesta, namenjen* 
prometnemu povezovanju središč lokalnih skupnosti, 
državo pomembnih turističnih (turistične ceste) in obmejnin 
območij ter mejnih prehodov z državnimi cestami enake a" 
višje kategorije, kadar po predpisanih merilih za kategoriz*' 
cijo ne dosežejo višje kategorije; 
21. cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavljata nasip 
voziščna konstrukcija;« 

Črtana je 17.a točka tega člena, dodani pa sta 14.a točk* 
(sedaj 16. točka) in 17.b točka (sedaj 20. točka), ki se glasite 

»16. obvozna cesta je cesta, s katero se nadomesti del 
državne ceste skozi naselje; 
20. državna kolesarska pot je državna cesta, ki je namenjen* 
samo prometu kolesarjev in je označena s predpisano Pr0' 
metno signalizacijo. Državna kolesarska pot se navezuje n" 
omrežje evropskih kolesarskih poti (daljinska kolesarska P°jjs 
povezuje središča regionalnega pomena (glavna kolesari 
pot) ali povezuje pomembnejša središča lokalnega Porrerl0 
ter vodi do pomembnih turističnih območij ali središč ter o 
območij izjemnih naravnih znamenitosti (regionalna kolesi 
ska pot);« 
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8) 15. člen: 

Besedilo 15. člena (sedaj 16. člena) je nadomeščeno z novim 
besedilom, tako da se, ob upoštevanju preštevilčenja členov, 
glasi: 

»16. člen 
(upravljavec državnih cest) 

Upravljavec državnih cest je Republika Slovenija, razen v 
primerih iz 20. člena tega zakona. « 

9) 16. člen: 

Besedilo petega odstavka 16. člena (sedaj 17. člena) /e dopol- 
njeno tako, da se glasi: 

»(5) Spremembe kategorizacije državnih cest ali nadomešče- 
nih delov teh cest in prenose občinskih cest med državne 
ceste lahko predlagajo minister, pristojen za promet, in 
lokalne skupnosti. Spremembe in prenosi se po medseboj- 
nem usklajevanju interesov obeh predlagateljev in ob upošte- 
vanju meril za kategorizacijo javnih cest opravijo enkrat letno 
in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja državnih cest 
za naslednje leto.« 

10) 18. člen: 

V 18. členu (sedaj 19. členu) je spremenjeno besedilo njego- 
vega podnaslova tako, da se glasi: »Direkcija Republike Slo- 
venije za ceste«, v nadaljnjem besedilu pa je zanjo uporabljen 
nov skrajšan naziv »Direkcija za ceste«. Uporaba slednje je 
bila usklajena še v določbah 19. (sedaj 20 ), 33., 36., 37., 38., 
40., 41., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 52., 53., 54., 56., 57., 58., 
59., 64., 65., 66., 67., 68., 70., 75., 78., 79. in 80. člena. 

Besedilo tega člena je bilo nadalje usklajeno s preštevilče- 
njem členov in dodan mu je bil nov tretji odstavek v nasled- 
njem besedilu: 

"(3) Direkcija za ceste opravlja tudi strokovnotehnične, raz- 
vojne, organizacijske, upravne in druge naloge, določene s 
tem zakonom, ki se nanašajo na graditev, vzdrževanje in 
varstvo državnih kolesarskih poti.« 

Besedilo 18.a člena je bilo črtano. 

11) 19. člen: 

V 19. členu (sedaj 20. členu) je spremenjeno besedilo prvega 
odstavka in dopolnjeno besedilo drugega odstavka tako, da 
se besedilo člena glasi: 

20. člen 
(posebna gospodarska družba za državne ceste) 

"(1) Za organiziranje in vodenje gradnje ter vzdrževanja dolo- 
čenih državnih cest in upravljanje teh cest se lahko ustanovi 
posebno gospodarsko družbo pod pogoji in na način, kot to 
določi poseben zakon. 
(2) Gospodarska družba iz prejšnjega odstavka ima pri orga- 
niziranju in vodenju gradnje, vzdrževanja in varstva državnih 
cest, ki jih upravlja, enake pravice in obveznosti, kol jih ima 
Direkcija za ceste glede teh nalog, če to ni z zakonom dru- 
gače določeno.« 

12) 22. člen: 

V prvem stavku drugega odstavka tega člena (sedaj 23. člena) 
je besedilo »finančna sredstva po proračunskem memoran- 
dumu« nadomeščeno z besedama »viri sredstev«. 

13) 23. člen: 

V prvem odstavku tega člena (sedaj 24. člena) so besede 
"izvedbeni program« in »posamezno« nadomeščene z bese- 
dami »letni plan« in »koledarsko«. 

Dodan je nov tretji odstavek, ki se, ob upoštevanju preštevil- 
čenja členov, glasi: 

»(3) Kadar se za razvoj in vzdrževanje določenih državnih cest 
iz 20. člena tega zakona sredstva zagotavljajo s posebnim 
zakonom, letni plan razvoja in vzdrževanja sprejme Državni 
zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slove- 
nije. «. 

14) 24. člen: 

Člen je črtan. 

15) 25. člen: 

Črtan je tretji odstavek tega člena, besedilo drugega odstavka 
pa je spremenjeno tako, da se glasi: 

»(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi 
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali 
objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču državne ceste, 
se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sose- 
dom in investitorjem državne ceste, ustanovi stvarna služnost 
za takšno izvedbo « 

16) 27. člen: 

Na koncu drugega odstavka je črtano besedilo, »v postopku 
priprave katerega je bilo pridobljeno soglasje Državne direk- 
cije za ceste«. 

17) 29. člen: 

V drugem odstavku tega člena so bile besede »določene 
državne ceste« nadomeščene z besedami »avtoceste, glavne 
ceste ali ceste iz 32. člena tega zakona«. 

18) 32. člen: > 

Prvi stavek tega člena je spremenjen tako, da se glasi: 

»Sredstva za graditev obvozne ceste zagotavljata Republika 
Slovenija in lokalna skupnost.« 

19) 33. člen: 

V petem odstavku tega člena je na koncu dodan stavek » Tako 
zgrajeno avtobusno postajališče postane del javne ceste.« 

20) 35. člen: 

Besedilo tega člena je spremenjeno tako, da se glasi: 

35. člen 
(razmejitev obveznosti med upravl/alcl cest In upravljaleI 

vodotokov) 

(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki 
posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje 
ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investi- 
tor ceste. 
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu 
in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu 
pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del 
vzdrževanja ceste. 
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter 
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so 
sestavni del vzdrževanja vodotoka.« 

21) 39. člen: 

Besedilo prvega odstavka tega člena je dopolnjeno tako, da 
se glasi: 

»(1) Vzdrževanje državnih cest, pripadajočih pasov za kole- 
sarje ter državnih kolesarskih poti izven naselij, razen promet- 
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nih površin, objektov in naprav iz 43. člena tega zakona, je 
republiška javna gospodarska služba. - 

22) 43. člen: 

V prvem odstavku tega člena sta pod točko b) črtani druga in 
tretja alinea, prva alinea pa je vključena v napovedni stavek. 
Nadalje je črtana točka d) tega odstavka. 

23) 46. člen: 

V petem odstavku tega člena je na koncu dodana nova alinea, 
ki se glasi: -pri državnih kolesarskih poteh 5 m.« 

24) 50. člen: 

Prvi stavek četrtega odstavka tega člena je dopolnjen z bese- 
dilom -ali ob izrednih razmerah«, na koncu šestega odstavka 
pa je dodano besedilo -po javnih cestah v Republiki Slove- 
niji.« 

25) 51. člen: 

Besedilo drugega odstavka tega člena je dopolnjeno z bese- 
dami »v postopku carinskega nadzora«. 

26) 53. člen: 

Črtan je šesti odstavek tega člena, naslednji odstavki pa so 
ustrezno preštevilčeni. 

27) 67. člen: 

V prvem stavku prvega odstavka tega člena je besedilo -raz- 
dalji 100 m od ceste« nadomeščeno z besedilom »varovalnem 
pasu ceste«. 

26) 66. člen: 

Besedilo drugega odstavka tega člena je spremenjeno tako, 
da se glasi: 

»(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter 
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje 
Direkcije za ceste o ustrezni izpolnitvi zahtev iz prejšnjega 
odstavka « 

29) 84. člen: 

V prvem odstavku tega člena je beseda -državne« nadomeš- 
čena z besedo -javne«, drugi odstavek je črtan, tretji pa je 
preštevilčen v drugega in v njem so besede -iz prvega 
drugega« nadomeščene z besedo -prejšnjega«. 

30) 87. člen: 

Besedilo prvega odstavka tega člena je spremenjeno tako, de 
se glasi: 

-(1) Minister, pristojen za promet, najkasneje v enem mesecu 
po uveljavitvi tega zakona izda predpis o načinu označevanji 
javnih cest in evidence o javnih cestah in objektih na njih 
(osmi odstavek 3. člena).« 

V drugem odstavku je črtana prva alinea, v drugi (sedaj prvi) 
alinei pa je za besedama -njihove graditve« dodano besedila 
-predpis o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah«. 

31) 88. člen: 

Drugi odstavek tega člena je črtan. 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

1. amandma 
Na začetku poglavja III. Graditev državnih cest se doda nov 
24. a člen, ki se glasi: 

»24. a člen 
(splošna načela) 

(1) Državne ceste se morajo načrtovati, projektirati in graditi 
tako, 

- da so rešitve usklajene z najnovejšimi znanji tehnike projek- 
tiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za 
presojo upravičenosti njihove gradnje 
in 
- da rešitve zagotavljajo varno odvijanje prometa vseh udele- 
žencev v prometu, gospodarno in kakovostno vzdrževanje 
cest ter skladnost cest z drugimi posegi v prostor in z oko- 
ljem, skozi katero potekajo. 

(2) Za gradnjo in rekonstrukcijo državnih cest veljajo določbe 
predpisov o urejanju prostora in graditvi objektov, če s tem 
zakonom ni drugače določeno. 

(3) Graditev državnih cest je v javnem intresu.« 

Obrazložitev: 
K 24. členu predloga zakona o javnih cestah in za drugo 
obravnavo je bil dan amandma skupine poslancev s prvopod- 
pisanim dr. Leom Šešerkom, po katerem naj bi v prvem 
odstavku tega člena dodali novo tretjo alineo v naslendjem 
besedilu; »- da je vključena tudi izgradnja kolesarskih stez ali 
pasov za kolesarje, razen ob cestah, ki so rezervirane za 
motorni promet.« 

Do navedenega amandmaja se matični odbor za infrastruk- 

turo in okolje ni opredelil, predlagatelj zakona pa ga ni pod- 
prl. To z obrazložitvijo, da je v predlogu zakona o javnih 
cestah za drugo obravnavo 
- podrobno pojasnil, kako je v njem upošteval sklepe Držav- 
nega zbora glede zakonske opredelitve obveznosti graditve i" 
vzdrževanja kolesarskih povezav 
'n 

- da so v dotedanji obravnavi predloga zakona že bili spreje" 
vsi amandmaji, ki so se nanašali na normativno uredit®v 

kolesarskih povezav po sklepih Državnega zbora. 

Bistvo predlaganih in sprejetih rešitev je v tem, da natančn" 
določajo obveznosti države pri graditvi in vzdrževanju držav- 
nih kolesarskih povezav. Državne kolesarske povezave, ki s° 
kot ciljno stanje določene v predlaganih dopolnitvah prosto^ 
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Rep"' 
blike Slovenije, naj bi po teh rešitvah v celoti zgradila 'J 
vzdrževala država. Konkretizacija teh nalog bo določena * 
nacionalnim programom graditve in vzdrževanja državi'" 
cest, predvidenim v 23. členu tega zakona. 

V nasprotju z navedenimi rešitvami bi zgoraj naved^' 
amandma določil obveznost, da se ob vsaki graditvi (tj. gr0(K 
nji ali rekonstrukciji) državne ceste, ki ni namenjena z9°! 
prometu motornih vozil, mora zgraditi tudi kolesarska ste* 
ali pas. Taka rešitev bi imela, po mnenju predlagatelja, vrs' 
negativnih posledic: t 
- prvič, praktično bi preprečil gradnjo kolesarskih poti 
javnih cest za kolesarje, ki so s stališča prometnovarnostf11 

in rekreativno-turističnih učinkov najbolj ustrezna reSit8, 
Neracionalno bi namreč bilo, da bi se v cestnih smereh, ^ 
katerih bi bile na državnih cestah že zgrajene prometne P0^ 
šine za kolesarje, posebej gradile še samostojne kolesars 
poti: 

- drugič, ob dejstvu, da gre na obstoječi cestni mreži P'" :. 
vsem za rekonstrukcije posameznih prometno-tehnično frj. 
bolj kritičnih odsekov, bi taka rešitev vodila v izgradnjo Ste* 
nih odsekov kolesarskih pasov ali stez, ki med seboj ne biD 
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povezane in bi ostale prometno popolnoma neizKoriscene; 
- tretjič, da bi parcialno reševanje graditve pasov in stez za 
kolesarje in njihova obvezna graditev na vseh državnih 
cestah, ki niso rezervirane za promet motornih vozil, ne glede 
na njihovo stanje, prometne obremenitve in varnost prometa 
na njih, gotovo angažiralo razpoložljiva sredstva za ceste v 
tolikšni meri, da bi bilo učinkovito reševanje kontinuitete 
kolesarskih povezav ali celo gradnje kolesarskih poti kot 
samostojnih javnih cest za kolesarje materialno neizvedljivo. 
Z drugimi besedami, amandma je v nasprotju s predlaganimi 
rešitvami iz predloga dopolnitev prostorskih sestavin dolgo- 
ročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije in bi 
zavrl ali celo onemogočil njihovo uresničevanje; 
- in četrtič, da na obstoječih državnih cestah na številnih 
lokacijah konfiguracija terena, varovanje okolja in drugi 
razlogi ne dopuščajo izgradnjo ustreznih elementov ceste niti 
za obstoječi mešani promet. Izgradnja dodatnih posebnih 
površin za kolesarje, npr. v širini enega metra za vsako smer 
vožnje, bi bila v takih primerih nemogoča, hkrati pa bi to 
pomenilo kršitev zakonskih obveznosti in bi bile tudi sicer še 
možne izboljšave ceste zaradi tega onemogočene. 

Državni zbor je amandma sprejel, nato pa celotno besedilo 
tako dopolnjenega 24. člena zavrnil. 

Vlada Republike Slovenije meni, da je glede na vsebinsko 
zasnovo zakona treba rešitve iz obravnavanega člena nujno 
ohraniti in zato predlaga njegovo ponovno vključitev v zakon- 
sko besedilo. Pri tem je glede na splošna načela, ki jih ta člen 
določa, in v povezavi z intencijo spornega amandmaja dopol- 
nila njegovo drugo alineo prvega odstavka tako, da je za 
besedo »prometa« dodala besedilo »vseh udeležencev v pro- 
metu«. Z drugimi besedami, v splošnih načelih načrtovanja, 
projektiranja in graditve državnih cest je posebej izpostav- 
ljeno zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu, 
torej tudi kolesarjev. 

2. amandma 
K 29. členu: 

V drugem odstavku tega člena se za besedo »avtoceste,« 
doda besedi »hitre ceste,«. 

Obrazložitev: 
S tem amandmajem se predlaga, da se rešitev, po kateri se 
lahko zniža ali oprosti obveznost plačila odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda v 
delu, ki pripada republiki, izenači za vse državne ceste, ki so 
pretežno namenjene odvijanju daljinskega prometa. Te 
sestavljajo poleg avtocest in glavnih cest tudi hitre ceste, kot 
je to določeno v drugem odstavku 3. člena predloga zakona. 

3. amandma 
K 39. členu: 

V prvem odstavku tega člena se črta besedilo »pripadajočih 
pasov za kolesarje ter državnih kolesarskih poti izven na- 
selij,«. 

Obrazložitev: 
Iz predloga zakona nedvoumno izhaja, da je vzdrževanje 
pasov za kolesarje na državnih cestah in vzdrževanje državnih 
kolesarskih poti v celoti obveznost države (pas za kolesarje je 
sestavni del državne ceste, državna kolesarska pot pa je 
posebej kategorizirana državna cesta, ki je namenjena samo 
prometu kolesarjev). To ne glede na to ali se nahajajo te 
prometne površine zunaj naselja ali v naselju. V nasprotju s 
tem je z besedilom, ki se predlaga v črtanje, določeno, da je 
obveznost države vzdrževanje teh prometnih površin samo 
Izven naselja, njihovo vzdrževanje znotraj naselja pa pušča 
nerazrešeno. 

S predlaganim amandmajem se navedeni problem razrešuje, 
hkrati pa je z njim upoštevana tudi smotrnost kontinuitete 
vzdrževanja določenega objekta, ki naj ne bi bila prekinjena z 
mejami naselij. V primeru kolesarskih pasov, ki so po tehnični 
Izvedbi v isti ravni kot vozišče ceste, bi namreč ohranitev 
rešitve iz prvega odstavka 39. člena v praksi lahko povzročilo, 

da bi vozišče državne ceste v naselju npr. plužila dva različna 
izvajalca, tj. en na prometnem pasu za motorni promet po 
nalogu države in drugi na kolesarskem pasu po nalogu ob- 
čine. 

4. amandma 
K 43. členu: 

Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi: 

(1) Lokalne skupnosti vzdržujejo naslednje prometne povr- 
šine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državnih cest, 
ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma var- 
nemu odvijanju prometa skozi naselja: 
- odstavne pasove, parkirišča in podobne prometne povr- 
šine, namenjene odvijanju prometa v naselju: 
- podhode in nadhode za pešce ali kolesarje v naselju; 
- javno razsvetljavo, semaforje in drugo prometno signaliza- 
cijo ter prometno opremo v naselju; 
- kolesarske steze in pločnike. 

(2) Lokalne skupnosti krijejo sorazmeren del stroškov za 
vzdrževanje državne ceste skozi naselja, če so te zaradi 
potreb odvijanja prometa v naselju zgrajene s širšim voziščem 
kot zunaj naselja. 

Vezano na ta amandma se v 31. členu sklicevanje v prvem 
odstavku na »iz drugega in tretjega odstavka 43. člena« spre- 
meni v »iz prvega odstavka 43. člena«. 

Obrazložitev: 
43. člena določa sodelovanje med državo in občinami pri 
vzdrževanju državnih cest skozi naselja v tistih njihovih ele- 
mentih, ki so vezani na potrebe varnega in nemotenega odvi- 
janja prometa v naseljih. Predlagana rešitev izhaja iz dejstva, 
da so pogoji odvijanja prometa na državni cesti v naselju 
bistveno drugačni od istih zunaj naselja. Državna cesta se v 
tem prostoru združuje z ostalimi cestami v omrežje, ki je 
namenjeno odvijanju.celotnega prometa v naselju. Združitev 
njene funkcije za daljinski in lokalni promet in varno odvijanje 
tega prometa zahtevata dodatne ureditve, kot so semaforiza- 
cija križišč, prometna signalizacija za označitev prometne 
ureditve v naselju in za usmerjanje prometa proti določenim 
lokacijam v naselju, izvennivojski prehodi za pešce in kole- 
sarje, večje število parkirnih mest, ureditev kolesarskih stez in 
pločnikov idr. 

Polegiupoštevanja dejstva, da so zgoraj navedeni objekti in 
naprave v funkciji pretočnosti in varnosti lokalnega prometa v 
naselju, pa je cilj predlagane rešitve tudi natančnejša razmeji- 
tev obveznosti med državo in občinami pri vzdrževanju 
posebnih objektov in naprav ob državnih cestah v naseljih. 
Med take obveznosti sodi vzdrževanje javne razsvetljave. 
Javna razsvetljava je komunalni in ne cestni objekt in zato ni 
sestavni del ceste. Kot komunalni objekt jo je določal Zakon o 
komunalnih dejavnostih in je iz tega naslova, po določilih 
Zakona o gospodarskih javnih službah, prešla v last občin. V 
predlagani zakonski rešitvi se posebej omenja zgolj zaradi 
nedvoumne opredelitve obveznosti njenega vzdrževanja v pri- 
merih, ko je postavljena na državnih cestah v naselju. To iz 
razloga, ker noben drug zakon, po prenehanju veljavnosti 
Zakona o komunalnih dejavnostih, eksplicitno ne določa 
obveznosti njenega vzdrževanja. 

Pri razmejevanju obveznosti med državo in občino pri vzdrže- 
vanju državnih cest v naselju se je predlagatelj zgledoval tudi 
po rešitvah v drugih državah. Tako ima npr. v sosednji Repu- 
bliki Avstriji (po določbi 9. člena zveznega zakona o cestah) 
občina na zveznih (državnih) cestah v naselju obveznost kriti 
stroške gradnje in vzdrževanja: delov vozišča, ki presega štiri 
prometne pasove; pločnikov in pešpoti, razen na nadvozih in 
podvozih zvezne ceste; parkirnih in odstavnih pasov, nadvo- 
zov in podvozov za pešce in kolesarje (z možnostjo sofinanci- 
ranja gradnje s strani države v višini do 50% gradbenih stro- 
škov preproste gradbene izvedbe); vzdrževanje in obratova- 
nje javne razsvetljave na zvezni cesti; odvoz snega in drugega 
odpadnega materiala z zvezne ceste. 
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V primerjavi z osnovnim besedilom člena so v tem predlogu 
opuščeni 
- prva točka prvega odstavka, ker je vsebinsko že zajeta v 8. 
členu predloga zakona; 
- tretji odstavek, ker je financiranje graditve v tem členu 
navedenih prometnih površin, objektov in naprav že določeno 
v 31. členu predloga zakona; 
- določba zadnjega odstavka, ker se ureditev nanaša zgolj na 
določeno sodelovanje med državo in občinami pri vzdrževa- 
nju državnih cest v naselju in ne na izvajanje vzdrževanja 
občinskih cest kot obvezne lokalne javne gospodarske 
službe. 

5. amandma 
K 51. členu: 

Besedilo prvega odstavka 51. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in 
dimenzije vozil na državnih cestah nadzorujejo izvajalci red- 
nega vzdrževanja državnih cest ali druge pravne ter fizične 

BELEŽKE 

osebe, ki jim je bila dodeljena koncesija za opravljanje teh 
storitev. Pri izvajanju nadzora sodelujejo policisti. 

Obrazložitev: 
51. člen predloga zakona o javnih cestah ureja vprašanje 
največjih dovoljenih osnih obremenitev, skupnih mas in 
dimenzij vozil. Dosedanje ugotovitve in praksa so pokazale, 
da prekomerne osne obremenitve vozil povzročajo čedalje 
hujše poškodbe cestnih teles in cestnih objektov, ker vozniki 
predpisanih omejitev ne spoštujejo, se je pokazala potreba po 
vztrajnejši in učinkovitejši kontroli. 

Veljavni Zakon o cestah tovrsten nadzor nalaga vzdrževalcem 
cest. Tako zastavljen sistem nadzora ni učinkovit in se izvaja 
zgolj priložnostno. Zato se je pokazala nujnost poiskati 
ustrezno rešitev v primerih, ko izvajalci rednega vzdrževanja 
državnih cest niso zmožni zagotoviti ustreznega sistema nad- 
zora. Posledica tega je predlog, da se v sistem nadzora osnih 
obremenitev, skupnih mas in dimenzij vključijo tudi pravne in 
fizične osebe, ki bi na podlagi dodeljene koncesije prevzele 
opravljanje dejavnosti tovrstnih nadzorov. 

s 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VOLITVAH V DRŽAVNI ZDOR 

(ZVDZ-BJ 

- (EPA 1286) - druga obravnava 

V skladu z drugo alineo prvega odstavka 185. člena PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
poslovnika Državnega zbora in na podlagi sklepa Držav- ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR (ZVDZ-B). 
nega zbora z dne 16. 5. 1996 je Sekretariat za zakonodajo 
in pravne zadeve pripravil za drugo obravnavo besedilo: 

"l.člen 

V zakonu o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 
60/95) se v prvem odstavku 54. člena beseda »petindvajseti« 
nadomesti z besedo »trideseti«. 

2. člen 

V prvem stavku 90. člena se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo »povečanim za 1.« 

3. člen 

V 92. členu se v prvem odstavku besedi »prejšnjem členu« 
nadomestita z besedami »90. členu tega zakona«, beseda 
»ostankov« pa se nadomesti z besedo »seštevkov«. 

četrti odstavek se nadomesti z dvema odstavkoma, ki se 
glasita: 

»Število po 90. členu tega zakona pridobljenih mandatov 

istoimenskih list, ki se upoštevajo pri delitvi mandatov na 
ravni države, se prišteje k številu nerazdeljenih mandatov. 
Nato se ugotovi, koliko od tega skupnega števila mandatov bi 
pripadlo istoimenskim listam sorazmerno številu glasov 
oddanih za te liste v vseh volilnih enotah, in sicer na podlagi 
zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se 
seštevki glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh volilnih 
enotah, delijo z vsemi števili od 1 do skupnega števila manda- 
tov iz prejšnjega stavka (d'Hondtov sistem). 

