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Predlog zakona o 

VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

(ZVCP) 

- EPA 990 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenija pošilja v prilogi besedilo pred- meta in amandmaje Vlade Republike Slovenije, ki jih je 
loga zakona o varnosti cestnega prometa z amandmaji pomotoma poslala v napačni verziji v drugo obravnavo z 
Vlade Republike Slovenije k navedenemu zakonu, s kate- dopisom št. 340-10/94-5/3-8 dne 30/4-1996. 
rim nadomešča predlog zakona o varnosti cestnega pro- 

Vlada Republike Slovenije je na 195. seji dne 25. aprila 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PRO- 
META, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 33. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 19/7-1995 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 

Republike Slovenije k predlogu zakona o varnosti cest- 
nega prometa - druga 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 bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu 
za notranje zadeve, 
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve. 

>■ UVODNE DOLOČBE 

Vsebina zakona 

1. člen 

S tem zakonom se urejajo pravila javnega cestnega prometa 
("nadaljnjem besedilu: cestni promet) in pogoji za udeležbo v 
Ustnem prometu. 

Načelo zaupanja 

2. člen 

[)) Udeleženec v cestnem prometu sme pričakovati, da bodo Vji udeleženci v cestnem prometu in tisti, ki skrbijo za ceste. 
jJPoštovali predpise o varnosti cestnega prometa in predpise, 

' se nanašajo na ceste. 

J?) Kadar so udeleženci v cestnem prometu otroci, starejši 
'u<3je, slepi, invalidi in druge osebe, ki niso v celoti sposobne 
j* samostojno udeležbo v cestnem prometu, je voznik motor- 
ja vozila dolžan nanje posebno paziti in jim, če zakon tako 
Pr8dpisuje, tudi pomagati. 

Sveti za preventivo 

3. člen 

(1) Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na 
področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu 
skrbijo za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, 
za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem 
prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med 
sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. 

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka opravlja Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije. Sredstva za 
delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Republike Slovenije zagotavlja Republika Slovenij in se 
določi v vsakoletnem državnem proračunu. Svet lahko za 
opravljanje svojega dela in nalog pridobiva sredstva tudi iz 
drugih virov. 

(3) V občinah In mestnih občinah se ustanovijo občinski sveti 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki opravljajo 
naloge iz prvega odstavka tega člena z ustrezno prilagoditvijo 
na pristojnosti in pomen vprašanj za varnost cestnega pro- 
meta za posamezno občino. 
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Udeležba Invalidov v prometu 

4. člen 

(1) Telesno ali duševno prizadeti udeleženec v cestnem pro- 
metu, ki zaradi prizadetosti pomeni povečano nevarnost za 
druge udeležence v cestnem prometu se sme vključiti v pro- 
met, ko je storil vse, da ne ogroža sebe in drugih udeležencev 
v cestnem prometu (predelava vozila, proteza, spremljevalec, 
posebna označba, pes vodnik, palica, svetlobne označbe po- 
noči). 

(2) Za varnost mora udeleženec iz prejšnjega odstavka skrbeti 
sam in tisti, ki zanj odgovarja. 

Varnost Invalidov 

5. člen 

(1) Osebe iz 4. člena tega zakona, ki vozijo motorno vozilo, 
vozilo med vožnjo po cesti lahko označijo z nalepko. Nalepka 
je rumene barve s tremi črnimi pikami. 

(2) Telesno prizadeti udeleženci v cestnem prometu lahko 
nosijo na obeh rokavih rumene trakove s tremi črnimi pikami. 

(3) Slepi pešci brez spremstva morajo imeti belo palico, lahko 
pa tudi rumeni trak iz prejšnjega odstavka. 

(4) Posebnih oznak iz prejšnjih odstavkov ne smejo uporab- 
ljati drugi udeleženci v cestnem prometu. 

(5) Osebe iz 4. člena tega zakona morajo biti deležni posebne 
pozornosti drugih udeležencev v cestnem prometu. 

(6) Minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za 
zdravstvo predpiše vsebino, obliko nalepke, pogoje in načine 
za njeno uporabo. 