Istoimenskim listam iz prejšnjega odstavka se dodeli toliko 
mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, ki bi 
jim pripadli po prejšnjem odstavku, in številom mandatov, ki 
so jih že dobile po 90. členu tega zakona. Mandati se dodeiijo 
istoimenskim listam z najvišjimi količniki po vrstnem redu 
najvišjih količnikov.« 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s sklepom Državnega zbora z dne 16. 5. 1996 je 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o voli- 
tvah v Državni zbor za drugo obravnavo pripravil Sekretariat 
za zakonodajo in pravne zadeve, pri čemer je upošteval sta- 
lišča Državnega zbora, sprejeta v prvi obravnavi predloga 
zakona. 

Sekretariat je 1. člen predloga zakona redakcijsko dopolnil z 
navedbo številke Uradnega lista, v katerem je bil objavljen 
zakon o dopolnitvi zakona o volitvah v Državni zbor. Poleg 
tega je v tem členu predvidel tudi spremembo 54. člena 
zakona, kjer se v prvem odstavku rok 25 dni za predložitev list 
kandidatov volilni komisiji volilne enote nadomesti z rokom 

30 dni. S tem so roki za volilna opravila ustrezno prilagojeni 
boljšim možnostim za volitve po pošti. 

Sekretariat je proučil stališče Državnega zbora, po katerem 
naj se izmed glasovnic, ki prispejo po pošti, upoštevajo samo 
tiste, ki prispejo na dan po dnevu glasovanja do 12. ure, ter 
ugotovil, da zakon o volitvah v 87. členu že vsebuje takšno 
rešitev, zaradi česar v tem pogledu sprememba oziroma 
dopolnitev zakona ni potrebna. Ob tem velja še posebej opo- 
zoriti na povezavo rešitve iz 87. člena zakona s predlagano 
spremembo 1. člena predloga zakona, kjer je rok za volitve po 
pošti ustrezno podaljšan. 

63 poročevalec, št. 18 



V predlog zakona je vključena nova rešitev, na podlagi katere 
se zniža prag za pridobitev neposrednega mandata v volilni 
enoti (Droopov količnik). Ta rešitev je izpeljana v 2. členu 
predloga zakona, ki predvideva dopolnitev prvega stavka 90. 
člena zakona in sicer tako, da se v prvem stavku 90. člena pika 
nadomesti z vejico in doda besedilo »povečanim za 1«. 

V predlog zakona je vključena nova rešitev, po kateri se 
poslanski mandati v drugi delitvi (na državni ravni) razdelijo 
na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v 
vseh volilnih enotah, tako da je število mandatov, ki jih prido- 
bijo pošamezne liste, sorazmerno številu glasov, ki so bili 
zanje oddani. V skladu s tem je Sekretariat v 3. členu predloga 
zakona predvidel spremembo oziroma dopolnitev 92. člena 
zakona. V prvem odstavku 92. člena je besedo »ostankov« 
nadomestil z besedo »seštevkov«, poleg tega pa je v ta odsta- 
vek vnesel še redakcijski popravek, s katerim je določil, da se 
ta določba sklicuje na »90. člen tega zakona«. Nadalje je četrti 
odstavek nadomestil z dvema novima odstavkoma, ki celotni 
92. člen dopolnjujeta na takšen način, ki jasno ureja takšno 
delitev poslanskih mandatov, ki jo zahteva stališče Državnega 
zbora, po katerem se sedanja zakonska ureditev upoštevanja 

ostankov glasov v drugi delitvi mandatov nadomešča z uredi- 
tvijo, v kateri se v drugi delitvi upoštevajo celotni seštevki 
glasov, oddani za istoimenske liste v vseh volilnih enotah. 

V skladu s stališčem Državnega zbora je Sekretariat črtal vse 
člene predloga zakona, ki zadevajo druga vprašanja. Glede na 
to so postale brezpredmetne ugotovitve in mnenja Sekretari- 
ata in Vlade Republike Slovenije v zvezi z materijo, kije sedaj 
izločena iz predloga zakona. 

Ker iz stališč Državnega zbora ni razvidno, kakšna naj bo 
končna določba zakona, ki ureja začetek veljavnosti zakona 
(4. člen predloga zakona), je Sekretariat v predlogu zakona za 
drugo obravnavo ohranil rešitev iz predloga zakona za prvo 
obravnavo - zakon namreč mora vsebovati takšno določbo. 
Pri tem pa Sekretariat opozarja, da bi veljalo v drugi obravnavi 
predloga zakona razmisliti o tem, ali naj se navedeni rok 
skrajša oziroma ali naj začne zakon veljati že naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu. Takšna rešitev bi bila primerna, če bi 
Državni zbor ocenil, da utegne petnajstdnevni vakacijski rok 
preprečiti pravočasno oziroma učinkovito uveljavitev zakona. 

PREDLOG SEKRETARIATA ZA ZAKONODAJO IN PRAVNE 
ZADEVE ZA DOPOLNITEV PREDLOGA ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH V 
DRŽAVNI ZBOR (ZVDZ - B) - (druga obravnava) 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je v skladu z 
drugo alineo prvega odstavka 185. ćlena poslovnika Držav- 
nega zbora in na podlagi sklepa Državnega zbora z dne 16. 5. 
1996 pripravil za drugo obravnavo besedilo predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni 
zbor. 

Sekretariat ob tem opozarja, da je Ustavno sodišče Republike 
Slovenije v odločbi št. U-l-106/95 z dne 25.1.1996 odločilo, da 
je zakon o volitvah v Državni zbor v neskladju z ustavo, kolikor 
ne predpisuje obvezne objave seznama spiskov kandidatov iz 
drugega odstavka 93. člena v sredstvih javnega obveščanja in 
na voliščih. Ustavno sodišče je hkrati tudi določilo, da mora 
Državni zbor to neskladje z ustavo odpraviti najkasneje do 1. 

avgusta 1996. Ker Državni zbor navedenega neskladja še ni 
odpravil, bi veljalo razmisliti o tem, da se v naslovni predlog 
zakona vključi tudi posebna določba, ki bi uredila to materijo. 
Sekretariat je pri pripravi predloga zakona za drugo obrav- 
navo sledil stališčem Državnega zbora, sprejetim v prvi obrav- 
navi, ki takšne dopolnitve niso predvidela. Menimo pa, da bi v 
predlog zakona Državni zbor lahko vključil novo določbo 4. 
člena (sedanji 4. člen bi postal 5. člen), ki bi izpolnila zahtevo 
iz odločbe Ustavnega sodišča in bi se v celoti glasila: 

4. člen 

V 93. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Spiski kandidatov iz prejšnjega odstavka se objavijo v sred- 
stvih javnega obveščanja in razobesijo na voliščih v skladu z 
61. členom in četrtim odstavkom 64. člena tega zakona « 
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Predlog zakona o 

POSPEŠEVANJU TURIZMA (ZPT) 

- EPA 1471 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 194. seji dne 18. aprila 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POSPEŠEVANJU TURIZMA, 

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 bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejav- 
nosti, 
- Peter VESENJAK, državni sekretar v Ministrstvu za 
gospodarske dejavnosti. 

I. OCENA STANJA 

1. UVOD 

V državah, ki načrtno razvijajo turizem, so z različnimi pred- 
pisi in ukrepi urejene posamezne dejavnosti v zvezi s pospe- 
ševanjem turizma. Pospeševanje turizma pomeni ureditev 
različnih spodbud, ki po eni strani vplivajo na oblikovanje 
ustrezne turistične ponudbe, po drugi pa na povečanje pov- 
praševanja. Cilj pospeševanja turizma pa je, pridobiti dolo- 
čene trge oziroma skupine potrošnikov s pomočjo različnih 
Promotivnih dejavnosti, za nakup ponujenih storitev določe- 
nega območja, zaradi doseganja ugodnih gospodarskih in 
socialnih učinkov. 

Ker turistična ponudba, ki je splet storitev in privlačnosti, ni 
oprijemljiva, zahtevata njeno oblikovanje in prodaja kako- 
vostno drugačne promotivne dejavnosti, kot to velja za opri- 
jemljive proizvode, ki jih potrošnik lahko pred nakupom tudi 
preizkusi. 

Za uspešno prodajo turistične ponudbe je zato potrebno pri 
njenem oblikovanju izhajati iz navad in potreb ter pričakovanj 
Potrošnikov - turistov. Ti namreč sprejemajo in doživljajo 
turistično ponudbo posameznega zaokroženega območja 
celovito, kot kakovost fizičnega, kulturnega in socialnega 
okolja. Zato ponudba, ki vključuje le storitve, ki so povezane z 
nastanitvijo in fizično rekreacijo, ni konkurenčrja na turistič- 
nem trgu. Vanjo je potrebno vključiti aktivnosti in celoten 
splet kulturnih, naravnih in drugih znamenitosti okolja, ki 
turistu omogočajo, da poleg neposrednih koristi doživi 
Posebnosti določenega območja. Tej vsebini morata, seveda, 
ustrezati tudi vsebina in oblika promocije turistične ponudbe. 
Ta mora ustvariti v očeh kupca ustrezno predstavo o načinu 
Življenja v določenem okolju in koristih, ki jih nudi v primerjavi 
s podobnimi in drugačnimi ponudbami. V tržnem komunicira- 

nju se zato uveljavljajo sporočila, ki postavljajo v ospredje 
doživljanje okolja, ki se promovira, in neposredne koristi za 
potrošnika. Te pa vključujejo tako dostop do blaga, storitev in 
izdelkov, kot tudi do socialnih in duhovnih dobrin. 

Vse te posebnosti turistične ponudbe in promocije narekujejo 
organiziran in načrtno voden strokoven pristop, ki vključuje 
sodelovanje vseh subjektov, ki nanju vplivajo. 

Načrtno oblikovanje čimbolj celovite turistične ponudbe je v 
bistvu gospodarski in socialni interes posameznega območja, 
saj se na tej podlagi povečujejo možnosti prodaje turističnih 
storitev, s tem pa tudi možnosti za zaposlitev in za dvig 
kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. 

Posebnosti, ki jih narekuje oblikovanje celovite, tržno zani- 
mive in donosne turistične ponudbe posameznega območja 
in njenega promoviranja, zahtevajo vzpostavitev sodelovanja 
gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov in fizičnih 
oseb ter lokalnih skupnosti in državnih organov. Pri tem 
sodelovanju pa je potrebno zagotoviti, poleg vzpostavitve 
povratnega vpliva med subjekti na horizontalni ravni, tudi 
povraten vpliv lokalne ravni na oblikovanje in promoviranje 
celovite turistične ponudbe na nacionalni ravni. Od podobe, 
ki jo o turistični ponudbi ustvarja nacionalna raven, je namreč 
neposredno odvisna možnost in uspešnost trženja ponudb 
posameznih območij. 

Zaradi gospodarskih in socialnih interesov po pospeševanju 
turizma in zaradi posebnosti, ki so povezane z oblikovanjem 
celovite turistične ponudbe, posamezne države in lokalne 
skupnosti urejajo dejavnost javnega interesa na področju 
turizma z različnimi predpisi in ukrepi. S tem v zvezi urejajo 
predvsem: 

- splošne pogoje za pospeševanje gospodarskega razvoja, 
ki se nanašajo v glavnem na promet, prehodnost meja, var- 
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nost, komunikacije, varstvo okolja, na zaščito in dostopnost 
kulturnih, naravnih in drugih znamenitosti ter posebnosti in 
na druga področja, ki vplivajo na kakovost bivanja in življenja. 

V okviru splošnih pogojev, ki vplivajo na celoten gospodarski 
in družbeni razvoj, še posebej opredeljujejo področje pospe- 
ševanja turizma zaradi njegovih pozitivnih učinkov na vse 
dejavnosti. 
S tem v zvezi opredeljujejo kot javni interes na področju 
pospeševanja turizma predvsem: 
- sodelovanje zasebnega in javnega sektorja pri oblikovanju 
turistične ponudbe in njene promocije, 
- informiranje obiskovalcev, 
- tržno komuniciranje in ustvarjanje določene podobe turi- 
stične ponudbe doma in v tujini, 

Pri zagotavljanju finančnih virov za opravljanje dejavnosti 
javnega interesa na področju turizma pa lokalne skupnosti in 
države težijo k temu, da v proračunu zagotovijo sredstva, ki 
omogočajo izvajanje le določenega minimalnega obsega in 
vsebine dejavnosti pospeševanja turizma, ki se nanaša na 
oblikovanje celovite turistične ponudbe in njeno promocijo 
ter na informiranje. 

Financiranje širšega programa pospeševanja turizma, ki je 
predvsem interes privatnega sektorja, je prepuščen njegovim 
odločitvam. Vse pogosteje pa države in lokalne skupnosti 
pogojujejo višino svojega deleža sredstev s finančno ude- 
ležbo gospodarstva. 

Gospodarska uspešnost turizma je odvisna od števila in od 
kakovosti vseh storitev določenega območja, torej ne le od 
gostinskih in agencijskih, kot se to običajno razume. Zato je 
nujno, če se želi izrabiti priložnosti, ki jih nudi turizem kot trg, 
zagotoviti pravne in finančne podlage za ustrezno oblikovanje 
turistične ponudbe in za povečanje povpraševanja s pomočjo 
informiranja in tržnega komuniciranja. 

2. PRAVNO STANJE 

S spremembo sistema so se spremenile pravne podlage, na 
katerih je temeljilo sodelovanje različnih subjektov pri obliko- 
vanju turistične ponudbe, njene promocije in informiranja 
obiskovalcev na posameznih območjih. Pojavilo se je tudi 
veliko število novih subjektov, gospodarskih družb, podjetni- 
kov posameznikov in fizičnih oseb, ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost, kateri so usmerjeni v individualnost in tekmoval- 
nost, ne pa še tudi v medsebojno sodelovanje, četudi to 
objektivno povečuje njihovo gospodarsko učinkovitost. Po 
drugi strani se je država umaknila urejanju posameznih zadev 
na lokalni ravni in jih prenesla na lokalne skupnosti, ki so 
številčnejše od prejšnjih občin in v pretežni meri manjše od 
geografsko zaokroženih območij, na katerih se lahko oblikuje 
celovita turistična ponudba, ki je pogoj za njeno učinkovito 
predstavljanje in prodajo. 

Posamični interesi gospodarskih družb, podjetnikov posa- 
meznikov in fizičnih oseb, ki opravljajo gopodarsko dejav- 
nost, se pozitivno odražajo v rasti kakovosti posameznih 
storitev, ne pa tudi v celotni ponudbi območja. Pozitivno 
vplivajo tudi interesi občin za urejanje splošnih pogojev za 
razvoj turizma. Vendar pa tako družbe kot občine in drugi 
subjekti na področju turizma ne zagotavljajo njihovega med- 
sebojnega sodelovanja, ki je nujno za zagotavljanje celovite 
turistične ponudbe in njene promocije ter ustreznega informi- 
ranja obiskovalcev. Poleg tega tudi ni jasno določena dejav- 
nost pospeševanja turizma, ki bi na lokalni in nacionalni ravni 
omogočala enotno ureditev področja in zagotavljanje sred- 
stev za izvajanje določenih dejavnosti. 

Takšne razmere negativno vplivajo na celovitost ponudbe in s 
tem na povpraševanje, kar je zavidno iz stagnacije turistič- 
nega prometa, ki še vedno ni dosegel obsega iz leta 1990. 
Zaradi njih izgubljamo tudi priložnosti in gospodarske pred- 
nosti in finančna sredstva, ki bi jih lahko ustvarili iz naslova 
turizma. 

Sedanje razmere zato narekujejo določitev dejavnosti 
področju pospeševanja turizma, ki bi morala vključevati: 
- sodelovanje družb, podjetnikov posameznikov, fizični'1 

oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, in občin, pa tudi 
društev, zaradi zagotavljanja ustrezne celovite turistični 
ponudbe posameznih območij na lokalni ravni, 
- sodelovanje lokalne in nacionalne ravni pri oblikovanj11 

celovite turistične ponudbe Slovenije, 
- promocijo posameznih ponudb in celovite turistične 
ponudbe na nacionalni ravni. 
- informiranje obiskovalcev in za tržno komuniciranje. 

2.1. Sedanja organiziranost in naloge posameznih subjekte" 
na področju turizma 

Posamične zadeve, ki se delno nanašajo na področje posp®" 
ševanja turizma, imajo pravno podlago v posameznih zako; 
nih. Z njimi so določene predvsem naloge in aktivnosti znottfl 
posameznih subjektov na lokalni in nacionalni ravni, ki ne 

zajemajo opredelitve dejavnosti pospeševanja turizma in 

opravljanja te dejavnosti. Prav zato ostajajo negotovi tudi vin 
za financiranje pospeševanja turizma, oziroma za opravljani6 

dejavnosti, s katerimi se to pospeševanje zagotavlja. 

Dosedanje turistične poslovne skupnosti, ki so na podlag1 

programov promocije turizma usklajevale pretežno poslovfl« 
interese gostinstva in turističnih agencij na posamezni" 
območjih, ne pa tudi ostalega gospodarstva in občin, so se n» 
podlagi zakona o gospodarskih družbah ponekod preobli*0* 
vale v gospodarska interesna združenja, drugod pa so pran«" 
hale obstajati. 

Vendar pa poslovne skupnosti pri svojem preoblikovanju nis® 
uspele vključiti vseh subjektov, ki sooblikujejo turistično 
ponudbo, pa tudi tistih ne, ki sicer ustvarjajo svoj prihodek n' 
turističnem trgu, niso pa prisiljeni tudi pokrivati stroškov z® 
ugodnosti, ki jih uživajo. Med ustanovitelji gospodarskih in'*! 
resnih združenj pa niso tudi občine, ki med dejavnost"' 
javnega pomena opravljajo tudi pospeševanje turizma. 

Turistična društva, ki imajo svojo pravno podlago v zakon11 0 

društvih (Ur. I. RS, št. 60/95), lahko povezujejo le fiz'?L 
osebe, državljane, ki so zainteresirani za ljubiteljsko oprav'!3 

nje različnih aktivnosti, ne morejo pa povezovati pravn1 

oseb, ki odločilno vplivajo na turizem. 

Občine imajo na podlagi zakona o lokalni samoupravi (^r', 
RS, št. 72/93 in Ur. I. RS, št. 4/95) pomembne naloge " 
področju turizma, saj je med opravljanjem lokalnih za"® 
javnega pomena tudi pospeševanje turizma. 

Z organiziranjem javnih služb s področja varstva okolja, P'? 
meta, itd., občine zagotavljajo splošne pogoje za razvoj cej° 
nega gospodarstva, kar posredno vpliva tudi na turizem- 
dar pa v zakonu niso eksplicitno opredeljene zadeve, ozir°^ 
dejavnosti, ki jih je dolžna občina opravljati v javnem intere®_ 
Zato jih tudi občine same ne opredeljujejo in ne zagotavP 
finančnih sredstev za pospeševanje turizma. 

Vloga Gospodarske zbornice Slovenije je opredeljen3 

zakonu o Gospodarski zbornici (Ur. I. RS, št. 14/90), vK>»j 
Obrtne zbornice Slovenije pa v zakonu o obrtni zbo^n ^ 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 50/94). Na podlagi vloge zbornj^ 
katerih so zastopane le gospodarske družbe in podje,n 

posamezniki, ni mogoče znotraj teh institucij opravljati d0) j, 
nosti in vzpostaviti sodelovanja, ki ga narekuje pospešev3 |p 
turizma in se nanaša na oblikovanje turistične ponudb6 .j 
njene promocije. Pospeševanje turizma zahteva 
neposredno sodelovanje občin in drugih subjektov, ki " 
člani zbvrnic. 

Vloga ministrstva, pristojnega za turizem, je določen3^ 
zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev l 9 
I. RS, št. 71/94). V okviru svojih nalog ministrstvo, pristojn 
turizem, pospešuje turizem predvsem z zagotavljanjem ^c\v 
nja aktivnosti na področju promocije turistične ponudb0 jfi 
venije. V ta namen je z uredbo Vlade Republike SlovenU0'(Sr 
I. RS, št. 21/95) ustanovljen javni gospodarski zavod, C0 

poročevalec, št. 18 66 



za promočsijo turizma Slovenije. Zavod daje možnost sousta- 
noviteljstva in sodelovanja tudi drugim subjektom na naci- 
onalni ravni, s čimer je zagotovljeno komuniciranje le na 
vodoravni ravni. Pomanjkljivost te rešitve pa je, da pri obliko- 
vanju celovite turistične ponudbe Slovenije ni zagotovljeno 
tudi sodelovanje območij, lokalne ravni, na kateri je oblikova- 
nje in prodaja ponudbe odvisna od uspešnosti promocije 
turistične ponudbe Slovenije v celoti. Zato bi bilo potrebno z 
zakonom celovito opredeliti dejavnost javnega interesa na 
področju pospeševanja turizma in zagotoviti sodelovanje 
lokalne in nacionalne ravni pri oblikovanju celovite turistične 
ponudbe Slovenije, njene promocije in tržnega komuniciranja 
s trgi doma in v tujini. Na ta način bi bil zagotovljen tudi 
povratni vpliv na oblikovanje ustrezne ponudbe na podlagi 
povpraševanja. 
Ugotovitev: 
Iz pregleda nalog posameznih subjektov pri pospeševanju 
turizma izhaja, da v razmerah, ko niso vzpostavljeni meha- 
nizmi, ki bi spodbujali sodelovanje različnih subjektov za 
oblikovanje celovite turistične ponudbe, na podlagi katere je 
možno zagotavljati njeno konkurenčnost, poleg tega pa tudi 
ni ustrezno opredeljena dejavnost, ki pomeni javni interes na 
področju pospeševanja turizma na lokalni in nacionalni ravni, 
ni mogoče dosegati ciljev, ki so opredeljeni v Resoluciji o 
strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Slo- 
veniji (Ur. I. RS, št. 7/95). Zato je tudi ta resolucija v okviru 
programa nalog določila, da je potrebno ustanoviti Javni 
zavod za pospeševanje turizma na podlagi uredbe in pripra- 
viti tudi zakon za področje turizma. 
Potrebo po sprejetju zakona o pospeševanju turizma nareku- 
jejo tudi pričakovanja občin in gospodarskih družb ter dru- 
štev, pa tudi gospodarskih zbornic, da se končno določi 
dejavnost, ki je javnega interesa na področju pospeševanja 
turizma in zagotovi opravljanje te dejavnosti iz proračunskih 
virov. Hkrati pa se s tem zakonom uredijo tudi pogoji za 
opravljanje s turizmom povezanih dejavnosti, ki niso oprede- 
ljene z drugimi zakoni. 

2.2. Druge dejavnosti, ki so povezane s pospeševanjem 
turizma 
Posamezni področni zakoni že urejajo posamezne dejavnosti, 
ki so povezane s turizmom, tako npr. področje prometa in 
zvez, varnosti, varstva okolja, kulture, zdravstva, šolstva itd. V 
pripravi pa je tudi zakon s področja varstva potrošnikov in 
zakon o športu. V njih so med drugim urejeni tudi pogoji za 
opravljanje dejavnosti. 
Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. I. SFRJ, št. 29/78), ureja 
pomemben del zadev s področja turizma, ki se nanaša na 
varstvo potrošnika, saj vsebuje zahtevo po sklenitvi pogodbe 
o organiziranju potovanja in s tem v zvezi določa tudi obvez- 
nosti organizatorja in potnika. Vendar pa Direktiva Evropske 
Unije o paketnih potovanjih (Officila Journal of the European 
Communities, 90/314/EEC), postavlja tudi zahteve po definira- 
nju paketnih potovanj, na podlagi katerih je potrošnik 
dodatno zaščiten. Pri tem gre predvsem za zagotovitev 
povratka oseb na potovanju ali na počitnicah v primeru ste- 
čaja organizatorja turističnih potovanj. 

Tudi same razmere na tem področju, ki se kažejo v neurejeno- 
sti trga in v neustrezni kakovosti storitev ter premajhnem 
zavarovanju potnikov na potovanju, so posledica dejstva, da 
niso predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti organizator- 
jev potovanj, prodajalcev oziroma turističnih agentov ter turi- 
stičnih vodnikov in obveznost rizičnega zavarovanja organi- 
zatorjev potovanj, ki bi zagotovilo povratek oseb, ki so na 
potovanju. Takšno stanje pa zahteva, da se z zakonom zago- 
tovi ustrezno kakovost storitev, predvsem zaradi javnega inte- 
resa po večjem varstvu domačih potrošnikov in obiskovalcev 
iz tujine. 

2.3. Financiranje 

2.3.1. Lokalna raven 

Območja oziroma občine, ki se ukvarjajo s turizmom, ustvar- 
jajo turistični trg, na katerem se realizirajo blago in storitve 

različnih panog, ne le gostinstva in agencij. Občine na takšnih 
območjih imajo veliko več stroškov z urejanjem okolja in 
posameznih naprav, ki so nujne za dobro počutje obiskoval- 
cev, za njihovo varnost, rekreacijo, za informacije in promovi- 
ranje celotnega območja, kot v okoljih, kjer ni obiskovalcev. 
Vendar pa imajo turistično razvite občine tudi več prihodkov 
iz naslova turizma, kot v okoljih, kjer turizem ni razvit. 

Občine imajo poleg drugih proračunskih virov tudi poseben, z 
zakonom o turistični taksi (Ur. I. RS, št. 18/91), določen prora- 
čunski vir za financfranje dejavnosti na področju turizma. 
Pripada ji 80% sredstev turistične takse, ki jo plačujejo turisti, 
ki prenočujejo na njihovem območju. Del turistične takse v 
višini 20%, pa je prihodek državnega proračuna. Vendar pa so 
sredstva iz tega vira premajhna, da bi lahko z njimi financirale 
opravljanje celotne dejavnosti na področju pospeševanja 
turizma. Pomanjkljivost te takse oziroma vira je v tem, da se 
ustvarja le na območjih, kjer je veliko prenočitvenih zmoglji- 
vosti, ne pa tudi na področjih, kjer je sicer veliko obiskovalcev 
in so potrebe po sredstvih celo večje. 

2.3.2. Nacionalna raven 

Na nacionalni ravni se program pospeševanja turizma, ki 
trenutno zajema le dejavnost v zvezi z opravljanjem promotiv- 
nih aktivnosti, financira iz proračuna. 

V primerjavi z državami, ki pospešujejo turizem in imajo 
podobno sestavo ponudbe, je višina naših proračunskih sred- 
stev za razvoj in promocijo turistične ponudbe, bistveno nižja. 
Na to kažejo naslednji podatki: 

Pregled (Podatki o proračunskih sredstvih na nacionalni 
ravni po virih Svetovne organizacije za turizem): 

Država: Proračun za turizem: Za promocijo: 
Ciper: 
Irska: 
Avstrija: 
Švica: 
Slovenija: 

9,4 mio USD 
45,9 
60,8v 
23,9 
3,0 

3,3 mio USD 
23,0 
19,7 
14,9 
2,7 

ali 0,3% deviznega priliva (Po podatkih MGD za leto 1995) 
ali 0,2% deviznega priliva (Po podatkih MGD za leto 1996), 
oziroma 1,9 od tega 1,46 mio USD 
Sedanji obseg sredstev, ki jih proračun namenja za pospeše- 
vanje turizma, ne zadošča za izvajanje programa dejavnosti, 
ki je potreben za doseganje ciljev na področju tržnega komu- 
niciranja in ustvarjanja razmer za uspešnejšo prodajo turistič- 
nih ponudb. Povečanje sredstev, predvsem pa dolgoročnejša 
zagotovitev stalnega vira za pokrivanje stroškov za izvajanje 
pospeševanja turizma, bi bistveno prispevalo k uspešnosti 
dela na tem področju. 

V zakonu o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 19/95), je v 74. členu 
opredeljen vir prihodka na lokalni in nacionalni ravni, na 
podlagi plačila koncesijskih dajatev, ki je namenjen za razvoj 
in promocijo turizma, vendar teh sredstev v prihodkih prora- 
čuna trenutno ni, ker se igralnice še niso lastninsko preobli- 
kovale. « 

Ugotovitev: 
Na podlagi navedenih obstoječih virov in nalog, ki jih zahteva 
pospeševanje turizma na lokalni in nacionalni ravni, je nujno 
zagotoviti proračunska sredstva za pospeševanje turizma ozi- 
roma za opravljanje dejavnosti javnega interesa na tem 
področju. Za te namene je potrebno operacionalizirati prora- 
čunski vir iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje poseb- 
nih iger na srečo, ki je namenjen razvoju in promociji turizma. 

II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

1. PROBLEMI, KI 81 JIH REŠIL ZAKON 

Rešitev opisanih problemov in razmer na področju turizma, 
zahteva sprejem zakona o pospeševanju turizma, ki je na 
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podlagi analize stanja, predviden tudi v okviru programa 
aktivnosti in ukrepov za izvajanje Resolucije o strateških ciljih 
na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji. Zakon bi 
omogočil: 
- določitev minimalnega obsega dejavnosti javnoga interesa 
na področju pospeševanja turizma, ki se nanaša na oblikova- 
nje celovite turistične ponudbe, njene promocije in na infor- 
miranje obiskovalcev, 
- spodbujanje občin in drugih subjektov za sodelovanje pri 
pospeševanju turizma na lokalni in nacionalni z določitvijo 
pogojev za pridobitev statusa turističnega območja, 

- postavitev temeljev za oblikovanje kakovostne turistične 
ponudbe in ustreznega tržnega komuniciranja z različnimi 
trgi doma in v tujini, 

- zagotovitev usklajenega, načrtnega in strokovnega oprav- 
ljanja dela na področju razvoja in trženja turistične ponudbe, 

- zagotovitev virov financiranja za pospeševanje turizma, ki 
bi spodbujala tudi pridobivanje dodatnih sredstev iz gospo- 
darstva, in zagotovitev vira za pospeševanje materialnega 
razvoja na področju žičnic, obnove hotelov in prenočitvenih 
zmogljivosti na kmetijah, 

- koncentracijo in učinkovitejšo rabo finančnih virov gospo- 
darskih družb, občinskega in državnega proračuna za pospe- 
ševanje turizma v okviru subjektov, ki bi opravljali dejavnost 
javnega interesa na področju pospeševanja turizma, 

- primernejšo ureditev plačevanja turistične takse tako, da bi 
bili zavezanci za plačilo vsi turisti, ki prenočujejo v gostinskih 
obratih, na kmetijah in pri sobodajalcih, 

- večje varsto potrošnikov z zagotovitvijo višje kakovosti 
storitev organizatorjev in prodajalcev turističnih potovanj in 
turističnih vodnikov, na podlagi zahtev po določeni strokovni 
usposobljenosti oseb, rizičnem zavarovanju potovanj, ki bi 
omogočilo povratek oseb, ki so na počitnicah, oziroma na 
potovanju, npr. v primeru stečaja podjetja, 

- razrešitev problema delovanja turističnih društev na pod- 
lagi določitve pogojev za pridobitev statusa društva javnega 
interesa, 

- zagotovitev vpliva vseh subjektov, ki so zainteresirani ali 
zadolženi za pospeševanje turizma. 

2. POGLAVITNE REŠITVE 

Vsebina rešitev se nanaša na jasno opredelitev dejavnosti, ki 
je javnega interesa na področju pospeševanja turizma, kar 
omogoča dolgoročno, organizirano in ciljno usmerjeno 
dejavnost za izrabo možnosti, ki jih nudi turizem za razvoj 
gospodarstva in posredno za celoten družbeni razvoj. Zakon 
spodbuja tudi sodelovanje različnih subjektov, od katerih je 
objektivno odvisna kakovost in celovitost turistične ponudbe 
in njene konkurenčnosti pa tudi sodelovanje pri promotivnih 
aktivnostih, ki so pogoj za uspešno prodajo ponudb. Pri tem 
so oblike sodelovanja prepuščene občinam in zainteresiranim 
družbam, podjetnikom posameznikom in fizičnim osebam, ki 
opravljajo gospodarsko dejavnost. 

Pomembno je tudi, da so mehanizmi pospeševanja turizma 
vzpostavljeni tako, da spodbujajo sodelovanje od spodaj 
navzgor, od lokalne do nacionalne ravni in omogočajo nji- 
hovo medsebojno povratno vplivanje pri oblikovanju 
ponudbe in pri njeni promociji. S tem je zagotovljen vpliv 
lokalne ravni, kjer se oblikuje turistična ponudba, na naci- 
onalno raven, ki turistično ponudbo predvsem promovira. 

Rešitve ne posegajo v pristojnosti lokalnih skupnosti aii dru- 
gih subjektov. Z določitvijo turističnega območja in meril, ki 
jih mora občina zagotavljati za pridobitev statusa turističnega 
območja, zakon le spodbuja oblikovanje ustrezne ponudbe in 
sodelovanje na nacionalni ravni. Status turističnega območja 
pa pomeni, da so na območiu vzpostavljene razmere za turi- 

zem tudi z vidika turista. Hkrati pa to tudi pomeni, da je na 
takšnem območju zadostno število prenočitvenih zmogljivo- 
sti, turistov in drugih privlačnosti, ki prinašajo dovolj finanč- 
nih sredstev za organizirano opravljanje dejavnosti pospeše- 
vanja turizma. 

Na področju turistične takse zakon primerneje ureja plačeva- 
nje te takse tako, da so zavezanci za plačilo vsi turisti. Hkrati 
določa tudi, da je celotna taksa vir občinskega proračuna, saj 
občina zagotavlja ugodnosti in storitve, ki jih je turist deležen 
brezplačno. Poleg tega zakon odpravlja tudi sporna vpraša- 
nja, ki jih vsebuje sedanji zakon o turistični taksi, ki se nana- 
šajo na pobiranje turistične takse, na izjeme pri plačevanju in 
na kontrolo izvajnja zakona. 

Določanje minimalnih pogojev glede izobrazbe, pogojev 
glede poslovnih prostorov ter rizičnega zavarovanja potovanj, 
za opravljanje dejavnosti turističnih organizatorjev in turistič- 
nih agentov, ne posega v pravice družb, ki so zagotovljene z 
zakonom o gospodarskih družbah, vpliva pa na zagotavljanje 
minimalnih pogojev za nuđenje kakovosti storitev potrošni- 
kom. S tem pa se povečuje njihova varnost. Z določitvijo 
minimalnih pogojev glede izobrazbe turističnih vodnikov in 
turističnih spremljevalcev je zagotovljena enotna podlaga za 
opravljanje te dejavnosti. Hkrati je občinam dana možnost, da 
za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja na njihovem 
območju, predpišejo dodatne pogoje. 

V zakonskih rešitvah je izpuščeno iastnjinjenje družbene last- 
nine, s katero upravljajo turistična društva, ker zahteva zakon- 
ska ureditev tega področja posebno proučitev stanja. Lastni- 
njenje na področju delovanja turističnih društev bo zato ure- 
jeno s posebnim predpisom. 

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA 
Osrednji cilj zakona je zagotovitev pospeševanja turizma } 
določitvijo dejavnosti na področju oblikovanja celovite turi- 
stične ponudbe in promocije ter informiranja obiskovalcev, 
sredstev za pospeševanje turizma in sodelovanje subjektov, 
od katerih je odvisna kakovost turistične ponudbe. 

V zakonu so upoštevana naslednja načela: 

- javnega interesa za pospeševanje turizma, saj turistična 
ponudba vključuje poleg storitev, ki jih nudijo pravne in 

fizične osebe, celotno okolje nekega območja, na katerem s® 
gradi njena konkurenčnost. Poleg tega pa razvoj turizma 
neposredno in posredno vpliva na celotni razvoj območja, 
- prostovoljnosti povezovanja gospodarskih in drugih sub- 
jektov na podlagi interesa za sodelovanje pri pospeševanj" 
turizma, 
- spodbujanja učinkovitega sodelovanja pri pospeševanj11 

turizma na podlagi možnosti neposrednega vpliva pravnih in 

fizičnih oseb, 
- varstva potrošnikov-obiskovalcev, na podlagi zagotovil® 
pogojev za nuđenje kakovostnejših storitev s pomočjo do|°" 
čene izobrazbene ravni oseb, ki opravljajo storitve v zvezi s 
potovanji, 
- varovanja okolja kot podlage za razvoj turizma z zagotovi' 
tvijo širšega vpliva na oblikovanje turistične ponudbe in zag"" 
tavljanjem sredstev za posamezne ureditve, ki izboljšuje)0 

kakovost življenja prebivalstva, 
- smotrnejše rabe proračunskih sredstev z opredelitvjl" 
dejavnosti, ki se iz tega vira pokrivajo, in z zagotovitvi" 
širšega vpliva na njihovo porabo, 
- enotnega urejanja zadev, ki se nanašajo na pospeševani8 

turizma. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 

1. PRORAČUN DRŽAVE 

Izvajanje tega zakona ne pomeni dodatnih obremenitev Pr°r*e 
čuna Republike Slovenije, saj se sredstva za promotiV1 
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dejavnosti že planirajo v okviru odhodkov Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti. Proračunski odhodki, ki so predvi- 
deni za opravljanje dejavnosti pospeševanja turizma iz 
naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na 
srečo, pa so že opredeljeni v zakonu o igrah na srečo. 

Prihodki proračuna na nacionalni ravni se zmanjšajo le za 
vrednost dela turistične, oziroma prenočitvene takse, ki je v 
letu 1996 znašala 80 milijonov SIT. Sredstva turistične takse 
so nadomestilo za storitve in ugodnosti, ki jih turist dobi 
brezplačno in jih nudi oziroma zagotavlja občina. Zato ni 
razlogov za to, da bi občina nakazovala del sredstev turistične 
takse v državni proračun. 

2. PRORAČUN OBČINE 

Turistična taksa, ki jo plačujejo turisti, bo postala v celoti 
prihodek občine, kot je to načeloma predvideno tudi v zakonu 
o lokalni samoupravi oziroma v zakonu o financiranju občin. 

V. PRIMERJAVA Z UREDITVIJO V DRUGIH 
DRŽAVAH IN PRIPOROČILA EVROPSKE ZVEZE 

Način pravnega urejanja področja dejavnosti pospeševanja 
turizma je v posameznih državah Evropske unije različen. 
Odvisen je predvsem od razvitosti turizma in pravnega 
sistema v celoti. 

1. SKUPNE ZNAČILNOSTI 

S predpisi je v državah članicah Evropske zveze zagotovljeno 
izvajanje javnega interesa na področju pospeševanja turizma, 
ki zajema oblikovanje in promocijo turistične ponudbe ter 
informiranje obiskovalcev. 

Na področju turizma so na nacionalni ravni s predpisi dolo- 
čene pristojnosti posameznih resorjev pri pospeševanju 
gospodarskega razvoja, ki je podlaga za turizem, pa tudi 
oblike pospeševanja turizma in organiziranosti za izvajanje 
promotivnih dejavnosti. Za regionalno raven pa države ne 
določajo povsod oblik organiziranosti za izvajanje promotiv- 
nih aktivnosti, pač pa v glavnem določajo način financiranja iz 
javnih sredstev. Pospeševanje turizma na lokalni ravni je zelo 
različno urejno in je odvisno od pristojnosti občin na tem 
področju. Na lokalni ravni pa se opravljanje dejavnosti jav- 
nega interesa za pospeševanje turizma najneposredneje 
povezuje s privatnim sektorjem na podlagi ustanavljanja 
skupnih družb. 

Mehanizmi za spodbujanje sodelovanja različnih subjektov 
pri pospeševanju turizma so v glavnem finančne narave. Tako 
se na nacionalni ravni največkrat v celoti iz proračuna finan- 
cira zajamčen program promotivne dejavnosti, na regionalni 
ravni pa le sofinanciranje takšnega programa. Lokalne aktiv- 
nosti pa se financirajo iz sredstev občinskih proračunov v 
povezavi s sredstvi gospodarskih družb. 

Poleg promotivnih dejavnosti je na nacionalni in lokalni ravni 
urejeno tudi spodbujanje razvoja turistične ponudbe z daja- 
njem različnih finančnih ugodnosti gospodarskim dejavno- 
stim, ki jih načrtno pospešujejo. Največkrat gre za skupne 
infrastrukturne naprave in objekte, ki jih upravljajo javna 
podjetja, za prestrukturiranje osnovne turistične ponudbe in 
za uvajanje novih programov razvoja ter za varstvo naravne in 
kulturne dediščine ter okolja v celoti. 

Dejavnosti za pospeševanje turizma se izvajajo tako v okviru 
vlade in ministrstev oziroma njihovih služb, kot v zavodih, pa 
tudi v javnih podjetjih, oziroma v družbah z omejeno odgovor- 
nostjo. Temeljno vprašanje, ki se pojavlja v vseh turistično 
razvitih državah, je, v kolikšni meri financirati dejavnosti 
pospeševanja turizma iz proračuna in kako ta sredstva oboga- 
titi s sredstvi gospodarskih družb neposredno ali prek drugih 
virov. 

1.1. Podorč|a, ki so urejena s predpisi 
V državah članicah Evropske unije se z različnimi predpisi 
določajo: 
- merila za opredelitev turističnega območja, 
- pristojnosti in naloge upravnih organov, ki so pristojni za 
turizem, 
- oblike in vsebina izvajanja javnega interesa na področju 
pospeševanja turizma, 
- način spodbujanja razvoja ponudbe in izvajanja promotiv- 
nih dejavnosti, 
- pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti, 
- pogoji za organiziranje in vodenje skupinskih potovanj in 
varstvo potrošnikov. 

1.2. Dejavnost javnega interesa 

Na lokalni ravni se za pospeševanje turizma opredeljujejo 
naslednje dejavnosti: 
- informiranje in sprejemanje obiskovalcev, 
- razvoj in oblikovanje turističnih ponudb, 
- usklajevanje lokalnih ponudb, oblikovanje ponudb in turi- 
stičnih proizvodov, trženje in usklajevanje programov promo- 
cije na nacionalni ravni. 

Na nacionalni ravni se kot dejavnost za pospeševanje turizma 
opredeljuje: 
- oblikovanje celovite turistične ponudbe na podlagi značil- 
nosti ponudb območij in turističnih proizvodov, 
- trženje in komuniciranje s trgi, predvsem v tujini, 
- spodbujanje razvoja na regionalni oziroma lokalni ravni. 

1.3. Spodbude 

Na lokalni ravni občine iz svojih proračunskih virov, v katerih 
so ponekod tudi različne takse, ki jih za pospeševanje turizma 
plačujejo vse gospodarske družbe in podjetniki posamezniki, 
financirajo dejavnosti javnega interesa, predvsem pa informi- 
ranje obiskovalcev in ureditve, ki so potrebne zaradi turizma, 
pa tudi različne prireditve ipd. 

v 
Na regionalni ravni se povezujejo finančna sredstva s sred- 
stvi lokalnih skupnosti ali direktno s sredstvi gospodarskih 
družb za izvajanje promocije. 

Na obeh ravneh se običajno določijo merila za status turistič- 
nega kraja ali turistične regije, ki izhajajo iz načela, da mora 
višina prihodka, ki ga ustvarja turizem na posameznem 
območju, zadoščati za potrebe opravljanja dejavnosti javnega 
interesa pri pospeševanju turizma. 

Na nacionalni ravni se iz sredstev državnega proračuna, 
ponekod pa tudi iz prispevkov zbornic in gospodarskih družb, 
pokrivajo stroški promocije, predvsem v tujini, pa tudi za 
zmanjšanje domačega povpraševanja za potovanja v tujino. 

2. POSAMEZNI ZNAČILNI MODELI 

2.1. Avstrija 

Največjo stopnjo pravnega reguliranja področja pospeševa- 
nja turizma ima sosednja država Avstrija, in sicer na regi- 
onalni in lokalni ravni. Avstrijski model povzema v poenostav- 
ljeni obliki tudi Hrvaška. 

Osnova tega modela je, da izhaja iz opredelitve javnega inte- 
resa za pospeševanje turizma na lokalni ravni in v ta namen 
določi merila za turistični kraj. Ta merila so podlaga za plačilo 
turistične krajevne takse, ki jo plačujejo gospodarske družbe 
in za opredelitev prenočitvene turistične takse, ki jo plačujejo 
turisti. 

Na regionalni ravni je kot javni interes opredeljena promocija 
turistične ponudbe celotnega območja, ki jo sofinancira tudi 
država. 
Organizacijske oblike izvajanja dejavnosti pa so različne po 
posameznih regijah in so odvisne predvsem od razvitosti 
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turizma. Novi regionalni zakoni s tega področja pa stimulirajo 
izvajanje javnega interesa predvsem v okviru družb z omejeno 
odgovornostjo. 

Organiziranost: 

Na nacionalni ravni deluje »Oesterreich VVerbung« (Naci- 
onalna turistična organizacija), družba, ki povezuje ministr- 
stvo za gospodarske dejavnosti in 9 federalnih enot z gospo- 
darstvom preko gospodarske zbornice in neposredno. Naloga 
te družbe je promocija turistične ponudbe doma in v tujini. 
Poleg tega deluje tudi »Kuratorium des Oesterreichischen 
fremdenverkhers«, ki je pristojen za usklajevanje zvezne 
države, zveznih enot in zvezne gospodarske zbornice. 

Sredstva za promotivne dejavnosti na nacionalni ravni zago- 
tavlja proračun preko sredstev ministrstva, pristojnega za 
gospodarske zadeve in gospodarska zbornica. Poleg tega pa 
so predvideni tudi prispevki družb, ki so zainteresirane za to 
dejavnost. 

Na regionalni ravni deluje turistično združenje, ki povezuje 
regijske turistične urade. Naloga tega združenja je organiza- 
cija in izvedba promotivnih aktivnosti skupaj z gospodar- 
stvom. 
Del sredstev za financiranje te dejavnosti zagotavlja regi- 
onalni oziroma deželni, del pa tudi zvezni proračun preko 
nacionalne turistične organizacije. Del proračunskih prihod- 
kov v višini 8% se oblikuje tudi iz prenočitvene turistične 
takse, ki jo pobirajo občine. 

Na lokalni ravni delujejo turistični uradi, katerih naloga je 
priprava informacij v zvezi s turistično ponudbo in izvedba 
promotivnih dejavnosti na tej ravni ter informiranje in spreje- 
manje obiskovalcev. 

Na lokalni ravni se sredstva proračuna oblikujejo iz naslova 
prenočitvene turistične takse, ki jo plačujejo turisti, in iz 
sredstev krajevnega prispevka, ki ga plačujejo gospodarske 
družbe. 

Oblike sodelovanja subjektov na lokalni in regionalni ravni 
niso povezane z nacionalno ravnijo tako, da bi bila vzpostav- 
ljena medsebojna komunikacija in povratni vpliv na oblikova- 
nje turistične ponudbe na podlagi promotivnih aktivnosti. 
Slabost te ureditve, ki je v preveliki razdrobljenosti krajev in 
nepovezanosti regij z nacionalno ravnijo, skušajo posamezne 
zvezne dežele odpraviti s pripravo novih zakonov. 

2.2. Italija 

V Italiji je področje turizma opredeljeno v okvirnem zakonu o 
dejavnostih na področju turizma, ki daje regijam pravno pod- 
lago za urejanje promotivne dejavnosti in področij, ki zade- 
vajo varstvo potrošnikov (pogoji za opravljanje storitev kot so: 
paketna potovanja, turistični vodniki, učitelji športnih veščin 
in pogoji za ustanavljanje turističnih agencij). V njem je opre- 
deljena tudi promotivna dejavnost, ki jo na nacionalni ravni 
opravlja javni zavod, kar velja tudi za regionalno raven. 

Zaradi togosti delovanja zavoda za promocijo na nacionalni 
ravni je ta zavod (ENIT) preoblikovan tako, da lahko nepo- 
sredno sodeluje z družbami, ustvarja lasten prihodek s pro- 
dajo storitev na področju promocije in sklepa pogodbe s 
tujimi pravnimi osebami glede opravljanja promotivnih dejav- 
nosti v tujini. 

V pripravi pa je nov zakon o dejavnostih, ki so povezane s 
turizmom, ki bi naj razrešil problem sodelovanja vseh ravni pri 
oblikovanju turistične ponudbe in pri njeni promociji. Poso- 
dobil pa naj bi tudi pogoje za opravljanje nekaterih s turiz- 
mom povezanih dejavnosti. 

Regije na podlagi okvirnega zakona sprejemajo svoje zakone 
s področja pospeševanja turizma. S to dejavnostjo, ki se 
nanaša predvsem na promocijo, se ukvarjajo zavodi, ki so 
javno pravne osebe in se financirajo iz državnega in dežel- 
nega proračuna, delno pa tudi iz lastnih virov. 

Na lokalni ravni se iz državnih sredstev financirajo le državni 
turistični informativni biroji na mednarodnih mejnih preho- 
dih, sicer pa občine pokrivajo stroške informiranja obisko- 
valcev. 

Slabost tega modela je v odtujenosti institucije za promocijo 
turizma na nacionalni ravni in preveliki odvisnosti od sredstev 
proračuna tudi na regionalni ravni ter v premajhni povezano- 
sti z zasebnim sektorjem. 

2.3. Nizozemska 

Najpogostejši vzor za urejanje pospeševanja turizma na naci- 
onalni ravni, h kateremu težijo tudi druge evropske dežele, je 
model Nizozemske. Ta na državni ravni zagotavlja iz prora- 
čuna delež sredstev za realizacijo minimalnega programa 
skupnih promotivnih aktivnosti, ostala sredstva za izvajanje 
celotnega programa promotivnih dejavnosti pa mora zagoto- 
viti privatni sektor s finančnimi ali drugimi sredstvi. Na regi- 
onalni ravni sredstva za promotivno dejavnost in informiranje 
zagotavljata privatni sektor in občine. Značilno za ta model je. 
da se višina sredstev proračuna, ki zagotavlja opravljanje 
minimalnega programa dejavnosti, povečuje skladno s pove- 
čanjem prispevka zasebnega sektorja. S pogojevanjem višine 
proračunskih sredstev država avtomatično spodbuja sodelo- 
vanje privatnega sektorja pri skupnih aktivnostih in s tem na 
racionalnost proračunske potrošnje. 

Pri tem modelu pa je potrebno upoštevati, da je Nizozemska 
predvsem turistični trg, ki je zanimiv za tuje države, kakor tudi 
dejstvo, da je bil takšen sistem finančne soodvisnosti privat- 
nega in javnega sektorja, izgrajevan postopno. 