Kontrolni zdravstveni pregled 

6. člen 

Na kontrolni zdravstveni pregled je treba poslati voznika, za 
katerega se sumi, da zaradi bolezni ali drugih zdravstvenih 
razlogov, uživanja alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih 
snovi ni več sposoben varno voziti v cestnem prometu. 

Vozila 

7. člen 

(1) Pravne in fizične osebe ter samostojni podjetnikiposamez- 
niki, ki izdelujejo, popravljajo, predelujejo ali vzdržujejo 
vozila, se ukvarjajo s prometom vozil, naprav, nadomestnih 
delov in opreme ali posameznih sklopov za vozilo, morajo 
zagotavljati potrebno strokovnost in kakovost dela in upošte- 
vati vse predpise, ki zagotavljajo varnost vozil v cestnem 
prometu. 

(2) V vozilu in na njem smejo biti vgrajene samo naprave, 
rezervni deli in oprema ali posamezni sklopi, ki so homologi- 
rani, če se za takšne naprave, nadomestne dele in opremo ali 
posamezne sklope zahteva homologacija. 

(3) Policist ali pristojni inšpektor, ki ugotovi, da so v vozilo 
vgrajene tudi nehomologirane naprave, nadomestni deli in 
oprema ali posamezni sklopi, pa bi morali biti homologirani, 
izloči vozilo iz prometa in odvzame nalepko za tehnični pre- 
gled. 

Obveznosti delodajalcev 

B. člen 
Pravne osebe, samostojni podjetniki-posamezniki, fizične 
osebe, ki opravljajo obrtno ali obrti podobno dejavnost ter 
organi in organizacije morajo zagotoviti, da bodo vozniki 

vozil, s katerimi opravljajo javni prevoz oseb in stvari ozironu 
prevoz za lastne potrebe, izpolnjevali predpisane zdravstven* 
delovne in druge pogoje in vozili le z vozili, ki so brezhibna W 
opremljena s predpisanimi napravami in opremo. 

Dolžnosti ob popravilu vozila 

9. člen 

(1) Kdor prodaja rezervne dele oziroma naprave ali sprejm' 
vozilo v popravilo, pa ve, da obstaja sum, da je bilo vozilo, zi 
katerega se kupuje rezervne dele oziroma naprave ali je dane 
v popravilo, udeleženo v prometni nesreči, povzročita# 
nesreče pa je s kraja odpeljal, ne da bi nudil pomoč poškodo- 
vanim oziroma dal svoje osebne podatke, mora to sporočili 
najbližji policijski postaji ali policistu. 

(2) Z denamo kaznijo najmanj 350.000 SIT se kaznuje tt 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamel- 
nik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorni 
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 35.000 

Vzdrževanje cest 

10. člen 

(1) Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo 
biti zgrajene, postavljene in vzdrževane tako, kot je to dolo- 
čeno s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. 

(2) Prometna signalizacija in oprema mora biti postavljena i« 
označena tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževani 
in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zame- 
njana, nadomeščena ali ponovno označena. 

Označitev oseb pri delu na cesti 

11. člen 

Osebe, ki izvajajo gradbena, vzdrževalna ali druga dela n« 
cestah, ki niso popolnoma zaprte za promet, morajo nosit' 
oblačila, ki so vidna na večjo razdaljo, ponoči pa dodatno 
označena s posebnimi odsevnimi materiali ali telesi. 

Promet na nekategoriziranih cestah 

12. člen - 

(1) Na nekategoriziranih cestah je promet dovoljen le na način 
in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o cestah in s ter" 
zakonom določijo lastniki teh prometnih površin ali od njih 
pooblaščene osebe. 

(2) Na nekategorizirani cesti, ki jo lastnik ali od njega pooblaš- 
čena oseba uporablja zgolj za lastne potrebe, mora biti dovoz 
nanjo preprečen z zapornicami ali pa mora biti prepoved 
prometa ostalih udeležencev v cestnem prometu označena s 
predpisano prometno signalizacijo. 