3. TRENDI 

Večina razvitih držav postopoma odstopa od modela popol- 
nega zagotavljanja sredstev iz proračuna. Vedno bolj se iz 
proračuna sofinancira le tisti del dejavnosti oz. programa, ki 
zagotavlja opravljanje minimalnega programa dejavnosti jav- 
nega interesa na področju informiranja in tržnega komunici- 
ranja. 
Zaradi vedno večje konkurence na turističnem trgu in čedalje 
večje prepletenosti celotnega gospodarstva s turizmom, se 
pojavljajo rešitve, po katerih vse profitne družbe sodelujejo 
pri ustvarjanju skupnih programov aktivnosti in pri pokrivanju 
stroškov. Teži se k ustvarjanju skupnega turističnega sistema' 
v katerem je vzpostavljena neposredna komunikacija meo 
lokalno in nacionalno revijo zato, da bi se ponudba lahko 
hitro odzivala povpraševanju. 

V razvitih turističnih sredinah, kjer turistični sistem že deluje, 
se pojavljajo težnje po deregulaciji, oziroma potrebe po uve- 
ljavitvi bolj elastičnih oblik interesnega gospodarskega sode- 
lovanja, na podlagi katerega se tudi država odloča za večji al 
manjši finančni prispevek za promotivne dejavnosti. Splošni 
trendi sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri načrto- 
vanju razvoja in trženja turistične ponudbe gredo v smef1 

njunega neposrednega medsebojnega sodelovanja pri obli- 
kovanju tiristične ponudbe in pri njenem trženju. 

Vsebina tega zakona izhaja iz spoznanj in izkušenj turistično 
razvitih sredin in novih trendov urejanja dejavnosti 
področju pospeševanja turizma. Upošteva pa tudi domač® 
razmere na ponudbeni strani turizma in potrebe ter možnos" 
po spodbujanju ustreznega povpraševanja. Predvsem pa s0 

naslanja na pozitivne izkušnje turistično razvitih dežel JJ1 

seveda sprememb, ki jih te skušajo uveljaviti z novimi pred' 
pisi. 

4. DIREKTIVE EVROPSKE UNIJE IN PRIPOROČILA 
SVETOVNE ORGANIZACIJE ZA TURIZEM 

Evropska Unija ni izdala nobenih priporočil ali direktiv 
področju pospeševanja turizma. 
Na področju varstva potrošnikov je bila izdana le direktiva <j 
paketnih potovanjih in zavarovanju potnikov ter o časovne^ 
zakupu gostinskih objektov. Njihova vsebina je pri nas 
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glavnem že zajeta v zakonu o obligacijskih razmerjih, pa tudi v 
predlogu zakona o varstvu potrošnikov. V Evropski uniji pa je 
v pripravi tudi priporočilo o označevanju kakovosti turističnih 
storitev, katerega vsebina bo zajeta v podzakonskih aktih 
zakona o gostinstvu. 

Svetovna organizacija za turizem (WTO) je na generalni 
skupščini v Kairu, oktobra 1995, sprejela priporočila o organi- 
ziranosti in financiranju trženja v turizmu, po katerem je za 
pospeševanje turizma nujno spodbuditi sodelovanje države, 
lokalnih skupnosti in gospodarskih družb ter na ta način 
zagotoviti finančne vire za oblikovanje turistične ponudbe in 
njeno promocijo. 

VI. BESEDILO ČLENOV 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1.6len 

Ta zakon določa: 

~ dejavnost pospeševanja turizma na lokalni in nacionalni 
ravni, ki se nanaša na oblikovanje celovite turistične 
ponudbe, informiranje obiskovalcev in promoviranje turi- 
stične ponudbe, 

- merila, ki jih mora izpolnjevati vsako posamezno geograf- 
sko zaokroženo območje za zagotovitev oblikovanja celovite 
turistične ponudbe in njeno promocijo ter za informiranje 
obiskovalcev, 

- merila za pridobitev statusa turističnega območja ter dolž- 
nosti in pravice, ki iz tega izhajajo, 

~ organizirano sodelovanje pravnih oseb, podjetnikov posa- 
meznikov in oddajalcev sob in kmetov (v nadaljnjem besedilu 
zasebniki), zaradi oblikovanja celovite turistične ponudbe in 
njene promocije ter informiranja obiskovalcev, 

~ finančne vire za pospeševanje turizma, 

- minimalne pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja 
in prodaje potovanj, za opravljanje dejavnosti turističnih vod- 
nikov in turističnih spremljevalcev, 

~ pogoji za pridobitev statusa društev, ki delujejo v javnem 
Interesu na področju pospeševanja turizma, 

- nadzor nad izvajanjem zakona. 

II. POSEBNE DOLOČBE 

2. člen 

1. DEJAVNOST POSPEŠEVANJA TURIZMA 

(1) Dejavnost pospeševanja turizma je: 
- oblikovanje celovite turistične ponudbe območja, 
~~ promocija celovite turistične ponudbe območja 
- informiranje obiskovalcev. 

(2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena opravljajo: 
"■ turistična organizacija na lokalni ravni (v nadaljnjem bese- 
dilu: lokalna turistična organizacija), 

turistična organizacija na nacionalni ravni (v nadaljnjem 
®®sedilu: nacionalna turistična organizacija). 

3. člen 

*■ lokalna turistična organizacija 

(1) Za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega 
*akona občina, oziroma več občin, skupaj z zainteresiranimi 
Pravnimi osebami, podjetniki posamezniki in zasebniki (v 
"adaljnjem besedilu: ustanovitelji), lahko ustanovi lokalno 
'Ufistično organizacijo. 

(2) Lokalno turistično organizacijo ustanovi najmanj: 
- ena občina, 
- 30 ostalih ustanoviteljev, od katerih mora biti najmanj 50% 
ustanoviteljev s področja dejavnosti gostinstva in turističnih 
agencij. 

(3) Z ustanovitvenim aktom ustanovitelji določijo obliko orga- 
niziranosti in način upravljanja lokalne turistične organizacije 
ter njeno dejavnost, ki obsega najmanj: 
- oblikovanje celovite turistične ponudbe območja, 
- promocijo turistične ponudbe 
- informiranje obiskovalcev v okviru turistično-informacij- 
skega centra, 
- sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene pro- 
mocije, 
- vključevanje turističnih in drugih društev v aktivnosti 
lokalne turistične organizacije. 

(4) Ustanovitelji lokalne turistične organizacije v ustanovitve- 
nem aktu določijo višino in način plačevanja svojih prosto- 
voljnih finančnih prispevkov za opravljanje dejavnosti iz prejš- 
njega odstavka tega člena. 

4. člen 

Turistično informacijski center 

(1) Turistično informacijski center iz tretje alineje tretjega 
odstavka 3. člena tega zakona opravlja aktivnosti v zvezi z: 
- sprejemanjem obiskovalcev 
- nuđenjem brezplačnih informacij obiskovalcem, 
- zbiranjem podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, 
- ugotavljanjem mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične 
ponudbe, 
- sprejemanjem in posredovanjem pritožb obiskovalcev v 
zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom. 

5. člen 

3. NACIONALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA 

(1) Za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega 
zakona, Vlada Republike Slovenije in najmanj štiri lokalne 
turistične organizacije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji), 
ustanovijo nacionalno turistično organizacijo, h kateri lahko 
kot soustanovitelji pristopijo tudi Gospodarska zbornica, 
Obrtna zbornica Slovenije in Turistična zveza Slovenije. 
(2) Ustanovitelji nacionalne turistične organizacije v ustanovi- 
tvenem aktu določijo obliko organiziranosti in način upravlja- 
nja ter dejavnost, ki obsega najmanj: 

- usklajevanje in pospeševanje lokalnih turističnih ponudb, 
- oblikovanje celovite turistične ponudbe Slovenije, 
- promocijo turistične ponudbe Slovenije, 
- komuniciranje s turističnimi trgi v tujini, 
- vzpostavitev mreže turističnih predstavništev v tujini, 
- delovanje informacijskega sistema za potrebe pospeševa- 
nja turizma. 

4. TURISTIČNO OBMOČJE 

6. člen 

(1) Turistično območje je geografsko zaokrožena celota ene 
ali več občin, na katerem se lahko oblikuje celovita turistična 
ponudba, in izpolnjuje najmanj eno od naslednjih meril: 

- 500 ležišč v gostinskih obratih pridobitne narave, 
- 40.000 prenočitev turistov v predhodnem koledarskem letu, 
- 30.000 registriranih dnevnih obiskovalcev v predhodnem 
koledarskem letu 

(2) Turistično območje je tudi območje, ki ne izpolnjuje pogo- 
jev iz prvega odstavka tega člena, tedaj ko občina oziroma 
občine iz svojega proračuna nadomestijo manjkajoči del pri- 
hodka, ki bi bil sicer dosežen iz naslova prenočitvene turi- 
stične takse, če bi bila izpolnjena merila iz druqe alineje 
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prvega odstavka tega člena, in ga namenijo za ugodnosti in 
storitve v skladu z 12. členom tega zakona. 

(3) Višina manjkajočega prihodka se določi tako, da se število 
manjkajočih prenočitev turistov iz druge alineje prvega 
odstavka tega člena pomnoži z 8 točkami prenočitvene turi- 
stične takse. 

7. člen 

Status turističnega območja 

Občine, ki izpolnjujejo merila iz 6. člena tega zakona, lahko 
pridobijo status »turističnega območja« tedaj, ko ustanovijo 
lokalno turistično organizacijo iz 3. člena tega zakona. 

8. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za turizem, podeli občinam status 
»turističnega območja« na podlagi pisne vloge, ki vsebuje: 
- dokazilo o registraciji lokalne turistične organizacije in njen 
ustanovitveni akt, 
- podatke iz prvega oziroma drugega odstavka 6. člena tega 
zakona, 
- dokazila o delovanju turistično informacijskega centra, 

(2) Lokalne turistične organizacije s turističnih območij, pri- 
dobijo pravico: 
- soustanovitve nacionalne turistične organizacije, 
- sodelovanja pri oblikovanju programa aktivnosti naci- 
onalne turistične organizacije, 
- sofinanciranja pospeševanja turizma iz sredstev nacionalne 
turistične organizacije 

9. člen 

Usklajevanje turističnih ponudb turističnih območij in 
istovrstnih ponudb 

(1) Na podlagi interesov po usklajevanju turistične ponudbe 
več turističnih območij, lahko lokalne turistične organizacije 
ustanovilo regionalno turistično organizacijo. 

(2) Subjekti, ki oblikujejo istovrstne ponudbe, kot npr. zdravi- 
lišč ipd., lahko ustanovijo področno turistično organizacijo. 

(3) Subjekti iz prvega in drugega odstavka tega člena prido- 
bijo pravico do sooblikovanja programa aktivnosti nacionalne 
turistične organizacije in pravico do sofinanciranja njihovih 
promotivnih aktivnosti v skladu z določili ustanovitvenega 
akta nacionalne turistične organizacije. 

5. VIRI FINANCIRANJA 

1. Lokalna raven 

10. člen 

Viri financiranja za izvajanje dejavnosti iz tretjega odstavka 3. 
člena tega zakona so: 
- sredstva turistične takse in druga proračunska sredstva 
občine, 
- prostovoljni finančni prispevki ustanoviteljev lokalne turi- 
stične organizacije, 
- lastni prihodki lokalne turistične organizacije, 
- sredstva nacionalne turistične organizacije za pospeševa- 
nje razvoja turizma 
- darila in dotacije. 

Turistična taksa 

11. člen 

(1) Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje 
turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča in z 
njo poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je deležen brez- 
plačno. 

(2) Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za 
prenočevanje. 

(3) Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, 
ne plača storitev za prenočevanje. 

12. člen 

Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za poravna- 
vanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz prvega 
odstavka 11. člena tega zakona, in sicer za: 
- turistične informacije in usmerjanje s pomočjo neprom®1' 
nih znakov, 
- pisna promocijska gradiva, filmi in druga sredstva za p'0' 
močijo turistične ponudbe, 
- prireditve, 
- vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, 
tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjen« 
turistom. 

13. člen 

(1) Višino turistične takse določa občina v razponu od 3 do 
točk. 

(2) Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomno# 
število točk z vrednostjo točke. 

(3) Vrednost točke turistične takse znaša 14 SIT. Vlada Repu" 
blike Slovenije lahko enkrat letno spremeni vrednost točke na 

podlagi gibanja maloprodajnih cen. Vrednost točke se dolo'1 

v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto. 

(4) Občina pri določitvi točk na podlagi prvega odstavka tega 

člena upošteva vrsto prenočitvenih gostinskih obratov, biva' 
nje v sezonskem ali zunajsezonskem obdobju in obseg ugoO' 
nosti in storitev, ki jih brezplačno nudi turistom. 

14. člen 

(1) Plačila turistične takse so oproščeni: 
- otroci do 7. leta starosti, 
- invalidne osebe na podlagi članske izkaznice, .. 
- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih al 

bolnicah, 
- udeleženci strokovnih predavanj, kolonij in taborjenj, ki F 
organizirajo šole v okviru svojih učnih programov, 
- dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih 0°" 
movih, 
- osebe, ki so na začasnem delu v nekem kraju in bivajo 
prenočitvenem gostinskem obratu več kot 30 dni, h 
- udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športn|n 

tekmovanj, 
- tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in spora*"' 
mih oproščeni plačila takse, 

(2) Turistično takso v višini 50% plačujejo: 
- osebe od 7. do 18. leta starosti, 
- turisti v kampih, 
- turisti v domovih za učence in študente. 

|(j 
(3) Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, * 
so oproščene plačila turistične takse. 

15. člen 

(1) Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter fizične os0^ 
ki so registrirane za opravljanje dejavnosti odadajnja sob . 
kmetje, ki opravljajo dejavnost nastanitve gostov (v nad8' 
njem besedilu: fizične osebe), ki sprejemajo turiste na pr®11^ 
čevanje, so dolžne pobirati turistično takso hkrati s plači10 

storitev za prenočevanje. 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena so dolžne P°b'r8J! 
in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v P 
meru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenoc 
vanje. 
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16. člen 

če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, 
mora biti vpisan razlog iz prvega oziroma drugega ali tretjega 
odstavka 14. člena tega zakona v evidenci, ki je določena v 18. 
členu tega zakona. 

17. člen 

Osebe iz 15. člena tega zakona nakazujejo pobrano turistično 
takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben 
račun občine, letno poročilo pa oddajo občini in pristojnemu 
davčnemu organu do 31. januarja za preteklo leto. 

18. člen 

(1) Osebe iz 15. člena tega zakona so dolžne pobirati turi- 
stično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma 
drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno 
število prenočitev posmeznega turista in znesek plačane 
takse. Vsebino evidenc predpiše minister, pristojen za tu- 
rizem. 

(2) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter 
vodenjem evidenc se opravlja po davčnih predpisih. 

2. Nacionalna raven 

19. člen 

Viri financiranja za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 
5- člena tega zakona so: 
~ sredstva proračuna Republike Slovenije iz naslova konce- 
sijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so 
namenjena za razvoj in promocijo turizma na nacionalni 
ravni, 
~ prostovoljni finančni prispevki ustanoviteljev, 
- lastni prihodki nacionalne turistične organizacije, 
- darila in dotacije. 

20. člen 

(1) V proračunu Republike Slovenije se planirajo sredstva za: 
~ dejavnost pospešenega turizma, ki jo opravlja nacionalna 
turistična organizacija, 
~ pospeševanje gospodarskega razvoja. 

(2) Za pospeševanje gospodarskega razvoja iz prejšnjega 
odstavka tega člena se šteje sofinanciranje investicij na turi- 
stičnih območjih skladno s 7. členom tega zakona, in sicer v 
obnovo in razvoj naslednjih dejavnosti: 
~ žičničarstvo, 
~ gostinski obrati s prenočitvenimi zmogljivostmi, 
- prenočitvene zmogljivosti na turističnih kmetijah. 

21. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za turizem, nameni nacionalni turi- 
stični organizaciji sredstva za opravljanje dejavnosti iz dru- 
gega odstavka 5. člena tega zakona na podlagi njenega let- 
nega programa, v katerem so zajeti tudi programi pospeševa- 
nja turizma na lokalni ravni. 

(2) Minister, pristojen za turizem, določi s pravilnikom pogoje 
in kriterije za delitev sredstev za pospeševanje gospodar- 
skega razvoja iz drugega odstavka 20. člena tega zakona. 

6. POGOJI ZA OPRAVLJANJE NEKATERIH S TURIZMOM 
pOVEZANIH DEJAVNOSTI 

22. člen 

S turizmom povezane dejavnosti so: 

- dejavnost organiziranja in prodaje oziroma posredovanja 
turističnih potovanj. 

- dejavnost turističnih ali potovalnih agencij, 
- dejavnost turističnih vodnikov in turističnih spremlje- 
valcev. 

1. Pogoji za opravljanje dejavnosti organiziranja In prodaje 
turističnih potovanj 

23. člen 
(1) Dejavnost organiziranja turističnih potovanj in letovanj 
lahko opravljajo pravne osebe in podjetniki posamezniki (v 
nadaljnjem besedilu: organizatorji potovanj. 

(2) Dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih poto- 
vanj lahko opravljajo pravne osebe in podjetniki posamezniki 
(v nadaljnjem besedilu: turistični agenti). 

(3) Subjekti iz drugega odstavka tega člena lahko opravljajo 
svojo dejavnost pod imenom »turistična agencija« ali »poto- 
valna agencija«. 

24. člen 

(1) Subjekti iz prvega in drugega odstavka 23. člena tega 
zakona lahko opravljajo dejavnost, če imajo poslovni prostor, 
ki ne sme biti v stanovanju, in izpolnjujejo pogoje glede 
minimalne stopnje izobrazbe. 

(2) Organizatorji potovanj morajo poleg naštetih pogojev 
predložiti dokazila o sklenjeni pogodbi z zavarovalnico za 
primer zavarovanja nesolventnosti. To zavarovanje se nanaša 
na zavarovanje stroškov vrnitve oseb na potovanju v kraj 
njihovega prebivališča, če tega organizator ni sposoben sam 
financirati zaradi stečaja. 

25. člen 

(1) Organizatorji potovanj in turistični agenti zaposlijo za 
opravljanje poslov iz prvega in drugega odstavka 23. člena 
osebe, ki imajo dokončano najmanj srednjo strokovno izo- 
brazbo in znanje dveh tujih jezikov na ravni srednje strokovne 
izobrazbe. 

(2) Oseba, ki vodi dejavnost, mora imeti najmanj višjo stro- 
kovno izobrazbo, znanje dveh svetovnih jezikov na ravni sred- 
nje strokovne izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj v tej 
dejavnosti. 

26. člen 

Organizator potovanja mora zagotoviti spremljevalca ali turi- 
stičnega vodnika pri vsaki izvedbi potovanja doma in v tujini. 

27. člen 

Turistično potovanje 

(1) Turistično potovanje, letovanje oziroma turistični paket je 
vnaprej dogovorjena kombinacija dveh ali več storitev, ki se 
jih prodaja ali nudi v prodajo v enotni skupni ceni: 
a - prevoz, 
b - nastanitev, 
c - druge storitve. 

(2) Turistično potovanje mora trajati nepretrgoma najmanj 
štiriindvajset ur, letovanje pa najmanj tri dni. 

(3) V turistični paket se lahko vključijo tudi druge turistične 
storitve, ki niso obvezni sestavni del enotne skupne cene 
turističnega paketa. 

(4) Potovanje, ki traja manj kot 24 ur in ne vsebuje storitev 
prenočevanja, je izlet. 

28. člen 

2. Pogoji za opravljanje dejavnosti turističnih vodnikov In 
turističnih spremljevalcev 
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(1) Dejavnost turističnega vodnika je strokovno vodenje obi- 
skovalcev po vnaprej določenem programu. 

(2) Dejavnost turističnega spremljevalca je opravljanje organi- 
zacijskih in tehničnih storitev za udeležence turističnih poto- 
vanj in izletov od začetka potovanja do cilja in povratka. 

(3) Dejavnost iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko 
opravljajo osebe, ki opravijo preizkus znanja iz javno veljav- 
nega programa, ki ga določi Gospodarska zbornica Slovenije 
v soglasju z ministrstvom, pristojnim za delo, družino in 
socialne zadeve in ministrstvom, pristojnim za turizem. 

(4) K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo 
najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega 
jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe. 

29. člen 

(1) Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja, lahko 
uporabljajo naziv: »turistični vodnik«. 

(2) Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega spremljevalca, 
lahko uporabljajo naziv: »turistični spremljevalec«. 

(3) Register turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev 
vodi Gospodarska zbornica Slovenije. 

30. člen 

(1) Občina predpiše pogoje za opravljanje dejavnosti turistič- 
nega vodenja na svojem območju in program turističnega 
vodenja. 

(2) Turistični vodnik za območje občine lahko začne z oprav- 
ljanjem dejavnosti turističnega vodenja na območju občine, 
ko izpolni pogoje, ki jih predpiše občina. V tem primeru lahko 
uporablja naziv: »lokalni turistični vodnik«. 

31. člen 

(1) Register lokalnih turističnih vodnikov vodi občina. 

(2) Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje 
podatke: 
- ime in priimek 
- prebivališče 
- podatke o številu ur vodenja za preteklo leto 
- dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti. 

7. PRIDOBITEV STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM 
INTERESU NA PODROČJU POSPEŠEVANJA TURIZMA 

32. člen 

(1) Posamezniki se lahko združujejo v turistična društva 
zaradi pospeševanje turizma z namenom, da v njih: 
- izvajajo aktivnosti za oblikovanje celovite turistične 
ponudbe, informiranja obiskovalcev in promocije turistične 
ponudbe, 
- združujejo poklice na posameznih področjih, ki vplivajo na 
pospeševanje turizma, 
- izvajajo aktivnosti iz 12. člena tega zakona. 

(2) Društva iz prejšnjega odstavka tega člena (v nadaljnjem 
besedilu: društva), katerih namen ustanovitve in delovanja 
presega uresničevanje interesov njihovih članov in pomeni 
delovanje v javnem interesu na področju pospeševanja 
turizma, lahko predlagajo ministru, pristojnemu za turizem, 
da jim podeli status društva, ki deluje v javnem interesu. 

33. člen 

(1) predlogu za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem 
interesu, je treba predložiti naslednja dokazila: 

- zapisnik najvišjega organa društva o vložitvi predloga za 
pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, 
- odločbo o registraciji društva, 
- temeljni akt društva, 
- poročilo o delu društva za obdobje zadnjih treh let, 
- utemeljitev, zakaj predlagatelj meni, da je njegovo delova- 
nje v javnem interesu, 
- finančno stanje po poslovnem obračunu za zadnje leto, 
- premoženjsko stanje na podlagi premičnin in nepremičnin 
ter finančnih obveznosti. 

(2) O predlogu iz prejšnjega odstavka odloči minister, pristo- 
jen za turizem, po predhodnem mnenju občine, kjer ima 
društvo sedež, in Turistične zveze Slovenije. 

(3) Sklep o pridobitvi statusa društva, ki deluje v javnem 
interesu, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(4) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena, za 
pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, se 
preverja vsake tri leta. 

(5) Javno evidenco društev, ki so pridobila status društva, ki 
deluje v javnem interesu, vodi ministrstvo, pristojno za notra- 
nje zadeve. 

III. KAZENSKE DOLOČBE 

34. člen 

Lokalna turistična organizacija, ki ne izpolnjuje meril iz 6. 
člena tega zakona, pa se v pravnem prometu izkazuje s 
statusom turističnega območja, čeprav tega statusa ni prido- 
bila, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 
1,000.000 SIT, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 
100.000 SIT. 

35. člen 

(1) z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se za prekr- 
šek po tem zakonu kaznuje oseba iz prvega odstavka 15. 
člena: 
- če ne pobira prenočitvene turistične takse hkrati s plačilom 
storitev za prenočevanje (prvi odstavek 15. člena), 
- če ne nakazuje pobrane prenočitvene takse v skladu z 
določbo 17. člena tega zakona, 
- če ne vodi evidence v skladu z določbo 18. člena tega 
zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek 
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

3$. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori 
prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz prvega ali dru- 
gega odstavka 23. člena tega zakona, 

- če nimajo poslovnih prostorov (prva alineja prvega 
odstavka 24. člena), 
- če nimajo zaposlenih oseb z ustrezno izobrazbo v skladu s 
prvim odstavkom 25. člena, 
- če oseba, ki vodi dejavnost nima ustrezne izobrazbe v 
skladu z drugim odstavkom 25. člena, 

37. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek organizator potovanj, če ne zagotovi spremljevalca 
ali turističnega vodnika pri vsaki izvedbi potovanj doma in v 
tujini v skladu z določbo 26. člena. 

38. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje turistični vodnik ali turistični spremlievalec, če oprav- 
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Ija dejavnost turističnega vodnika ali dejavnost turističnega 
spremljevalca brez orpavljenega preizkusa znanja iz tretjega 
odstavka 28. člena tega zakona, 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje turistični vodnik, če opravlja dejavnost lokalnega 
turističnega vodnika v občini, ne da bi izpolnjeval pogoje, ki 
jih predpiše občina (drugi odstavek 30. člena). 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi fizična oseba: 
- ki se lažno predstavlja za turističnega vodnika (prvi odsta- 
vek 29. člena) ali za turističnega spremljevalca (drugi odsta- 
vek 29. člena), 
- orpavlja dejavnost lokalnega turističnega vodnika, pa ne 
izpolnjuje pogojev, ki jih predpiše občina (drugi odstavek 30. 
člena). 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 

Center za promocijo turizma, ustanovljen z Uredbo o ustano- 
vitvi javnega gospodarskega zavoda »Center za promocijo 
turizma Slovenije« (Uradni list RS, št. 21/95), mora uskladiti 
svoje delovanje z določbo drugega odstavka 6. člena tega 
zakona v roku enega leta od uveljavitve tega zakona. 

40. člen 

Program, ki ga je sprejel svet Republike Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje (6. 7.1995) in je vključen v Programske zasnove 
vzgojno-izobraževalnih programov v srednjem šolstvu 
(Uradni list RS, št. 14/96), se šteje za javno veljavni program 
po tretjem odstavku 28. člena tega zakona. 

41. člen 

(1) Zaposleni v agenciji, ki opravljajo dejavnost iz 23. člena 
tega zakona, morajo pridobiti ustrezno izobrazbo v roku dveh 
let po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Zaposleni v agenciji, ki si v roku iz prejšnjega odstavka ne 
pridobijo predpisane izobrazbe, ne smejo opravljati dejavno- 
sti iz 23. člena tega zakona. 

42. člen 

(1) Turistični vodniki in turistični spremljevalci morajo prido- 
biti zahtevano strokovno izobrazbo in usposobljenost v 
skladu s prvim in drugim odstavkom 28. člena v roku dveh let 
od uveljavitve tega zakona. 

(2) Turistični vodniki in turistični spremljevalci, ki svojega 
delovanja v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne uskla- 
dijo, ne smejo opravljati dejavnosti turističnega vodnika ali 
turističnega spremljevalca. 

43. člen 

Ministrstvo, pristojno za turizem izda predpis iz drugega 
odstavka 21. člena tega zakona v roku šest mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. 

44. člen 

Zakon o turistični taksi (Ur. list RS, št. 18/91) preneha veljati 
30. 4. v letu po uveljavitvi tega zakona. 

45. člen 

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

v 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon opredeljuje rešitve v zvezi z določitvijo in izvajanjem 
javnega interesa pri pospeševanju turizma in sicer tako da: 

- v splošnih določilih določa vsebino zakona, ki se nanaša na 
določitev dejavnosti pospeševanja turizma, pogoje za oprav- 
ljanje posameznih s turizmom povezanih dejavnosti, društva, 
ki delujejo v javnem interesu na področju turizma. 

- v posebnih določilih ureja način izvajanja dejavnosti 
pospeševanja turizma in merila za pridobitev statusa turistič- 
nega območja. Območje občine ali več občin na geografsko 
zaokroženem območju mora za pridobitev tega statusa tudi 
dejansko zagotavljati turistični promet oziroma določeno šte- 
vilo prenočitev, informacije obiskovalcem in z ustrezno 
lokalno organiziranostjo urejati celovito turistično ponudbo. 

V tem delu so opredeljeni tudi viri financiranja pospeševanja 
turizma na lokalni in na nacionalni ravni. Tako je v 11. členu 
kot proračunski vir opredeljena tudi turistična taksa, ki je v 
celoti prihodek občine, ki ga namenja za opravljanje storitev, 
ki so jih turisti deležni zastonj. 

Na nacionalni ravni so v 19. členu kot proračunski vir za 
pospeševanje turizma, operacionalizirana sredstva iz konce- 
sijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so za ta 
namen predvidena že v zakonu o igrah na srečo. 

V teh določilih so v 6. točki opredeljeni tudi pogoji za opravlja- 
nje nekaterih dejavnosti, ki so povezane s turizmom, in niso 
predmet drugih zakonov. Tako so določeni pogoji, ki jih 

morajo izpolnjevati pravne osebe in podjetniki posamezniki 
za organiziranje in prodajo potovanj, ki se nanašajo na izo- 
brazbo, poslovne prostore in zavarovanje potovanj. Določeni 
so tudi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati osebe ki spremljajo 
turistična potovanja in osebe, ki vodijo turiste oziroma obi- 
skovalce. Ta določila so podlaga za enotno urejanje posamez- 
nih dejavnosti in zagotavljanje višje kakovosti storitev ter 
večje varstvo potrošnikov. Občini pa je v 30. členu dana 
podlaga za ureditev vodenja obiskovalcev na njenem ob- 
močju. 

Posebej so v 7. točki opredeljeni pogoji za pridobitev statusa 
društva, ki deluje v javnem interesu, s čimer je dana možnost, 
da se turistična društva, ki opravljajo dejavnost javnega inte- 
resa, financirajo iz javnih sredstev, 

— kazenske sankcije, so opredeljene v III. poglavju in se 
nanašajo na subjekte, ki ravnajo v nasprotju s posameznimi 
določili tega zakona, tako glede izkazovanja statusa turistič- 
nega območja, plačevanje turistične takse in opravljanja 
dejavnosti brez izpolnjevanja predpisanih pogojev, 

— prehodne In končne določbe, ki so zajete v IV. poglavju in 
določajo roke in načine uskladitve posameznih dejavnosti in 
aktov s tem zakonom. 

Zakon v prehodnih določbah ne ureja lastninjenja premože- 
nja, s katerim upravljajo turistična društva. Ureditev tega 
področja zahteva sprejem posebnega zakona na podlagi 
podrobnejše proučitve sedanjih lastninskih razmerij. 
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• « 
Predlog zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o 

davku od dobička pravnih oseb 

(ZDDOP-B) 

- EPA 1488 - prva obravnava 

Mag. Janez Kopač, poslanec LOS 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlaga 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem. 

mag. Janez Kopač, l.r. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Državni zbor RS je na 38. seji, dne 10. 4.1996 sprejel sklep, ki 
se glasi: 

»Vlada Republike Slovenije naj v roku dveh mesecev, na 
podlagi mnenja Banke Slovenije o pobudi Združenja bank 
Slovenije, z dne 12. 2. 1996, pripravi morebitne potrebne 
spremembe zakona o davku od dobička pravnih oseb.« 

O pobudi Združenja bank Slovenije je razpravljal Svet Banke 
Slovenije, dne 7. 5. 1996 in sprejel naslednje stališče: 
- modelu, ki bi omogočal dvojno obdavčevanje načelno 
nasprotujejo, „ • 
- obstoječi model obdavčitve bank in hranilnic, naveden v 23. 
členu zakona o davku od dobička pravnih oseb je sprejemljiv 
ob pogoju, da se ob ukinitvi posebnih rezervacij, zaračunan 
davek na le-te povrne zavezancu. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 

Predlagane rešitve odpravljajo dvojno obdavčevanje poseb- 

nih rezervacij pri bankah in hranilnicah tako, da se sproščene 
rezervacije ne uštevajo ponovno v davčno osnovo. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Trenutno jih še ne morem oceniti, ker mi niso znani podatki iz 
davčnih bilanc za leto 1995 in jih bom ocenil naknadno. 

BESEDILO ČLENOV: 

1'člen 

V zakonu o davku od dobička pravnih oseb (UL RS, št. 72/93 
in 20/95) se za 31 .a členom doda novi 31.b člen, ki se glasi: 

»31 .b člen 

Davčna osnova se zmanjša za že obdavčene posebne rezerva- 
cije po zadnjem odstavku 23. člena tega zakona.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se tudi za poslovno leto 
1996. 

OBRAZLOŽITEV 

Besedilo 1. člena odpravlja dvojno obdavčevanje posebnih ^gng v/§/ne /n S(cer v odvisnosti od predpisane kapitalske 
rezervacij pri bankah in hranilnicah, ki se po določbah zad- ustreznosti 
njega odstavka 23. člena priznavajo kot odhodek le do doto- 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDUKE SLOVENIJE IN 

VLADO MALTE 0 ZRAČNEM PROMETU 

MED NJUNIMA OZEMLJEMA IN ZUNAJ 

NJUNIH OZEMELJ (DMTZP) 

- EPA 1467 - 

Vlada Republike Slovenije je na 195. seji dne 25. aprila 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALTE O 
ZRAČNEM PROMETU MED NJUNIMA OZEMLJEMA IN 
ZUNAJ NJUNIH OZEMELJ, 

ki ga pišilja 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, 
- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Ludvik BOKAL, direktor Uprave Republike Slovenije za 
zračno plovbo, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Malte o zračnem prometu med njunima ozemljema in 
zunaj njunih ozemelj, podpisan v Ljubljani, dne 20. marca 
1996. 

2. člen 

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

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO MALTE O ZRAČNEM PROMETU MED NJUNIMA 

OZEMLJEMA IN ZUNAJ NJUNIH OZEMEU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Malte (v nadaljevanju 
imenovani pogodbenici) sta se kot pogodbenici Konvencije o 
mednarodnem civilnem letalstvu, odprti za podpis v Chicagu 
7. decembra 1944, in v želji, d skleneta sporazum z namenom 
vzpostavitve zračnega prometa med svojima ozemljema in 
zunaj svojih ozemelj, dogovorili o naslednjem: 

l.člen 

DEFINICIJE 

Izrazi v tem sporazumu imajo, razen če iz sobesedila ni 
razvidno drugače, naslednji pomen: 

a) izraz »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem 
civilnem letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. 
decembra 1944, in vključuje vsako prilogo, sprejeto na pod- 
lagi 90. člena omenjene konvencije ter vsako spremembo 

prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom v tisti 
meri, v kateri te priloge in spremembe veljajo za obe pogod- 
benici ali pa sta jih obe pogodbenici ratificirali: 
b) izraz »pristojna organa« pomeni za Republiko Slovenijo 
Ministrstvo za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije za 
zračno plovbo in vsako osebo ali organ, pooblaščena, da 
opravljata naloge, ki jih zdaj opravlja ali jih bo v prihodnosti 
opravljala omenjena Uprava, oziroma podobne naloge. Za 
Malto pomeni ministra, pristojnega za civilno letalstvo, in 
vsako osebo ali organ, pooblaščena, da opravljata naloge, ki 
jih zdaj opravlja ali jih bo V prihodnosti opravljal omenjeni 
minister, oziroma podobne naloge; 
c) izraz »določeni prevoznik« pomeni prevoznika, ki ga s 
pisnim obvestilom drugi pogodbenici ena pogodbenica 
določi za opravljanje zračnega prometa na progah, ki so 
navedene v prilogi tega sporazuma ter mu druga pogodbe- 
nica v skladu s 3. členom tega sporazuma izda potrebno 
dovoljenje za opravljanje prometa; 
d)izraz »ozemlje« pomeni v zvezi z državo kopno in pripada- 
joče teritorialne vode, ki so pod njeno suverenostjo, protekto- 
ratom ali skrbništvom in 
e) izrazi »zračni promet«, »mednarodni zračni promet«, »pre- 
voznik« in »pristanek v nekomercialne namene« imajo 
pomen, kot ga določa 96. člen konvencije; 

f) izraz »zmogljivost« v zvezi z letalom pomeni koristni tovor, 
ki ga letalo lahko pripelje na progi ali na delu proge; 

g) izraz »zmogljivost« v zvezi z dogovorjenim prometom 
pomeni zmogljivost letala, ki se uporablja v tem prometu, 
pomnoženo s frekvenco, ki jo to letalo opravi v določenem 
času na progi ali delu proge; 
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h) izraz »prevoz prometa« pomeni prevoz potnikov, tovora in 
pošte in 

i) izraz »tarifa« pomeni vsak znesek, ki ga prevozniki nepo- 
sredno ali po agentih zaračunavajo ali ga bodo zaračunavali 
kateri koli osebi ali organizaciji za prevoz potnikov (ter nji- 
hove prtljage) in tovora (izvzeta je pošta) v zračnem prometu; 
vključuje tudi: 

(i) pogoje, ki vplivajo na uporabo in veljavnost tarife, in 

(ii) cene in pogoje, ki veljajo za spremljajoče storitve, ki jih 
prevozniki opravljajo v povezavi s takim prevozom, 

j) izraz »priloga« pomeni prilogo tega sporazuma ali spreme- 
njeno v skladu z določili 16. člena tega sporazuma. Priloge) je 
sestavni del tega sporazuma, vsako sklicevanje na sporazum 
zajema tudi prilogo, razen če ni izrecno drugače določeno. 

2. člen 

PROMETNE PRAVICE 
1. Vsaka pogodbenica daje drugi pogodbenici za opravljanje 
mednarodnega rednega zračnega prometa na progah, dolo- 
čenih v zadevnem delu priloge tega sporazuma, pravice, 
navedene v tem sporazumu. Ta promet in proge se v nadalje- 
vanju imenujejo »dogovorjeni promet« in »določene proge«. 
Prevoznik, ki ga določi pogodbenica, ima pri opravljanju 
dogovorjenega prometa na določeni progi tele pravice: 

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pri- 
stanka; 

b) pravico do pristanka v nekomercialne namene na tem 
ozemlju; 

c) pravico do pristanka na tem ozemlju v krajih, določenih za 
to progo v prilogi tega sporazuma, z namenom da izkrca ali 
vkrca potnike, tovor in pošto v mednarodnem prometu. 

2. Nobeno določilo prvega odstavka tega člena ne daje pre- 
voznikom ene pogodbenice pravice, da na ozemlju druge 
pogodbenice za plačilo ali najemnino vkrcajo potnike, tovor 
ali pošto, ki so namejeni v drug kraj na ozemlju te pogodbe- 
nice. 

3. člen 

DOLOČITEV PREVOZNIKOV 
1. Vsaka pogodbenica ima pravico, da določi in pisno sporoči 
drugi pogodbenici enega ali več prevoznikov za opravljanje 
dogovorjenega prometa na določenih progah. 

2. Po prejemu take določitve prjetojni organ druge pogodbe- 
nice določenemu prevozniku brez odlašanja v skladu z določ- 
bami tretjega in četrtega odstavka tega člena izda potrebno 
dovoljenje za opravljanje prometa. 

3. Pristojni organ pogodbenice lahko od prevoznika, ki ga je 
določila druga pogodbenica, zahteva, naj dokaže, da je spo- 
soben izpolnjevati pogoje, predpisane z zakoni in predpisi v 
skladu s konvencijo, ki jih ta organ glede opravljanja medna- 
rodnega zračnega prometa običajno in razumno uporablja. 

4. Pristojni organ vsake pogodbenice ima pravico, da zavrne 
izdajo dovoljenja za opravljanje prometa iz drugega odstavka 
tega člena ali da določenemu prevozniku glede izvrševanja 
pravic iz 2. člena tega sporazuma naloži take pogoje, kot se 
mu zdijo potrebni, če pristojni organ nima dokaza, da je 
pretežni lastninski delež in dejanski nadzor nad tem prevozni- 
kom v rokah pogodbenice, ki ga je določila, ali njenih držav- 
ljanov. 

5. Ko je prevoznik tako določen in dobi ustrezno dovoljenje, 
lahko kadar koli začne opravljati dogovorjeni promet, če so za 
ta promet določene zmogljivosti v skladu z 9. členom tega 
sporazuma in tarife v skladu z 10. členom sporazuma. 

6. Vsaka pogodbenica ima pravico, da s pisnim obvestilom 
drugi pogodbenici prekliče določitev prevoznika in ga nado- 
mesti z določitvijo drugega. 

4. člen 

PREKLIC IN ZAČASNA USTAVITEV PRAVIC 

1. Pristojni organ pogodbenice ima pravico prevoznika, ki ga 
je določila druga pogodbenica, preklicati dovoljenje za oprav- 
ljanje prometa, ustaviti izvrševanje pravic, navedenih v 2. 
členu tega sporazuma, ali mu pri izvrševanju teh pravic dolo- 
čiti takšne pogoje, ki se mu zdijo potrebni: 

a) v vsakem primeru, ko ni prepričan, da sta pretežni lastnin- 
ski delež in dejanski nadzor nad prevoznikom v rokah pogod- 
benice, ki ga je določila, ali v rokah njenih državljanov, ali 

b) če prevoznik ne spoštuje zakonov ali predpisov pogodbe- 
nice, ki te pravice daje, ali 

c) če prevoznik sicer ne opravlja dogovorjenega prometa v 
skladu s pogoji, ki so predpisani v tem sporazumu. 

2. Razen če so takojšen preklic, začasna ustavitev ali določi- 
tev pogojev iz prvega odstavka tega člena bistveni, da se 
preprečijo nadaljnje kršitve zakonov ali predpisov, se bo ta 
pravica uporabila šele po posvetovanju z drugo pogodbenico. 

5. člen 

CARINE IN DRUGE PODOBNE DAJATVE 
1. Letala, ki jih v mednarodnem prometu uporablja določeni 
prevoznik ene ali druge pogodbenice, kakor tudi njihova 
običajna oprema, rezervni deli, zaloge goriva in maziva ter 
zaloge (vključno s hrano, pijačo in tobakom), ki so na takem 
letalu, so ob prihodu na ozemlje druge pogodbenice v skladu 
z veljavnimi zakoni in predpisi pogodbenice oproščeni vseh 
carin, inšpekcijskih taks in drugih davščin in taks, če ostanejo 
ne letalu, dokler se ponovno ne izvozijo. 

2. V skladu z veljavnimi zakoni in predpisi pogodbenic 3° 
omenjenih carin, davščin in taks, razen stroškov za opravljene 
storitve, oproščeni tudi: 

a) zaloge, natovorjene na ozemlju ene pogodbenice, v količi- 
nah, ki jih določijo pristojne oblasti te pogodbenice in so 
namenjene za uporabo na letalu, ki ga v dogovorjenem pro- 
metu uporablja prevoznik druge pogodbenice; 

b) rezervni deli, pripeljani na ozemlje ene pogodbenice* 
namenjeni za vzdrževanje ali popravilo letal, ki jih v dogovor- 
jenem prometu uporablja določeni prevoznik druge pogodbe- 
nice; 

c) gorivo in mazivo za letala, ki jih v dogovorjenem prometu 
uporablja določeni prevoznik druge pogodbenice, tudi kadar 
so porabljeni na delu leta nad ozemljem pogodbenice, na 
katerem so bili natovorjeni. 

Za predmete, o katerih je govor v pododstavkih a, b in c tega 
odstavka, se lahko zahteva, da so pod carinskim varstvom a" 
nadzorom. 

3. Običajna oprema v letalu, rezervni deli, zaloge goriva in 

maziva ter zaloge, ki so v letalu ene pogodbenice, so lahko 
raztovorjeni na ozemlju druge pogodbenice samo s sogla®' 
jem carinskih organov te pogodbenice, ki lahko zahtevajo, da 
se dajo pod njihov nadzor, dokler niso ponovno izvoženi a" 
drugače porabljeni v skladu s carinskimi predpisi. 

6. člen 

UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV 

1. Zakone, predpise in postopke pogodbenice, ki urejajo 
prihod in odhod z nieneaa ozemlja letal v mednarodne'11 

poročevalec, št. 18 80 



zračnem prometu ali upravljanje in plovbo teh letal, mora 
določeni prevoznik druge pogodbenice spoštovati ob prihodu 
na to ozemlje, dokler je na tem ozemlju in ob odhodu s tega 
ozemlja. 

2. Zakoni, predpisi in postopki pogodbenice, ki urejajo prise- 
ljevanje, potne liste ali.druge veljavne potne dokumente, 
prihod, carinski postopek in karanteno, se morajo ob prihodu 
na to ozemlje spoštovati s strani in v imenu posadk, potnikov, 
tovora in pošte, ki so na letalu določenega prevoznika druge 
pogodbenice. 

3. Za potnike, prtljago in tovor v direktnem tranzitu čez ozem- 
lje pogodbenice in ki ne zapustijo območja na letališču, ki je 
zanje namenjeno, velja razen varnostnih ukrepov proti nasilju 
in zračnemu piratstvu le enostaven nadzor. Prtljaga in tovor v 
direktnem tranzitu sta oproščena carin in drugih podobnih 
dajatev. 
4. Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli, da se za dolo- 
čene prevoznike druge pogodbenice uvedejo pravične in 
razumne takse. Takšne takse temeljijo na zdravih ekonomskih 
načelih. Takse, ki se zaračunavajo za uporabo letaliških in 
navigacijskih naprav ter storitev, ki jih opravlja ena pogodbe- 
nica za določene prevoznike druge pogodbenice, ne bodo 
višje, kot tiste, ki se morajo plačevati za domača letala, ki se 
uporabljajo v rednem mednarodnem prometu. 

5. Nobena pogodbenica ne bo drugim prevoznikom dajala 
prednosti pred doočenim prevoznikom druge pogodbenice 
glede izvajanja svojih predpisov, ki urejajo carino, priseljeva- 
nje, karanteno ali podobno, kakor tudi ne pri uporabi letališč, 
zračnih poti, storitev letalskih služb in z njimi povezanih 
naprav, ki so pod njenim nadzorom. 

7. člen 

PRIZNAVANJE SPRIČEVAL IN DOVOLJENJ 

1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovolje- 
nja, ki jih ena pogodbenica izda ali potrdi, prizna pri opravlja- 
nju dogovorjenega prometa na določenih progah, dokler so 
veljavna, tudi druga pogodbenica pod pogojem, da so bili 
izdani ali potrjeni v skladu s standardi, ki jih določa konven- 
cija. 

2. Vsaka pogodbenica pa si pridržuje pravico, da za lete nad 
svojim ozemljem ne prizna veljavnosti spričeval o sposobno- 
sti in dovoljenj, ki jih je druga pogodbenica izdala njenim 
državljanom. 

8. člen 

USTANAVLJANJE PREDSTAVNIŠTEV PREVOZNIKOV 

Določeni prevozniki obeh pogodbenic imajo na podlagi 
načela vzajemnosti pravico, da: 

a) na ozemlju druge pogodbenice ustanavljajo predstavništva 
za pospeševanje letalskih prevozov in za prodajo letalskih 
vozovnic ter drugih storitev, potrebnih pri letalskih prevozih; 

b) pripeljejo in imajo na ozemlju druge pogodbenice v skladu 
z njenimi zakoni in predpisi, ki urejajo prihod, bivanje in 
zaposlovanje, poslovodno, trgovsko, tehnično, operativno in 
drugo strokovno osebje, potrebno za zagotavljanje letalskih 
prevozov, in 

c) na ozemlju druge pogodbenice neposredno ali po svoji 
presoji po agentih prodajajo storitve letalskih prevozov. 

9. člen 

DOLOČILA O ZMOGLJIVOSTI 

1. Določeni prevozniki obeh pogodbenic imajo pravično in 
enako možnost, da opravljajo dogovorjeni promet na določe- 
nih progah med ozemljema pogodbenic. 

2. Pri opravljanj^ dogovorjenega prometa določeni prevoznik 
ene pogodbenice upošteva interese določenega prevoznika 
druge pogodbenice, da neupravičeno ne ogroža prometa, ki 
ga slednji opravlja na vseh ali na delu istih prog. 

3. Dogovorjeni promet, ki ga opravlja določeni prevoznik 
pogodbenice, bo v tesni povezavi z javnimi potrebami po 
prevozu na določenih progah, njegov glavni namen bo ob 
primerni zasedenosti zagotavljanje zmogljivosti, ki bo ustre- 
zala tekočim in normalno predvidenim potrebam po prevozu 
potnikov, tovora in pošte, ki izhajajo ali so namenjeni na 
ozemlje pogodbenice, ki je določila prevoznika. Zagotavljanje 
zmogljivosti za prevoz potnikov, tovora in pošte, vkrcanih ali 
izkrcanih v krajih na določenih progah, ki niso v državah, ki so 
določile prevoznika, bo v skladu s splošnim načelom, da mora 
zmogljivost ustrezati: 
a) prometnim potrebam na ozemlje in z ozemlja pogodbenice, 
ki je določila prevoznika; 
b) prometnim potrebam območja, čez katero leti prevoznik, 
ob upoštevanju drugih prometnih povezav prevoznikov držav, 
ki so na tem območju, in 
c) potrebam celotne operacije prevoznika. 
4. Nobena pogodbenica ne bo enostransko omejevala pro- 
meta določenega prevoznika druge pogodbenice, razen v 
skladu s pogoji tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki jih 
določa konvencija. 

10. člen 

TARIFE 
1. Tarife v dogovorjenem prometu so določene na primernih 
ravneh ob upoštevanju vseh odločilnih dejavnikov, vključno z 
operativnimi stroški, razumnim dobičkom, značilnostmi pro- 
meta, kot so norme hitrosti in namestitve ter tarife drugih 
prevoznikov na katerem koli delu določene proge. 

2. Tarife se določajo v skladu s temi določili: 
a) O tarifah, o kate>ih je govor v prvem odstavku tega člena, 
vključno z njimi povezanimi stopnjami agencijske provizije, 
se, če je mogoče, dogovorijo določeni prevozniki za vsako 
progo ali njen del. Tak sporazum se, če je mogoče, doseže z 
uporabo mehanizmov za določanje tarif v Mednarodnem 
združenju letalskih prevoznikov. 

b) Tako dogovorjene tarife je treba vsaj trideset (30) dni pred 
predlaganim dnem njihove uveljavitve predložiti pristojnim 
organom obeh pogodbenic v odobritev. V posebnih primerih 
je ta rok lahko skrajšan v dogovoru z omenjenima organoma. 

c) Odobritev se lahko da izrecno. Če nobeden od pristojnih 
organov ne izrazi svojega nestrinjanja v petnajstih (15) dneh 
po predložitvi tarif v skladu s točko b) drugega odstavka tega 
člena, se šteje, da so tarife odobrene. Če je rok za predložitev 
tarif skrajšan, kot je to določeno v točki b) drugega odstavka 
tega člena, lahko pristojna organa privolita, da je rok, v 
katerem je treba sporočiti svoje nestrinjanje, krajši od pet- 
najst (15) dni. 

d) Če se o tarifi ni možno sporazumeti, kot je to določeno v 
točki a) drugega odstavka tega člena, ali če v roku iz točke c) 
drugega odstavka tega člena pristojni organ sporoči drugemu 
svoje nestrinjanje z dogovorjeno tarifo, kot je to določeno v 
točki c) drugega odstavka tega člena, si pristojna organa 
obeh pogodbenic prizadevata, da se o tarifi medsebojno 
dogovorita. Taka posvetovanja se začnejo v tridesetih dneh, 
potem ko postane očitno, da se določeni prevozniki o tarifi ne 
morejo dogovoriti, ali potem ko pristojni organ ene pogodbe- 
nice sporoči pristojnemu organu druge pogodbenice svoje 
nestrinjanje s tarifo. 

e) Če se pristojna organa ne moreta dogovoriti o tarifi, ki jima 
je predložena v skladu s točko b) drugega odstavka tega 
člena, ali o določitvi tarife v skladu s točko d) drugega 
odstavka tega člena, se spor rešuje v skladu s 14. členom tega 
sporazuma. 
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f) Tarifa, določena v skladu z določbami lega člena, velja, 
dokler ni določena nova tarifa. 

3. Pristojna organa vsake od pogodbenic si po najboljših 
močeh prizadevata zagotoviti, da določeni prevozniki spoštu- 
jejo dogovorjene tarife, ki so evidentirane pri njiju. 

11. člen 

PRENOS PRIHODKOV 

Vsaka pogodbenica prizna določenemu prevozniku druge 
pogodbenice pravico, da v skladu z veljavnimi deviznimi pred- 
pisi svobodno v kateri koli. prosto konvertibilni valuti prenese 
presežek prihodka nad izdatki, pridobljena na njenem ozem- 
lju s prevozom potnikov, pošte in blaga. Če so plačila med 
pogodbenicama urejena s posebnim sporazumom, velja 
posebni sporazum. 

12. član 

ODOBRITEV PROMETA IN ZAGOTAVLJANJE 
STATISTIČNIH PODATKOV 

1. Določeni prevoznik vsake pogodbenice najkasneje trideset 
(30) dni pred začetkom opravljanja prometa na določenih 
progah predloži tipe letal, ki jih namerava uporabljati, in rede 
letenja pristojnemu organu druge pogodbenice v odobritev. 
Enako velja tudi za kasnejše spremembe. 

2. Za dodatne lete, ki jih določeni prevoznik ene pogodbenice 
želi opraviti zunaj odobrenega reda letenja, mora predhodno 
pri pristojnem organu druge pogodbenice zaprositi za dovo- 
ljenje. Tako zahtevo je praviloma treba vložiti najmanj dva 
delovna dneva pred takimi leti. 

3. Pristojni organ pogodbenice pošilja pristojnemu organu 
druge pogodbenice na njegovo zahtevo takšna občasna ali 
druga statistična poročila, ki jih je razumno zahtevati, z name- 
nom, da pregleda zmogljivost, ki jo v dogovorjenem prometu 
zagotavlja določeni prevoznik pogodbenice, o katerem je 
govor v prvem odstavku tega člena. Ta poročila vsebujejo vse 
potrebne podatke, da se ugotovi obseg prometa, ki ga ta 
prevoznik opravlja v dogovorjenem prometu, ter odhodne in 
namembne kraje. 

13. člen 

POSVETOVANJA 

1. V duhu tesnega sodelovanja se pristojna organa pogodbe- 
nic občasno posvetujeta z namenom, da se zagotovita upo- 
raba in potrebno spoštovanje tega sporazuma in njegove 
priloge. Posvetovala se bosta tudi, kadar ju bo treba spreme- 
niti. 

2. Katera koli pogodbenica lahko zahteva posvetovanja, ki so 
lahko v obliki razgovora ali dopisovanja. Razen če se pogod- 
benici ne dogovorita drugače, se posvetovanja začnejo v 
šestdesetih (60) dneh od datuma zahteve. 

14. člen 

REŠEVANJE SPOROV 

1. Če med pogodbenicama pride do spora zaradi razlage ali 
uporabe tega sporazuma, si ga v prvi vrsti prizadevata rešiti s 
pogajanji. 

2. Če pogodbenici spora ne moreta rešiti s pogajanji, se lahko 
dogovorita, da odločitev o sporu prepustita kakšni osebi ali 
organu. Če se ne dogovorita tako, lahko katera koli pogodbe- 
nica spor predloži v odločanje arbitražnemu sodišču treh 
razsodnikov, od katerih vsaka pogodbenica določi po enega, 
ta dva skupaj pa določita tretjega. Vsaka pogodbenica ime- 
nuje svojega razsodnika v šestdesetih (60) dneh od dneva, ko 
po diplomatski poti prejme zahtevo druge pogodbenice za 

razrešitev spora na arbitražnem sodišču, tretji razsodnik mora 
biti imenovan v naslednjih šestdesetih (60) dneh. Če katera 
koli pogodbenica ne imenuje razsodnika v predvidenem času 
ali če tretji razsodnik ni določen v predvidenem času, lahko 
predsednik Sveta Mednarodne organizacije civilnega letal- 
stva na zahtevo katere koli pogodbenice imenuje razsodnika 
ali razsodnike, ki jih primer zahteva. Če je predsednik Sveta 
ICAO državljan ene od pogodbenic, se zaprosi, da podpred- 
sednik sveta, ki je državljan tretje države, imenuje razsodnike. 
Tretji razsodnik mora biti državljan tretje države in deluje kot 
predsednik arbitražnega sodišča. 

3. Arbitražno sodišče samo določi svoj poslovnik in odloča o 
delitvi stroškov postopka. 

4. Pogodbenici spoštujeta vsako odločitev, sprejeto v skladu z 
2. odstavkom tega člena. 

5. Če katera pogodbenica ali določeni prevoznik katere koli 
pogodbenice ne spoštuje določil 4. odstavka tega člena, 
lahko druga pogodbenica za ta čas omeji ali prekliče katero 
koli pravico, dano po tem sporazumu. 

15. člen 

VARNOSTZRAČNE PLOVBE 

1. Pogodbenici v skladu s svojimi pravicami in obveznostmi 
po mednarodnem pravu ponovno potrjujeta, da je medse- 
bojna dolžnost zagotavljati varnost civilne zračne plovbe pred 
dejanji nezakonitega vmešavanja sestavni del tega spora- 
zuma. Ne da bi omejevali svoje splošne pravice in obveznosti 
po mednarodnem pravu, bosta ravnali posebno v skladu s 
Konvencijo o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih dejanjih, 
storjenih na letalih, podpisano v Tokiu 14. septembra 1963, 
Konvencijo o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, 
podpisano v Haagu 16. decembra 1970, Konvencijo o zatira- 
nju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega letalstva, pod- 
pisano v Montrealu 23. septembra 1971, in njenim dopolnil- 
nim Protokolom o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na 
letališčih za mednarodno civilno letalstvo, podpisanim v Mon- 
trealu 24. februarja 1988, ali katero koli drugo konvencijo o 
varnosti zračne plovbe, ki jo bosta sprejeli obe pogodbenici. 

2. Pogodbenici na zahtevo druga drugi dajeta vso možno 
pomoč, da bi preprečili nezakonite ugrabitve letal in druga 
nezakonita dejanja proti varnosti letal, njihovih potnikov in 
posadk, letališč in letalskih navigacijskih naprav ter vsako 
drugo grožnjo varnosti zračne plovbe. 

3. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu z 
določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varno- 
sti zračne plovbe, opredeljenimi v prilogah Konvencije o med- 
narodnem civilnem letalstvu, v tisti meri, v kateri ta določila 
veljajo za pogodbenici. Pogodbenici zahtevata od letalskih 
družb, ki so vpisane v njunih registrih ali opravljajo pretežni 
del svojih dejavnosti ali imajo sedež na njunih ozemljih, ter od 
letaliških podjetij na svojih ozemljih, da delujejo v skladu s 
takimi letalskimi varnostnimi predpisi. 

4. Pogodbenici soglašata, da se lahko od njunih letalskih 
družb zahteva spoštovanje letalskih varnostnih predpisov, 
omenjenih v 3. odstavku tega člena, ki jih zahteva druga 
pogodbenica za vstop, odhod oziroma dokler so letala na 
ozemlju te druge pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotav- 
lja na svojem ozemlju učinkovito izvajanje primernih ukrepov 
za zavarovanje letal, za pregled potnikov, posadke, ročne 
prtljage, prtljage, tovora in zalog na letalu pred in med vkrca- 
vanjem ali natovarjanjem. Vsaka pogodbenica z naklonje- 
nostjo obravnava vsako zahtevo druge pogodbenice za 
uvedbo razumnih dodatnih varnostnih ukrepov zaradi dolo- 
čene grožnje. 

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji ugrabitve civilnega letala 
ali drugih nezakonitih dejanj proti varnosti takih letal, njihovih 
potnikov in posadk, letališč ali letalskih navigacijskih naprav 
pogodbenici pomagata druga drugi z olajševanjem komuni- 

poročevalec, št. 18 82 



kacij in z drugimi ustreznimi ukrepi, da bi se čim hitreje in 
varneje končal tak incident ali grožnja. 

16. člen 

SPREMEMBA 

1. če katera koli od pogodbenic meni, da bi bilo treba spreme- 
niti kakšno določilo tega sporazuma, lahko kadar koli zahteva 
posvetovanja'z drugo pogodbenico. Taka posvetovanja, ki so 
lahko v obliki razgovorov ali dopisovanja, se začnejo v šestde- 
setih (60) dneh po prejemu zahteve. Tako dogovorjene spre- 
membe začnejo veljati, ko so potrjene z izmenjavo diplomat- 
skih not. 

2. O spremembah priloge se lahko neposredno dogovorita 
pristojna organa pogodbenic. Tak dogovor se potrdi z izme- 
njavo diplomatskih not. 

3. Ta sporazum in njegova priloga se bosta brez dodatnega 
dogovora štela za spremenjena, kot bo potrebno, da bosta 
usklajena s katero koli večstransko konvencijo ali sporazu- 
mom, ki bo zavezoval obe pogodbenici. 

17. člen 

PRENEHANJE 

Vsaka pogodbenica lahko kadar koli obvesti drugo pogodbe- 
nico o svoji odločitvi, da odpove ta sporazum. Tako sporočilo 
je treba hkrati poslati tudi Mednarodni organizaciji civilnega 
letalstva. V tem primeru sporazum preneha veljati ob koncu 
prvega obdobja veljavnosti voznega reda Mednarodnega 
združenja letalskih prevoznikov (IATA), ki velja dvanajst mese- 
cev, potem ko druga pogodbenica prejme obvestilo, razen če 
le-to ni sporazumno umaknjeno pred potekom tega roka. Če 
druga pogodbenica ne potrdi prejema obvestila o odpovedi, 
se šteje, da ga je prejela štirinajst (14) dni potem, ko ga je 
prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva. 

18. člen 

REGISTRACIJA 

Ta sporazum in vsaka sprememba se registrirajo pri Medna- 
rodni organizaciji civilnega letalstva. 

19. člen 

UVELJAVITEV 

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici po 
diplomatski poti obvestita, da sta izpolnili svoje notranje- 
pravne postopke za njegovo uveljavitev. 

V dokaz tega sta podpisana, pravilno pooblaščena s strani 
svojih vlad, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 20. marca 1996 v angleškem 
jeziku. 

PRILOGA 

ODDELEK A 
« 

Proge, na katerih lahko v obe smeri opravlja promet določeni 
prevoznik Slovenije: 
Odhodni kraj: SLOVENIJA 
kraji vmesnega pristajanja: bodo kasneje določeni 
namembni kraji: MALTA 
naslednji kraji: bodo kasneje določeni 

ODDELEK B 

Proge, na katerih lahko v obe smeri opravlja promet določeni 
prevoznik Malte: 

Odhodni kraj: 
kraji vmesnega pristajanja: 
namembni kraji: 
naslednji kraji: 

OPOMBE: 

MALTA 
bodo kasneje določeni 
SLOVENIJA 
bod kasneje določeni 

1. Določeni prevozniki obeh pogodbenic lahko na vseh ali na 
posameznem letu opustijo pristajanje na katerem od naštetih 
krajev, če se dogovorjeni promet na progi začne v odhodnem 
kraju na teh ozemljih. 

2. Letenje v kraje vmesnega pristajanja, naslednje kraje in 
izvrševanje pravice pete svobode (tako v kraje vmesnega 
pristajanja in iz njih kot tudi v naslednje kraje in iz njih) 
morata odobriti pristojna organa obeh pogodbenic. 

3. Dogovorjeni promet se opravlja le med medarodnimi leta- 
lišči na ozemljih pogodbenic. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze, 
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo. 

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 Malte o 
zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih 
ozemelj sta podpisala g. Igor Umek, minister za promet in 
zveze Republike Slovenije in g. Michael Frendo, minister za 
promet, komunikacije in tehnolgijo Malte. Sporazum je bil 
podpisan v dveh izvirnikih v angleškem jeziku. 

Sporazum je bil podpisan v sredo, 20. marca 1996 v Ljubljani. 

Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje 
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju 
in preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic, 
določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj, določanju zmogljivo- 
sti, uporabi zakonov in predpisov posamezne države, varnosti 
tračne plovbe, priznavanju spričeval in dovoljeni, oprostitvi 

carin in drugih dajatev, predstavništvih prevoznikov in trans- 
ferju dohodka, določitvi tarif, reševanju sporov, itd. 

Sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici po diplo- 
matski poti obvestita, da sta izpolnili svoje notranjepravne 
postopke za njegovo uveljavitev. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) Sporazum 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o zračnem 
prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spreme- 
niti veljavnih predpisov. 

V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale 
za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti. 
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- POROČILO O ZAGOTAVLJANJU 

ENAKOMERNE POKRITOSTI DRŽAVE S 

TELEFONSKIMI PRIKLJUČKI 

IN 

- POROČILO O PROCESU 

LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA 

IZVAJALCEV STORITEV, KI SE 

OPRAVLJAJO KOT GOSPODARSKA 

JAVNA SLUŽBA NA PODROČJU 

PROMETNIH DEJAVNOSTI 

- EPA - k 763 - 

Vlada Republike Slovenije je na 196. seji dne 30. aprila 
1996 obravnavala in sprejela: 

- Poročilo o zagotavljanju enakomerne pokritosti države 
s telefonskimi priključki in 

- Poročilo o procesu lastninskega preoblikovanja izvajal- 

cev storitev, ki se opravljajo kot gospodarska javna služba 
na področju prometnih dejavnosti, 

ki ju je pripravilo Ministrstvo za promet in zveze in ju 
pošilja na podlagi sklepa 37. seje Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije z dne 16/2-1996. 

POROČILO O ZAGOTAVLJANJU ENAKOMERNE 
POKRITOSTI DRŽAVE S TELEFONSKIMI 
PRIKLJUČKI 

Stanje telekomunikacij v Sloveniji se bistveno razlikuje od 
stanja v razvitih državah. Eden od kazalcev stopnje razvoja 
telekomunikacij določene države je gostota telefonskih prik- 
ljučkov. Gostota telefonskih priključkov je bila v Sloveniji ob 
koncu leta 1995 30,8 priključka na 100 prebivalcev, medtem 
ko je bila povprečna gostota v 15 evropskih državah že v letu 
1994 43 priključkov. 

Izhajajoč iz cilja zagotoviti načeloma kjer koli v Republiki 
Sloveniji vsaj eno izmed javnih telekomunikacijskih storitev 
preko: 
1. - fiksnih kabelskih povezav, 
- fiksnih brezžičnih povezav, 
2. - fiksne mobilne telefonije v: 
- analogni in 
- digitalni tehniki, 
bo predlagatelj s sredstvi, ki so mu na voljo, sledil temu cilju. 

Sredstva za zagotavljanje tega so: 
- razvojni načrti in poslovni načrti Telekoma Slovenije, v 
katerem ima država večinski delež, 
- razvojni načrti in poslovni načrti Mobitela, ki je sicer hčerin- 
ska družba Telekoma Slovenije, vendar daje Vlada Republike 
Slovenije med drugim tudi predhodno soglasje k poslovni 
politiki družbe, 
- koncesijski akti in dovoljenja, ki jih bo izdajala Vlada 
Republike Slovenije in minister, pristojen za zveze, na podlagi 
sprejetega zakona o telekomunikacijah, ki je zdaj v tretji 
obravnavi, 
- upravljalske in lastninske pravice države v podjetjih, ki 
razvijajo telekomunikacijska omrežja kot funkcionalen sistem 
zvez, 
- funkcionalen sistem zvez državnih organov, 
- nacionalni program razvoja telekomunikacij v skladu s 3. 
členom predloženega zakona. 

1 CIUI RAZVOJA FIKSNE GOVORNE TELEFONIJE 

Temeljni cilj Telekoma Slovenije kot nacionalnega izvajalca je 
zagotoviti vsaj po en telefonski priključek na družino in 
potrebno število telefonskih priključkov za poslovne namene. 
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Menimo, da bo za dosego tega cilja treba zgraditi še 232.000 
telefonskih priključkov. Zaradi omejenih fizičnih zmogljivosti 
letnih priključitev, po podatkih Telekoma Slovenije okoli 
50.000 novih naročnikov, bo ta cilj mogoče uresničiti do leta 
2000. 

Po podatkih ITU, Svetovne telekomunikacijske zveze, bi 
morala gostota naročnikov glede na doseženi DBP na prebi- 
valca v Sloveniji znašati 40,8 (PRILOGA). 

Temelji nadaljnjega poslovanja in razvoja Telekoma Slovenije 
do leta 2006 so opredeljeni v dokumentih: Opredelitev poslan- 
stva in ključnih ciljev, Temelji poslovne politike za leto 1996 in 
Osnove za določitev strategije podjetja Telekom, ki jih je 
sprejel Upravni odbor na svoji 12. seji 15. 11. 1995. Vsa ta 
izhodišča so bila upoštevana pri pripravi poslovnega načrta 
Telekoma Slovenije za leto 1996, ki ga je sprejel Upravni 
odbor na svoji 16. seji dne 19. 1. 1996. 

V skladu z Uredbo o reorganizaciji PTT podjetja Slovenije p. 
o. v Telekom Slovenije p. o. Upravni odbor po predhodnem 
soglasju ministra za promet in zveze predlaga ustanovitelju, t. 
j. Vladi RS, poslovno politiko. Predvidoma bo Poslovni načrt 
za leto 1996 kot del poslovne politike predložen v predhodno 
soglasje v maju 1996. 

1.1 Potrebna gradnja za zadovoljitev povpraševanja 

1.1.1 Obdobje 1996-1998 

Z namenom zmanjšanja razlik v razvitosti in zagotovitvi ena- 
komerne pokritosti države s telefonskimi priključki je Tele- 
kom Slovenije v programu razvoja za obdobje 1996 do 1998 
predvidel graditev in vključitev 151.000 novih naročnikov. Od 
skupnega števila novih naročnikov je 123.586 ali 82% gospo- 
dinjstev in 27.128 ali 18% poslovnih. Letna rast vključevanja 
novih naročnikov je v tem obdobju predvidena s povprečno 
7,6 odstotno stopnjo oziroma rast v celotnem obdobju je 25%, 
tako da bo ob koncu leta 1998 dosežena gostota 38,4 naroč- 
nika na 100 prebivalcev. 

Spodnja razpredelnica prikazuje gostoto telefonskih priključ- 
kov ob koncu leta 1995 ter načrtovano v letu 1998 po posa- 
meznih poslovnih enotah podjetja Telekom Slovenije, p.o.: 

poslovna enota število priključkov porast 
telekoma na 100 prebivalcev naročn. 

1995 1998 v % 
1998/1995 

Celje 25,5 33,3 30 
Koper 39,6 45,1 14 
Kranj 32,3 38,1 17 
Ljubljana 38,0 46,2 22 
Maribor 27,4 34,0 25 
Murska Sobota 20,1 28,9 44 
Nova Gorica 28,3 37,8 34 
Novo mesto 27,2 34,6 27 
Trbovlje 25,9 34,5 33 
SKUPAJ 30,8 38,4 25 

1.1.2 Obdobje 1999-2006 

Po projekciji za obdobje od vključno 1999 do 2006 je rast 
števila naročnikov nižja, predvidena je s stopnjo 5,3% v letu 
1999, nato je upočasnjena; v letu 2004 je predvidena le še v 
višini 1%. Z izpolnitvijo načrta gradnje telefonskih priključkov 
in vključevanja novih naročnikov bo do leta 2000 povpraševa- 
nje pokrito. 

1.2 Financiranje 

Vprašanje, ki ga je nujno treba obravnavati hkrati z investicij- 
skimi potrebami, je vprašanje financiranja. 

Da bi Telekom Slovenije posloval uspešno, mora vlagati v 
donosne projekte. To pa pomeni, da se odloča za take 
naložbe, ki ne bodo poslabšale finančnega položaja podjetja. 
Iz izračuna donosnosti naložb izhaja, da je še smiselno graditi 
telefonske priključke, kjer stroški gradnje ne presegajo 
180.000 SIT. Po podatkih iz poslovnega načrta za leto 1996 
znaša povprečna cena priključka 235.352 SIT na naročnika. 
Ob upoštevanju 40% na stroške magistralnih povezav se cena 
priključka poveča na 391.900 SIT. 

V preteklosti so se novi telefonski prikjučki financirali na 
različne načine. Ena izmed oblik je bila tudi združevanje 
sredstev prihodnjih uporabnikov. Nekdanja PTT-podjetja so s 
posamezniki, krajevnimi skupnostmi, podjetji in drugimi orga- 
nizacijami in skupnostmi sklepala samoupravne sporazume, 
dogovore in pogodbe, s katerimi so določala objekte, ki jih 
bodo zgradila ter obveznosti združevalcev sredstev v obliki 
denarnih sredstev materiala in dela. Tak način združevanja je 
bil od leta 1976 do 1991 v okviru SiS, ki je bil ukinjen 1. 2. 
1991. Z istim dnem je začel veljati zakon o prometnem davku, 
ki je sicer prinesel 20% posebni prometni davek na ceno 
telefonskega impulza, ki naj bi bil namenjen razvoju, vendar 
so bile nadaljnje naložbe le v manjši meri financirane iz 
proračuna Republike Slovenije. Sistemski vir za gradnjo tele- 
fonskih priklučkov tako ni bil nadomeščen z drugimi viri. 

Z razširjanjem omrežja v vedno manjše kraje in naselja ter z 
večanjem števila telefonskih naročnikov so stroški gradnje 
narasli do višine, ki ni bila več sprejemljiva za bodoče telefon- 
ske naročnike, saj je bilo poleg gradnje krajevnega omrežja 
treba vključevati tudi stroške zamenjave manjših z večjimi 
telefonskimi centralami ter stroške medkrajevnih kablov in 
prenosnih sistemov. 

Posledica takšnega načina financiranja so bile različne cene 
po posameznih območjih. Tako je npr. na dan 1. 7.1992 cena 
priključka v nekdanjem PTT podjetju Ljubljana znašala 
65.070,00 SIT, v PTT podjetju Murska Sobota pa 227.737,00 
SIT. Vlada Republike Slovenije je sicer z Uredbo o določitvi 
najvišjih cen telefonskih priključkov z dne 3. 9. 1993 ceno 
priključka oblikovala na raven cene, ki je veljala na trgu na 
dan 1. 7. 1992, znižani za 19%, vendar so ostale cene po 
posameznih območjih različne. 

1.3 Uravnoteženje cen telefonskih storitev kot ukrep za 
izvedbo načrtovanih ciljev 

Upravni odbor podjetja Telekom Slovenije je 1.6.1995 določij 
novo ENOTNO ceno sklenitve naročniškega razmerja v višini 
99.960 SIT za naročnike, ki so od razvodišča do objekta 
oddaljeni do 160 m. S tako določeno ceno je bil storjen prvi 
korak k uravnoteženju cene telefonskega priključka z drugimi 
osnovnimi cenami telefonskih storitev, t.j. s ceno telefon- 
skega impulza in mesečne telefonske naročnine. 

Naslednji korak je bil storjen v septembru 1995, ko je Vlada 
Republike Slovenije sprejela sklep o postopnem približevanju 
cen osnovnih telefonskih storitev evropskemu povprečju v 
obdobju do leta 1998. Uresničitev načrtovane cenovne poli- 
tike bo Telekomu Slovenije omogočila: 

- odpravo neskladja cen v notranjem in mednarodnem pro- 
metu, 
- uskladitev naših cen s cenami v drugih državah, 
- konkurenčnost v mednarodnem prometu, 
- razširitev kroga možnih naročnikov s postopnim znižanjem 
cen telefonskega priključka, 
- primerno akumulacijo in s tem možnost enostavne in raz- 
širjene reprodukcije. 

1.4 Strošek gradnje telefonskih priključkov na manj razvitih 
območjih 

Ob načrtovani uresničitvi cenovne politike pa po sedanji 
predvidevanjih kljub temu obstajajo določena manj razvita 
območja države, kjer je strošek gradnje bistveno preveli* 
glede na povprečje. Menimo, da je takih telefonskih prikjluc- 
kov po vsej Sloveniji okrog 25.000. Povprečni strošek gradnl« 
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takšnega telefonskega priključka je več kot 5.000 DEM. V 
obdobju do leta 2000 bi bilo treba zbrati dodatno poleg 
sredstev Telekoma še okrog 5 mrd SIT. 

Ministrstvo za promet in zveze, skupaj s Telekomom Slovenije 
in Mobitelom proučuje možnost uvedbe nove tehnične reši- 
tve, imenovane fiksni mobilni telefonski priključek. Fiksni 
mobilni telefonski priključek bo predvsem cenejša rešitev, kot 
bi bila sicer klasična izvedba, poleg tega pa bodo na ta način 
pokrita tista območja, kjer z nobeno drugo tehnično rešitvijo 
ne bi reševali problema gradnje telefonskih priključkov naj- 
manj v naslednjih 5 letih. 

1.5 Ukrepi z zagotovitev enakomerne pokritosti države s 
telefonskimi priključki 

Predlagatelj meni, da bo v Sloveniji glede na DBP zadoščala 
gostota nekje nad 40 telefonskih priključkov na 100 prebival- 
cev, ki bo uresničena do leta 2000. 
Tudi pozneje verjetno ne bo prišlo do večjega preseganja 
fiksnih telefonskih priključkov, saj kaže svetovni trend na 
večji porast mobilne telefonije in osebnih komunikacij. 

Za gradnjo okoli 230.000 novih telefonskih priključkov in 
nujno posodobitvijo obstoječih so potrebna sredstva okoli 
100 mrd SIT. Glede na sedanje cene in tarifno politiko bi v 
obdobju do leta 2000 Telekom lahko zagotovil polovico 
potrebnih sredstev. 

Za zagotovitev preostale polovice sredstev bo treba: 
- uresničiti načrtovano cenovno politiko in postopno uskla- 
diti cene v krajevnem in medkrajevnem prometu na 45% 
evropskega povprečja ter znižati cene mednarodnih pogo- 
vorov, 
- zagotoviti dodatna sredstva občanov, 
- z uporabo novih tehnologij poceniti telefonske priključke 
na težko dostopnih in redko naseljenih krajih, 
- proučiti možnost preusmeritve razlike prometnega davka 
na telefonski impulz z 20% na 5% v sofinanciranje telefonskih 
priključkov, 
- zagotoviti posojila in na ta način pospešiti gradnjo telefon- 
skih priključkov 
- proučiti možnost dokapitalizacije Telekoma Slovenije. 

Podrobnejši terminski načrt gradnje in zagotavljanja virov bo 
vseboval Nacionalni program razvoja telekomunikacij v 
skladu s 3. členom predloga zakona o telekomunikacijah. 

1.6 Izključna pravica podjetja Telekom Slovenije do 
opravljanja določenih storitev kot nujen pogoj za izvedbo 
ukrepov 

Z namenom izvedbe ukrepov, katerih končni cilj je enako- 
merna pokritost države s telefonskimi priključki, sledi predla- 
gatelj v predlogu zakona ureditvi, da je podjetje Telekom 
Slovenije do leta 2000 izključni izvajalec javnih telekomunika- 
cijskih storitev, razen za krajevna omrežja iz 25. člena pred- 
loga zakona. 

Določeno predhodno obdobje, ko je taka ureditev nujna, je 
potrebno, da se Telekom Slovenije usposobi za liberalizacijo 
z ostro mednarodno konkurenco: 
a) s tehnološko posodobitvijo omrežja in s tako razširitvijo, da 
bo dosežena gostota 40 telefonskih priključkov na 100 prebi- 
valcev, kar je tudi v javnem interesu, 
b) z notranjo reorganizacijo, ki bo pripomogla k zmanjšanju 
stroškov na enoto storitve, 
c) s spremembo tarifne politike, 
d) z dokončanjem procesa lastninskega preoblikovanja in 
nadaljnjega lastninjenja, ki bo dodatno prispeval k učinkovi- 
tosti poslovanja. 

Ob koncu teh procesov, t. j. do leta 2000, bosta ob že nave- 
deni investicijski dejavnosti podjetje samo kot tudi razvitost 
telefonskega omrežja »pripravljena« na liberalizacijo. Kot je 
že bilo omenjeno, bo do tega leta povpraševanje po telefon- 
skih priključkih v povorečju pokrito in šele takrat se bo Tele- 

kom Slovenije lahko podal v uspešne konkurenčne pogoje 
poslovanja in usmeril v pretežno donosne naložbe. 

Podobna ureditev podaljšanja monopola nacionalnim izvajal- 
cem govorne telefonije od leta 1998, ki sicer na splošno velja 
za leto liberalizacije, je uveljavljena tudi v Evropski skupnosti 
v državah: Irska, Portugalska, Španija in Grčija. Te države so 
imele konec leta 1994 okoli 35 telefonskih priključkov na 100 
prebivalcev, z izjemo Grčije, ki jih je imela 47, kar kaže na 
njihovo relativno telekomunikacijsko nerazvitost. Druge razvi- 
tejše države Evrqpske skupnosti presegajo 50 telefonskih 
priključkov na 100, medtem ko je bilo v Sloveniji konec leta 
1994 29,5 telefonskega priključka na 100 prebivalcev. 

2 RAZVOJ MOBILNE TELEFONIJE 

Dolgoročna strateška usmeritev družbe Mobitel, d. d. kot 
izvajalca mobilne telefonije v analogni tehnologiji je zagotav- 
ljanje visoko kakovostnih telekomunikacijskih storitev na 
področju mobilne telefonije uporabnikom v državi. Z uresniči- 
tvijo ciljev, zastavljenih v Poslovnem načrtu družbe Mobitel, d. 
d. za leto 1996, bo v tem letu vključen 38.101 naročnik, s čimer 
bo dosežena gostota 2%. Poslovni načrt je sprejel Nadzorni 
svet družbe na svoji 6. seji dne 7. 2.1996. V skladu z Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o reorganizaciji PTT 
podjetja Slovenije p. o. v Telekom Slovenije p. o. sklepa 
skupščina družbe med drugim tudi o poslovni politiki na 
podlagi predhodnega soglasja vlade. 

Predložen poslovni načrt je v obravnavi na Vladi Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je v začetku leta 1996 sprejela 
sklep, s katerim je naložila Ministrstvu za promet in zveze, da 
v sodelovanju z nosilcem mobilne telefonije nacionalnega 
izvajalca govorne telefonije (t. j. Mobitel) zagotovi v januarju 
1996 začetek delovanja GSM sistema (t. j. mobilna telefonija v 
digitalni tehnologiji) v Sloveniji s ciljem, da bodo do začetka 
turistične sezone pokriti glavne prometnice in večji turistični 
kraji. 

v 
Glede na ta sklep in v skladu z veljavno zakonodajo s tega 
področja je dobil Mobitel status izvajalca GSM sistema z 9- 
mesečno veljavnostjo dovoljenja za delovanje radijskih 
postaj. V poslovnem načrtu za let 1996 je predvidena do 
konca leta vključitev 4.800 naročnikov. 

Ob upoštevanju hitrega razvoja mobilne telefonije je predla- 
gatelj predvidel v predlogu zakona opravljanje mobilnih tele- 
komunikacijskih storitev kot tržnih, s tem da je potrebna 
koncesija za uporabo radiofrekvenčnega spektra. 

V koncesijskem aktu bo Vlada Republike Slovenije med dru- 
gim določila tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
kakovost in obseg območja, ki bo pokrito s telekomunikacij- 
skimi storitvami, višino in način plačevanja koncesijske daja- 
tve itd. 

Vlada Republike Slovenije bo v skladu s predlogom zakona o 
telekomunikacijah v enem letu po uveljavitvi tega zakona 
predpisala pogoje za podelitev koncesije. Osnutek pogojev za 
podelitev koncesije bo dan pred sprejemom v javno razpravo. 

Koncesijski akt in pogodbena ureditev medsebojnih razmerij 
med koncedentom in koncesionarjem sta instrumenta za 
zagotovitev načela opravljanja vsaj ene izmed javnih teleko- 
munikacijskih storitev kjer koli v Republiki Sloveniji. 

To načelo bo ob upoštevanju točke 1 zagotovljeno še: 
- s preusmeritvijo plačil za koncesije za telekomunikacijske 
storitve v gradnjo krajevnih telefonskih omrežij. Predlaga se, 
da se z vsakoletnim zakonom o izvrševanju proračuna za 
tekoče leto tako zbrana sredstva prenesejo na proračunsko 
postavko »Demografsko manj razvita območja« kot vir finan- 
ciranja telefonskih priključkov na teh območjih, in 
- z obveznostjo izvajalcev mobilne telefonije, da zgradijo 
približno 25.000 telefonskih priključkov na redko naseljenih 
območjih. 
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POROČILO O PROCESU LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA IZVAJALCEV STORITEV, 
KI SE OPRAVLJAJO KOT GOSPODARSKA 
JAVNA SLUŽBA NA PODROČJU PROMETNIH 
DEJAVNOSTI 

Ministrstvo za promet in zveze je poročilo oblikovalo tako, da 
je uvodoma pojasnilo načine upravljanja in gospodarjenja z 
infrastrukturo z navedbami gospodarskih javnih služb. V 
nadaljevanju je opis po posameznih področjih, kot priloga pa 
ie razpredelnica z nekaj osnovnimi razlikami pri podjetjih, v 
katerih je ugotovljen državni delež. 

Upravljanje in gospodarjenje s pripadajočo infrastrukturo: 

Republika Slovenija je ustanoviteljica družb DARS d. d., Celje, 
Slovenske železnice d. d., Ljubljana in Družbe za državne 
ceste (DDC) d. o. o., Ljubljana. Vlada Republike Slovenije je 
ustanoviteljica Telekoma p. o., Ljubljana in Pošte d. o. o., 
Maribor. V obeh obstoječih delniških družbah se delež glasov, 
ki jih ima ustanovitelj, ne sme znižati pod 51%. Nadzor je 
zagotovljen v aktih o preoblikovanju in po določbah statutov 
in se uresničuje v skupščinah ter v upravnih odborih oz. 
nadzornih svetih. V skladu s statutoma bodočih delniških 
družb Luke p. o., Koper in Aerodrom p. o., Ljubljana ima 
Republika Slovenija zagotovljene prednostne participativne 
delnice s polno glasovalno pravico pri odločanju o: 

• sprejemu statuta in njegovih sprememb, 
• povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, 
• izdaji novih delnic, 
• sklepanju koncesijskih pogodb, 
• imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, 
• statusnih spremembah in prenehanju družbe, 
• prenosu delnic na posameznega delničarja, če delež prido- 
bitelja delnice s tem prenosom pomeni v strukturi osnovnega 
kapitala družbe več kot 10% razen ob prodaji delnic Sklada 
RS za razvoj Republike Slovenije in ob prodaji delnic na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, 
• uvedbi revizije in pri izbiri revizorskega podjetja, 
• načrtu razvoja družbe, 
• pri spremembi prednostnih participativnih delnic z ome- 
jeno glasovalno pravico v prinosniško navadno delnico po 
določbi statuta in o prenosu imenske delnice razreda pred- 
nostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico 
Po določbi statuta, 
• o oblikovanju rezerv družbe v višini nad 20% dobička v 
skladu s statutom. 

V obeh statutih bodočih delniških družb si je Republika Slove- 
nije pridržala pravico, da postane ena izmed navadnih delnic 
delnica posebnega razreda (tako imenovana zlata delnica), ki 
bo poleg pravic, ki izhajajo iz navadne delnice, Republiki 
Sloveniji dajala tudi vse pravice, ki jih bo urejal zakon o. 
Privatizaciji delnic v lasti države. V skladu z navedenima 
statutoma infrastrukturnih objektov, naprav, omrežij ali dru- 
gih sredstev ni mogoče obremenjevati s hipoteko. Poleg 
navedenega statuta vsebujeta tudi posebno določilo o vode- 
nju ločenih računovodskih evidenc, ki omogočajo ločen 
način za storitve gospodarskih javnih služb in za infrastruk- 
turo. 

Nadzorni sveti oz. upravni odbori so oblikovani različno; 
nadzorni svet družbe DARS d. d., Celje je sestavljen iz 11 
članov. 6 članov imenuje Državni zbor RS, preostalih 5 članov 
Pa skupščina družbe. Nadzorni svet Slovenskih železnic d. d., 
Ljubljana ima 9 članov, presednika imenuje Državni zbor RS, 
4 člane imenuje Vlada RS v soglasju z Državnim zborom RS, 4 
člane pa imenuje svet delavcev družbe. Nadzorni svet Družbe 
za državne ceste d.o.o. šteje 3 člane, od tega Vlada RS 
imenuje predsednika nadzornega sveta in enega člana, enega 
člana pa izvoli svet delavcev družbe. Upravni odbor podjetja 
Telekom Slovenije p. o., Ljubljana ima 8 članov, od katerih 
Vlada RS imenuje 4 člane, med njimi presednika in namest- 
nika predsednika, 4 člani pa so predstavniki delavcev, ki se 

imenujejo v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93). Nadzorni svet Pošte 
Slovenije d. o.o. šteje 6 članov. 3 člane nadzornega sveta 
izvoli svet delavcev Pošte, 3 člane pa imenuje vlada, med njimi 
predsednika in namestnika predsednika. Nadzorni svet 
bodoče delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. sestavlja 9 
članov, ki jih izvoli skupščina. Od teh izvoli skupščina z 
navadno večino glasov za 4 leta z možnostjo ponovnega 
imenovanja 4 člane, ki jih predlaga Republika Slovenija. 1 
člana, ki ga skupaj predlagajo skladi Republike Slovenije, 3 
člane, ki jih skupaj predlagajo delavci družbe Aerodrom Ljub- 
ljana, d. d. ter člana,* ki ga predlagajo drugi delničarji. Nad- 
zorni svet bodoče delniške družbe Luke Koper d. d. prav tako 
sestavlja 9 članov. Od tega izvoli skupščina z navadno večino 
glasov za dobo 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja 3 
člane, ki jih predlaga Republika Slovenija, 1 člana, ki ga 
predlaga občinski svet Občine Koper, 1 člana, ki ga predla- 
gajo skladi Republike Slovenije, in 1 člana kot predstavnika 
drugih delničarjev, 3 člane kot prestavnike delavcev izvoli svet 
delavcev Luke Koper d. d. 

Lastninjenje cestnih podjetij se je začelo, vendar pa si bo 
država za zaščito svojih interesov in glede na večinske deleže 
v podjetjih zagotovila ustrezno upravljanje in gospodarjenje s 
pripadajočo infrastrukturo, z uvedbo delnic s posebnimi pra- 
vicami, ustrezno sestavo nadzornih svetov oz. upravnih odbo- 
rov, z določili o nezmožnosti najemanja hipotek na infrastruk- 
turnih objektih in z določbami o zlati delnici. 

Po predlogu zakona o poštnih storitvah - tretja obravnava - 
daje Vlada RS soglasje k pogodbam o pravnem prometu s 
poštno infrastrukturo; poštna infrastruktura, namenjena 
opravljanju obvezne gospodarske javne službe, je ob stečaju 
oz.'likvidaciji izvzeta iz stečajne oz. likvidacijske mase dolž- 
nika; ustanovitelj z aktom o reorganizaciji javnega podjetja 
določi obveznosti javnega podjetja, ki jih ima ta pri gospodar- 
jenju s poštno infrastrukturo. 

Vlada RS kot ustanoviteljica Pošte posredno upravlja in 
gospodari z infrastrukturo tako, da v skladu s predlaganim 
zakonom daje soglasje k poslovnemu načrtu javnega po- 
djetja. 

V skladu z Uredbo o reorganizaciji PTT podjetja Slovenije p. 
0. v Telekom Slovenije p. o. (Uradni list RS, št. 76/94) upravni 
odbor Telekoma, katerega polovico članov imenuje Vlada RS, 
druga polovica pa so predstavniki delavcev, odloča o sklepa- 
nju vseh pogodb, katerih pogodbena vrednost presega vred- 
nost 240 mio SIT. 

K predlogu zakona o telekomunikacijah - tretja obravnava je 
Vlada RS vložila amandma k 65. členu zakona, in sicer da RS 
vlaga infrastrukturne objekte, ki so z dnem uveljavitve zakona 
o gospodarskih javnih službah postali lastnina RS, v javno 
podjetje. 

Vlada RS kot ustanoviteljica podjetja Telekom posredno 
upravlja in gospodari z infrastrukturo, tako da v skladu z 
navedeno uredbo daje soglasje k poslovni politiki podjetja. 

Gospodarske javne službe 

1. Področje pomorskega prometa 

V predlogu pomorskega zakonika so kot gospodarske javne 
službe na področju pristaniške dejavnosti predvidene nasled- 
nje storitve; 

• vzdrževanje in razvoj pristaniške infrastrukture, namenjene 
za javni promet, 
• pristaniška pilotaža, 
• vleka plovil (remorkaža), 
• zbiranje odpadkov s plovil, 
• vzdrževanje plovnih poti. 

Predvideno je, da se bodo nekatere od naštetih dejavnosti 
opravljale v Luki Koper d. d. Za pristaniško pilotažo je že bil 
izbran koncesionar, to je podjetje Piloti d. o. o. iz Kopra. 
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Gospodarska javna služba na področju pristaniške dejavnosti 
se zagotavlja s koncesionarjem, z vlaganjem kapitala v dejav- 
nost oseb zasebnega prava, v javnem podjetju in režijskem 
obratu. 

2. Področje zračnega prometa 

V predlogu zakona o zračni plovbi so kot obvezne gospodar- 
ske javne službe na javnih letališčih predvidene naslednje 
storitve: 

• gradnja, vzdrževanje in zagotavljanje skupnih objektov, 
naprav, omrežij in sredstev, ki so namenjeni javnemu zrač- 
nemu prometu in zračnemu prevozu, razen radionavigacijskih 
objektov, naprav in sredstev, objektov, naprav in sredstev za 
meteorološko zagotovitev varnosti zračnega prometa ter 
naprav in sredstev, ki jih zagotavljajo carinski organi, organi 
za notranje zadeve in organi zdravstvenega, veterinarskega in 
fitopatološkega nadzora, 
• sprejem in odprema zrakoplovov, 
• sprejem in odprema potnikov, 
• sprejem in odprema stvari in pošte, 
• gasilska služba, 
• medicinska služba, 
• oskrba z gorivi in mazivi. 
Predvidoma bo nekaj navedenih storitev opravljala družba 
Aerodrom d. d. Ljubljana. 

3. Področje železniškega prometa 

V okviru železniških prometnih storitev bo država zaradi zago- 
tavljanja javnega interesa v skladu s predlogom zakona o 
varnosti v železniškem prometu zagotavljala naslednje sto- 
ritve; 

• storitve vzdrževanja in razveja železniške infrastrukture, 
• storitve železniškega potniškega prometa, 
• storitve železniškega kombiniranega prometa, 
• varnost in urejenost železniškega prometa. 

Vlada RS predpiše način opravljanja storitev, navedenih v 
prejšnjih alineah. 

4. Področje cestnega prometa 

V skladu s predlogom zakona o javnih cestah je vzdrževanje 
javnih cest obvezna gospodarska javna služba, ki obsega: 

• vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem sta- 
nju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih 
cest, nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega 
pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih 
nesrečah (redno vzdrževanje javnih cest), 
• organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih cestah 
opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih 
obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih promet- 
nih in varnostnih lastnosti (obnavljanje javnih cest). 
Na opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavlja- 
nja državnih cest določi Vlada RS. 

5. Področje poštne in telekomunikacijske dejavnosti 

Po predlogu zakona o poštnih storitvah Republika Slovenija 
zagotavlja kot obvezno gospodarsko javno službo poštne 
storitve prenosa pisem do mase 2000 g, dopisnic in telegraf- 
skih sporočil v notranjem in mednarodnem prometu. Javna 
gospodarska služba se zagotavlja z ustanovitvijo javnega po- 
djetja. 

V skladu s predlogom zakona o telekomunikacijah se kot 
javne telekomunikacijske storitve štejejo: 

• storitve govorne telefonije in teleksa ter prenosa in oddaja- 
nja programov RTV Slovenije po prizemeljskih omrežjih in 
prek satelitov, ki so dostopne vsaki fizični ali pravni osebi na 
celotnem ozemlju države pod enakimi pogoji. 
Navedene storitve se zagotavljajo kot obvezna gospodarska 
javna služba. Način opravljanja storitev določi Vlada RS. 

Celovitejši pregled izvajalcev storitev po področjih 

A. Področje pomorskega prometa 

Luka Koper, p. o.: 

- Dne 4. 8. 1994 je Vlada Republike Slovenije (nadalje Vlada 
RS) sprejela sklep št. 340-04/93-2/9-8, s katerim je ugotovil« 
obseg premoženja, ki ji v družbenem podjetju Luka Kope' 
p.o., pripade v skladu s 76. členom Zakona o gospodarskih 
javnih sfužbah (Uradni list RS, št. 32/93) - nadalje ZGJS). 

- Navedenega dne je Vlada RS pod isto št. sprejela tudi 
sklep, s katerim po izločitvi javnega dobra (obala, akvatorij) 
zemljišč in dela že začetih investicij v objekte v višini 0,41 mlrd 
SIT vlaga v skupni vrednosti 8.047.899.000,00 SIT v osnovn1 

kapital bodoče preoblikovane kapitalske družbe Luka Kopef 

d. d., na podlagi česar pridobi glede na otvoritveno bilanco z 
dne 1. 1. 1993 51% delnic (2% v obliki navadnih (upravljav- 
skih) delnic in 49% v obliki prednostnih participativnih delnic 
z omejeno glasovalno pravico). Država RS se torej v bodoii 
delniški družbi Luka Koper d. d. pojavlja kot večinski delničar 

- Dne 28. 10. 1994 je Agencija RS za prestrukturiranje j" 
privatizacijo potrdila program lastninskega preoblikovanj« 
Luke Koper p. o. 

- Dne 25. 5. 1995 je s sklepom št. 340-04/93-2/15 Vlada RS 
sprejela besedilo predloga statuta Luke Koper d. d., ki je bl' 
predhodno usklajen med predstavniki Luke Koper p. o. 
MPZ. Po (drugem) soglasju Agencija RS za prestrukturiranj« 
in privatizacijo bo Luka Koper d. d. lahko dokončala postop«K 

preoblikovanja. Luka Koper p. o. je že imenovana začasn« 
organe upravljanja družbe, to je začasno upravo in začasn1 

nadzorni svet družbe. Postopek notranjega odkupa in javn« 
prodaje delnic je končan. 

V statutu Luke Koper d. d. je predvideno, da bo država RS ' 
kot večinski delničar lahko v celoti uresničevala te svoj« 
pravice. Osnovni kapital družbe je 14.000.000,00 SIT, od teg« 
je razdeljen na 7.140.000 delnic razreda navadnih upravljaj 
skih delnic in na 6.860.000 delnic razreda prednostnih partij 
pativnih delnic z omejeno glasovalno pravico. Vse delnic« 
imajo nominalno vrednost 1.000,00 SIT. Prednostne particip«' 
tivne delnice z omejeno glasovalno pravico, ki se glasijo/1 

ime RS po določbah, statuta, dobe polno glasovalno pravic0 

po odločanju o teh vprašanjih: 

• sprejemu statuta in njegovih sprememb, 
• povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, 
• izdaji novih delnic, 
• sklepanju koncesijskih pogodb, 
• statusnih spremembah in prenehanju družbe, , 
• prenosu delnic na posameznega delničarja, če delež p"° 
bitelja delnice s tem prenosom pomeni v strukturi osnovn«-* 
kapitala družbe več kot 10%, razen ob prodaji delnic Sk'a 

RS za razvoj Republike Slovenije in ob prodaji delnic 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, 
• uvedbi revizije in pri izbiri revizorskega podjetja, jifl 
• imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki > 
predlaga Republika Slovenija, 
• načrtu razvoja družbe, . p0 
• o spremembi prednostnih participativnih delnic z orT10'®r0- 
glasovalno pravico v prinosniško navadno delnico in oP ^ 
nosu imenske delnice razreda prednostnih participa"v 

delnic z omejeno glasovalno pravico, v 
• o oblikovanju rezerv družbe v višini nad 20% dobic* 
skladu z določbami statuta. 

V statutu sta točno opredeljena tudi višina fiksne dividende 
prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno P 
vico, in sicer znaša v tekočem letu 1% od revalorizira^, 
nominalne vrednosti prednostnih participativnih delnic, . 
fiksni in variabilni donos na revalorizirano nominalno vr , 
nost prednostnih participativnih delnic, ki je po izloc 
rezerv in nerazporejenega dobička oblikovan v razmerju , 
celotnega dobička na revalorizirani osnovni kapital na P 
lagi posebej v statutu določene razpredelnice. 
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V statutu Luke Koper d. d. je predvidena tudi uveljavitev »zlate 
delnice«. 

Statut delniške družbe tudi zagotavlja, da većinski delničar v 
vseh organih družbe polnopravno in učinkovito uresničuje 
svoje pravice, ki mu jih dajejo določbe ZGD, sklepi Vlade RS 
in določbe statuta, o katerih je bilo dogovorjeno s predstav- 
niki Luke Koper v postopku oblikovanja besedila predloga 
Statuta Luke Koper d. d. 

Glede infrastrukturnih objektov in naprav (razpredelnica je 
sestavni del statuta) ena izmed določb statuta tudi oprede- 
ljuje, da na teh objektih, napravah, omrežjih in sredstvih ni 
mogoče ustanoviti hipoteke. 

Prav tako je v statutu predvideno, da delniška družba vodi 
ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen račun za 
infrastrukturo, opredeljeno v sklepu Vlade RS z dne 04. 08. 
1994, opr. št. 340-04/93-2/9-8, ter ločeno računovodsko evi- 
denco, ki omogoča ločen račun za pristaniške storitve in v 
njihovem okviru za storitve gospodarskih javnih služb. 

B. Področju zračnega prometa 

B. 1. Aerodrom Ljubljana, p. o.: 

- Vlada RS je dne 15. 12. 1994 s sklepom št. 340-05/93-6/6-8 
sprejela Sklep o obsegu premoženja Republike Slovenije v 
družbenem podjetju Aerodrom Ljubljana, p. o. 

- Navedenega dne je Vlada RS pod isto št. sprejela tudi sklep 
o vložitvi pridobljenega premoženja (o predhodni izločitvi 
zemljišč, kontrolnega stolpa, radiofara Dolsko, radiofara Men- 
geš, štirih rentgenskih aparatov in dveh zaslonov) v skupni 
vrednosti 2.634.209.000,00 SIT kot vložek v osnovni kapital 
bodoče kapitalske družbe Aerodrom Ljubljana d. d., na pod- 
lagi česar ji pripada 55,7% delež glede na otvoritveno bilanco 
podjetja z dne 1.1. 1993 (6,7% v obliki navadnih (upravljav- 
skih) delnic in 49% v obliki prednostnih participativnih delnic 
z omejeno glasovalno pravico). 

- Zaradi naknadno pridobljenih podatkov je Vlada RS sklep 
nekoliko vsebinsko spremenila, kar pa zaradi izenačenja na 
strani pripisa in izpisa določenega premoženja ne pomeni 
razveljavitve oz. kakršne koli spremembe v ugotovljenih dele- 
žih lastništva. 

- Dne 14. 12. 1995 je Agencija RS za prestrukturiranje in 
privatizacijo potrdila Program lastninskega oblikovanja 
podjetja Aerodrom Ljubljana, p. o. 

- Dne 26. 10. 1995 je Vlada RS sprejela predlog statuta 
Aerodroma Ljubljana d. d., ki je bilo predhodno usklajeno 
med predstavniki Aerodroma Ljubljana, p. o. in predstavniki 
Republike Slovenije - Ministrstva za promet in zveze. V 
podjetju Aerodrom Ljubljana javna prodaja delnic poteka. 
Po (drugem) soglasju Agencije RS za prestrukturiranje in 
privatizacijo bo Aerodrom Ljubljana, p. o. lahko dokončal 
postopek preoblikovanja. 

- V statutu Aerodroma Ljubljana d. d. je predvideno, da bo 
država RS kot večinski delničar lahko v celoti uresničevala te 
svoje pravice. Osnovni kapital družbe je 3.796.527.000 SIT, od 
tega je razdeljen na 1.936.229 delnic razreda navadnih uprav- 
ljavskih delnic in na 1.860.298 delnic razreda prednostnih 
participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico. Vse del- 
nice imajo nominalno vrednost 1.000,00 SIT. Prednostne par- 
ticipativne delnice z omejeno glasovalno pravico, ki se glasijo 
na ime RS po določbah statuta, dobe polno glasovalno pra- 
vico pri odločanju o naslednjih vprašanjih: 

• sprejemu statuta in njegovih sprememb, 
• povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, 
• izdaji novih delnic, 
• sklepanju koncesijskih pogodb, 
• imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, 
• statusnih spremembah in prenehanju družbe, 
• prenosu delnic na posameznega delničarja, če delež prido- 

bitelja delnice s tem prenosom pomeni v strukturi osnovnega 
kapitala družbe več kot 10%, razen ob prodaji delnic Sklada 
RS za razvoj Republike Slovenije in ob prodaji delnic na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, 
• uvedbi revizije in pri izbiri revizorskega podjetja, 
• načrtu razvoja družbe, 
• o spremembi prednostniih participativnih delnic z omejeno 
glasovalno pravico v prinosniško navadno delnico in o pre- 
nosu imenske delnice razreda prednostnih participativnih 
delnic z omejeno glasovalno pravico, 
• o oblikovanju rezerv družbe v višini nad 20% dobička v 
skladu z določbami statuta. 

V statutu je določeno, da fiksna dividenda 1.366.750 pred- 
nostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico, 
kar je 36% celotnega osnovnega kapitala ob registraciji 
družbe, znaša v tekočem letu 1% od nominalne vrednosti 
prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pra- 
vico in prištevnega revalorizacijskega popravka. Po izločitvi 
rezerv se stalni in spremenljivi donos na nominalno vrednost 
prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pra- 
vico in prištevnega revalorizacijskega popravka oblikuje v 
razmerju med čistim dobičkom in osnovnim kapitalom ter 
prištevnim revalorizacijskim popravkom na temelju razpredel- 
nice. ki je določena v statutu. 

V statutu Aerodroma Ljubljana d.d. je predvidena tudi uvelja- 
vitev »zlate delnice«. 

Statut delniške družbe tudi zagotavlja, da večinski delničar v 
vseh organih družbe polnopravno in učinkovito uresničuje 
svoje pravice, ki mu jih dajejo določbe ZGD, sklepi Vlade RS 
in o katerih je bilo dogovorjeno s predstavniki Aerodroma 
Ljubljana p. o. v postopku oblikovanja besedila predloga 
statuta Aerodroma Ljubljana d. d. 

Glede infrastrukturnih objektov in naprav (razpredelnica je 
sestavni del statuta) ena izmed določb statuta tudi oprede- 
ljuje, da na teh objektih, napravah, omrežjih in sredstvih ni 
mogoče ustanoviti hipoteke. 

Objekti, naprave,1• omrežja in druga sredstva iz prvega 
odstavka tega člena ne morejo biti predmet stečajne ali likvi- 
dacijske mase družbe kakor tudi ne predmet delitve premože- 
nja ob statusnih spremembah družbe. 

Prav tako je v statutu določeno, da delniška družba vodi 
enotne računovodske izkaze za družbo kot celoto. 

Za ugotavljanje rezultatov poslovanja funkcionalno zaokrože- 
nih delov družbe, v katerih se opravljajo letališke storitve, 
družba vodi analitično evidenco za dosežene prihodke in 
nastale stroške oz. odhodke. 

B.2. Aerodrom Maribor, p. o. 

V zvezi z lastninjenjem mariborskega letališča je treba ome- 
niti, da pred pristojnim sodiščem v Mariboru teče postopek v 
zvezi s tožbo na razveljavitev sklepa IS SO Maribor št. 02/6-66/ 
93 z dne 24. 12. 1993, tožeča stranka Aerodrom Maribor p. o. 
zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, Izvršni svet skupš- 
čine Občine Maribor, iz katerega izhaja, da celotno premože- 
nje Aerodroma Maribor preide v 100% lastnino Občine Ma- 
ribor. 

B.3. Aerodrom Portorož, d. o. o.: 

Dne 18.10.1994 so s sklepom št. 464-14/93-94 Izvršnega sveta 
Skupščine občine Pirarrpostali last občine zemljišča in infra- 
strukturni objekti do uveljavitve ZGJS v uporabi oz. upravlja- 
nju Aerodroma Portorož, d. o. o. 

C. Področje železniškega prometa 

Lastninjenje javnega podjetja Slovenske železnice, p. o. je 
potekalo v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah 
(Ur. I. 32/93 v nadaljevanju: ZGJS) in Zakonom o načinu 
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški 
mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju jav- 
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nega podjetja Slovenske železnice (Ur. I. RS, št. 71/93 - v 
nadaljevanju: ZNOF). ZGJS prenaša lastninsko pravico nad 
infrastrukturnim! objekti na državo, ZNOF pa določa način 
organizacije in druga lastninska vprašanja, povezana z reor- 
ganizacijo in poslovanjem družbe Slovenske železnice d. d., 
Ljubljana. Prvi akt določa prenos lastnine družbenih podjetij, 
ki opravljajo dejavnost na področju zadovoljevanja javnih 
potreb, na skupnost, na katere območju to dejavnost oprav- 
ljajo. Tako je lastnica celotnega premoženja javnega podjetja 
Slovenske železnice p. o. postala država. Drugi akt podrob- 
neje opredeljuje lastninsko preoblikovanje Slovenskih želez- 
nic p. o. in z njimi povezanih podjetij. 

Na podlagi navedenih aktov, ki opredeljujeta lastninsko preo- 
blikovanje družbenih podjetij, ki opravljajo delo, ki je poseb- 
nega pomena za zadovoljevanje javnih potreb, je Vlada Repu- 
blike Slovenije s sklepom št. 023-03/94-6/1-8 dne 4. 8. 1994 o 
sprejetju statuta Slovenskih železnic d. d. uredila preoblikova- 
nje družbe, ki opravlja železniški promet in spremljajoče 
dejavnosti, v javno podjetje v obliki delniške družbe. 

Iz ZNOF je bilo izključeno premoženje, ki ga za Slovenske 
železnice d. d. predstavljajo počitniške zmogljivosti nekda- 
njega železniškega gospodarstva. Državni zbor je sprejel 
Zakon o gospodarjenju s počitniškimi kapacitetami Sloven- 
skih železnic (Ur. I. RS, 64/95). Počitniške zmogljivosti so s 
tem zakonom postale last Republike Slovenije, dodeljene v 
upravljanje Slovenskim železnicam d. d. in SŽ - Centralne 
delavnice Ljubljana d. o. o. 

D. Področje cestne dejavnosti 

Na podlagi 73. in 76. člena ZGJS je bilo do zdaj izdanih 10 
odločb o višini deleža Republike Slovenije v družbenem kapi- 
talu cestnih podjetij po podatkih iz bilance stanja na dan 31. 
12. 1992, in sicer: 

- CP Novo mesto: 38% 
- CP Kranj: 26,98% 
- CP Ljubljana: 29,22% 
- CP Maribor: 30,23% 
- CP Murska Sobota: 38,37% 
- PVVC Celje: 64,37% 
- CP Koper: 35,3% 
- CP Nova Gorica: 30,09% 
- PVAC Ljubljana: 87,5% 
- CP Ptuj: delna odločba le za delež po 73. členu ZGJS 

Republiki Sloveniji poleg zgornjih deležev pripadajo tudi 
avtoceste, magistralne in regionalne ceste. 

Vlada RS je s sklepom št. 300-01/94-8/22-8 z dne 22.12.1994 
vložila z odločbami Ministrstva za promet in zveze pridobljeno 
premoženje (po predhodni izločitvi magistralnih in regional- 
nih cest) v osnovni kapital bodočih preoblikovanih kapitalskih 
družb cestnih podjetij pod temi pogoji: 

• cestna podjetja so dolžna redno in investicijsko vzdrževati 
infrastrukturna sredstva, potrebna za izvajanje rednega vzdr- 
ževanja magistralnih in regionalnih cest; 
• Republika Slovenija se zavezuje vložiti donos na svoj last- 
niški delež v infrastrukturna sredstva, potrebna za opravljanje 
dejavnosti rednega vzdrževanja cest; 
• cestna podjetja ne morejo uporabiti infrastrukturnih sred- 
stev kot predmet zastavljanja (poroštvo); 
• Republika Slovenija določa pogoje uporabe oz. dostopa 
tretjih oseb do infrastrukturnih sredstev za izvajanje rednega 
vzdrževanja magistralnih in regionalnih cest, vendar ne pod 
stroškovno ceno ali pod pragom donosnosti; 

• Republika Slovenija vlaga po 76. členu Zakona o gospo- 
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ugotovljena 
infrastrukturna sredstva v cestna podjetja pod pogojem, da jih 
podjetja v celoti izločijo in z njimi ustanovijo hčerinske družbe 
v 30 dneh po preoblikovanju v delniške družbe; 
• cestna podjetja so dolžna ob preoblikovanju v delniške 
družbe za deleže, ki pripadajo Republiki Sloveniji, v svojih 
statutih zagotoviti določbe, ki bodo zaradi zaščite interesov 
države omogočile uvedbo delnic s posebnimi pravicami. 
S sklepom št. 300-01-/94-8/28-8 z dne 23. 10. 1995 je Vlada 
Republike Slovenije ugotovila obseg premoženja, ki iz 
Podjetja za vzdrževanje avtocest (PVAC), Ljubljana, p. o. pri- 
pada lastniku Republiki Sloveniji. To so AC, cestninske 
postaje z opremo, bencinske črpalke in druga potrebna 
oprema v skupni vrednosti 7,081,518,244,50. 

E. Področje poštne in telekomunikacijske delavnosti 

Na podlagi prvega odstavka 76. člena ZGJS (Uradni Isit RS, št. 
32/93) je Vlada RS na 92. seji 30. junija 1994 sprejela sklep o 
obsegu lastnine Republike Slovenije v družbenem podjetju 
PTT podjetje Slovenije, p. o., po katerem je postalo 78,4% 
vrednosti družbenega kapitala PTT podjetje Slovenije, p. o. 
lastnina Republike Slovenije. 

Z Zakonom o Pošti Slovenije (Uradni list RS, št. 73/93) in z 
Uredbo o ustanovitvi Pošte Slovenije, d. o. o. (Uradni list RS, 
št. 76/94 in 24/95) je Vlada RS ustanovila Pošto Slovenije d. o. 
o. kot družbo v lasti Republike Slovenije z osnovnim kapita- 
lom, ki znaša 100 mio SIT v gotovini, ter stvarnim vložkom 
Republike Slovenije, ugotovljenim z zaključnim računom za 
leto 1994 PTT podjetja Slovenije p. o., ki pripada poštni 
dejavnosti in predstavlja otvoritveno bilanco Pošte Slovenije 
d. o. o. na dan ustanovitve. 

Za podjetje Telekom p. o. je bila izdelana otvoritvena bilanca 
1.1. 1995, v kateri se je zmanjšala knjigovodska vrednost 
osnovnega kapitala Telekoma Slovenije p. o. zaradi ustanovi- 
tve Pošte Slovenije d. o. o., kar ima za posledico spremembo 
deleža glede na navedeni sklep vlade o obsegu lastnine Repu- 
blike Slovenije. Vlada RS je na 166. seji 26. oktobra 1995 
sprejela sklep o določitvi deleža lastnine Republike Slovenije 
v podjetju Telekom Slovenije, p. o., ki znaša 73,81% celotnega 
družbenega kapitala. 

Preostali del družbenega kapitala Telekoma Slovenije se bo 
lastninil v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in 
privatizacijo je oktobra 1994 sprejela sklep, da Telekom Slo- 
venije pripravi otvoritveno bilanco stanja za potrebe lastninje- 
nja na dan 1. 1. 1995, potem ko bo že izločena poštna 
dejavnost. Vrednosti postavk bilance stanja se nato diskonti- 
rajo na dan 1.1. 1993, ki sicer velja za vsa druga podjetja " 
procesu lastninskega preoblikovanja. 

V skladu z vsemi navedbami je Telekom Slovenije p. o. pripra- 
vil program lastninskega preoblikovanja in ga 22. 12. 199» 
oddal Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo v prvo 
soglasje. 

Hčerinska družba Telekom Slovenije, p. o. je Mobitel, d. d-- 
družba za opravljanje storitev mobilne telefonije. Mobitel d. o- 
je v 100% lasti Telekoma. Skupščino družbe predstavljajo 
člani upravnega odbora Telekoma Slovenije, p. o., ki jih I® 
imenovala Vlada RS. Skupščina sklepa o poslovni politiK' 
družbe, imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, 
spremembah statuta ter o prenehanju in statusnih spremem- 
bah družbe na podlagi predhodnega soglasja Vlade RS. 
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PREDLOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI PRAVNIH 
OSEB IN PREMOŽENJA V LASTI RS 

Na koncu bi želeli opozoriti tudi na predlog zakona o privati- 
zaciji pravnih oseb in premoženja v lasti RS, ki je v drugi 
obravnavi. 

Na področju Ministrstva za promet in zveze je, kot je razvidno 
iz priložene razpredelnice, 17 pravnih oseb, v katerih ima 
država svoje deleže. Višine lastninskih deležev so različne; od 
100%, večinskih in manjšinskih. Navedene pravne osebe so 
izvajalci javnih služb na področju prometnih dejavnosti. 
Zaradi tega je pomembno, da država obdrži primeren nadzor 
nad upravljanjem in gospodarjenjem z infrastrukturo. Predlog 
zakona o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti RS 
predvideva uvedbo zlate delnice, ki bo dajala državi kot imet- 
nici navedene delnice, predvidene v 54. členu predloga 
zakona, premoženjske in upravljavske pravice, če ugotovljeni 
delež znaša več kot 50%. Hkrati pa je predlagatelj zakona 
predlagal amandma v obliki novega 60 a člena. V navedenem 
členu se je Vlada RS odločila, da bo 20% vrednosti vseh 
delnic v lasti države posameznega izdajatelja iz seznama 
pravnih oseb (ki ga bo določila Vlada RS na predlog pristojnih 
ministrstev v 30 dneh po sprejemu zakona) prenesla na Sklad 
RS za razvoj. Če 20% ne bo zadostovalo, se bodo na Sklad 
prenesle še dodatne delnice v lasti države. S takim načinom 
prenosa delnic se bo verjetno v več pravnih osebah, v katerih 
ima država večinski delež, delež zmanjšal pod 50%. V promet- 
nih dejavnostih se bo delež države znižal pod 50% pri Aero- 
dromu p. o. Ljubljana in Luki Koper p. o. pri Telekomu p. o., 
Ljubljana pa se bo prav tako približal meji 50%, pri morebit- 
nem nadaljnjem prenosu delnic pa se bo znižal pod 50%. 

Opozarjamo na dolžnost Republike Slovenije, da z gospodar- 
skimi javnimi službami v skladu z drugim odst. 1. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. I. RS, št. 32/93) 

zagotavlja trajno in nemoteno poizvajanje javnih dobrin v 
javnem interesu zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in 
kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. 

Ministrstvo za promet in zveze na več področjih pripravlja 
novo zakonodajo, to je zakon o telekomunikacijah (tretja 
obravnava), zakon o zračni plovbi (druga obravnava), pomor- 
ski zakonik (še ni bila opravljena prva obravnava), Zakon o 
javnih cestah (tretja obravnava). Vsi področni zakoni bodo 
urejali gospodarske javne službe. Do vzpostavitve popolnega 
sistema gospodarskih javnih služb pa je za Republiko Slove- 
nijo strateškega pomena, da obdrži primeren nadzor nad 
upravljanjem in gospodarjenjem z infrastrukturo. S poveča- 
njem števila delničarjev (tudi pooblaščene investicijske 
družbe) bo država pri opravljanju svojih nalog, predvsem 12. 
člena zakona o gospodarskih javnih službah. 

- razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih 
služb, 
- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in 
napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih 
služb, 
- postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, jav- 
nih gospodarskih zavodov in režijskih obratov, 
- postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev, 
- strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb, 
- financiranje gospodarskih javnih služb, 
- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za 
posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne 
objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot 
javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih 
služb, 
- dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastruk- 
turne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to 
kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih 
javnih služb, 
potisnjena v stalna konfliktna razmerja z lastniki. 
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Podjetje Državni delež 
Gospodarjenje 
z infrastrukturo 

Oblika 
organiziranosti 

V kakšni fazi je pro- 
gram lastninskega 
preoblikovanja 

Javna prodaja druž- 
benega kapitala 

LUKA KOPER p.o. 51 % ZGJS 
(op. 1) 

izločeno javno dobro 
in zemljišča, v preo- 
stalem delež reinve- 
stiran 

bodoča delniška pred drugim soglas- postopek notranjega 
družba jem Agencije odkupa in javne pro- 

daje je zaključen 

C. P. Ljubljana p.o. 29,22% ZGJS 
(op. 1) 

(op. 5) bodoča delniška 
družba 

v postopku lastninje- 
nja po ZLPP (op. 2) 

še ni 

C.P. MARIBOR p.o. 30,23 ZGJS 
(op. 1) 

(op. 5) bodoča delniška 
družba 

v postopku lastninje- še ni 
nja po ZLPP (op. 2) 

C.P. NOVA GORICA 39,09% ZGJS 
(op. 1) 

(op. 5) bodoča delniška 
družba 

v postopku lastninje- še ni 
nja (op. 2)   

C.P. MURSKA 
SOBOTA p.o 

38,37% ZGJS 
(OP- 1) 

(op. 5) bodoča delniška 
družba 

v postopku lastninje- še ni 
nja (op. 2)  

C. P. KOPER p.o. 35,3% ZGJS 
(op. 1) 

(op. 5) bodoča delniška 
družba 

v postopku lastninje- 
nja po ZLPP (op. 2) 

še ni 

C.P. KRANJ p.o. 26,978% ZGJS 
(OP- 1)  

(op. 5) bodoča delniška 
družba 

v postopku lastninje- 
nja po ZLPP (op. 2) 

še ni 

P.V.A.C. CELJE p.o. 64,37% ZGJS 
(op. 1) 

(op. 5) bodoča delniška 
družba 

v postopku lastninje- 
nja (op. 2) 

še ni 

C.P. NOVO MESTO 38% ZGJS 
(OP- 1) 

(op. 5) bodoča delniška 
družba 

v postopku lastninje- 
nja po ZLPP (op. 2) ; 

še ni 

P.V.A.C. LJUBLJANA 
p.o. 

87,5% ZGJS 
(op. 1) 

izločene avtoceste, 
cestninske postaje, 
bencinske črpalke, 
baze za vzdrževanje 
in potrebna oprema 

bodoča delniška 
družba 

v postopku lastninje- še ni 
nja ZLPP (op. 2) 

C.P. PTUJ p.o delež še ni do- 
ločen 

bodoča delniška 
družba 

POŠTA SLOVENIJE 
d.o.o. Maribor 

100% po zako- 
nu o pošti Slo- 
venije (op. 3) 

vložena v družbo družba omejene od- 
govornosti 

lastnica Republika 
Slovenija 

TELEKOM 
SLOVENIJE p.o 

73,81 % ZGJS 
(op. 1)  

bo vložena v družbo bodoča delniška 
družba 

pred prvim 
jem Agencije 

soglas- ne bo 

SLOVENSKE ŽELEZ- 
NICE d.d. Ljubljana 

100% po zako- 
nu o... (op. 4) 

izločena zemljišča javno podjetje v obli- 
ki d.d. 

lastnica je Republika 
Slovenija  

ne bo 

AERODROM 
LJUBLJANA p.o. 

55,7% ZGJS 
(op. 1) 

izločena zemljišča, 
kontrolni stolp, radi- 
otara Dolsko in Men- 
geš, 4 rentgenski 
aparati  

bodoča delniška 
družba 

pred drugim 
jem Agencije 

soglas- javna prodaja 
poteka 

DARS d.d., Celje 100% po zako- 
nu (op. 6) 

vložena v družbo javno podjetje v obli- 
ki d.d. 

lastnica je Republika 
Slovenija   

ne bo 

DDC d.o.o. 100% po 
(op. 7) 

aktu vložena v družbo družba omejene od- 
govornosti  

lastnica je Republika 
Slovenija  

op. 1 ZGJS - Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 
op. 2 ZLPP - Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92 s spremembami) 
op. 3 Zakon o Pošti Slovenije (Uradni list RS, št. 73/94) 
op. 4 Zakon o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju podjetja 
Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 71/93) 
op. 5 Po izločitvi magistralnih in regionalnih cest se infrastrukturna sredstva vložijo v cestna podjetja pod pogojem, da jih podjetja v celoti izločijo in z 
njimi ustanovijo hčerinske družbe v 30 dneh po preoblikovanju v d.d. (sklad Vlade RS št. 300-01/94 z dne 22. 12. 1994) 
op. 6 Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) 
op. 7 Akt o preoblikovanju Cestnega inženiringa, podjetja za inženiring, p.o. Ljubljana, Dunajska 48 v Družbo za državne ceste, d.o.o., Dunajska 48, 
Ljubljana, v lasti Republike Slovenije (sklep Vlade RS št. 023-03/93-5/1-8 z dne 17. 2. 1994) 
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