(3) Nekategorizirana cesta, ki je dana v uporabo za cestni 
promet, mora biti vzdrževana tako, da jo ob upoštevanju 
prometnih pravil, pogojev, določenih s prometno ureditvijo, i" 
posebnih pogojev za odvijanje prometa (na primer slabi" 
vremenskih razmer) lahko varno uporabljajo vsi udeleženciv 

cestnem prometu, katerim je namenjena. 

(4) Pri križanju nekategorizirane ceste z javno cesto velja prva 
za neprednostno (križajočo) in druga za prednostno (križano) 
cesto. 

(5) Priključek nekategorizirane ceste, ki je dana v uporabo za 
cestni promet, na javno cesto, mora biti označen s predpisano 
prometno signalizacijo, v dovozni smeri nanjo pa morajo biti s 
predpisano prometno signalizacijo označene omejitve gleda 
njene uporabe in prometna ureditev. 
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(6) Določbi drugega in petega odstavka se ne uporabljata za 
pristope do objektov in zemljišč ter za druge nekategorizirane 
ceste brez zgrajenega vozišča. 

(7) Policist ali pristojna služba za nadzor nad občinskimi 
cestami lahko odredi, da se iz prometno varnostnih razlogov 
prepove cestni promet na nekategorizirani cesti, ki ne izpol- 
njuje pogojev iz tretjega odstavka. Prepoved cestnega pro- 
meta mora označiti njen upravljavec in traja do odprave 
razlogov za prepoved. 

Pooblastilo 

13. člen 

Ministrstvo za notranje zadeve izvaja predpise in ukrepe v 
okviru svojega delovnega področja za zagotavljanje čim večje 
varnosti cestnega prometa, v skladu s pristojnostmi, določe- 
nimi z mednarodnimi pogodbami, zakoni in na njihovi podlagi 
izdanimi podzakonskimi predpisi. 

Polici|ska pooblastila 

14. člen 

(1) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega člena policisti nepo- 
sredno urejajo in nadzorujejo promet, na javnih cestah in 
nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za cestni 
promet, vozila, voznike in druge udeležence v cestnem pro- 
metu ter izvajajo pooblastila v skladu z mednarodnimi pogod- 
bami, s tem zakonom in drugimi predpisi, ki se nanašajo na 
varnost cestnega prometa. 

(2) Policisti nadzorujejo tudi voznike in vozila, ki prevažajo 
nevarne snovi ali izredne prevoze, športne in druge prireditve 
ter javne shode, če se ti odvijajo na cestah ali ob cestah in če 
vplivajo na promet na cestah. 

Pooblastila drugih organov 

15. člen 

Nadzor nad izvajanjem predpisov o cestah, ki se nanašajo na 
vzdrževanje in varstvo cest, na delo subjektov, ki opravljajo 
javni prevoz oseb in stvari in prevoz za lastne potrebe, in ki se 
nanašajo na voznike ter vozila, opravljajo pristojni organi in 
službe za nadzor cest, cestnega prometa in za delo. 

Pooblastila občinskega redarstva 

16. člen 

(1) Nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili opravlja tudi 
občinsko redarstvo in v zvezi s tem izvaja ukrepe, ki so s tem 
in drugimi zakoni prenešeni nanje ter ukrepe določene s 
predpisi lokalnih skupnosti (občin). 
(2) Minister pristojen za lokalno samoupravo v soglasju z 
ministrom za notranje zadeve predpiše enotno uniformo, 
označbe in opremo pooblaščenih delavcev občinskega re- 
darstva. 

Pristojnosti lokalnih skupnosti 

17. člen 

(1) Za nemoten in varen promet na občinskih cestah so 
odgovorne lokalne skupnosti (občine). 

(2) Zaradi nemotenega in varnega prometa na občinskih 
cestah v naseljih lokalna skupnost: 
1. določi prometno ureditev v naseljih; 

2. določi postopek in način dela občinskega redarstva za 
zagotavljanje reda nad ustavljenimi, parkiranimi in zapušče- 
nimi vozili na občinskih cestah. 

(3) Prometno ureditev na državnih cestah ureja zakon o javnih 
cestah. 

18. člen 

(1) Lokalna skupnost zaradi nemotenega in varnega prometa 
na občinskih cestah v naseljih: 

1. predpiše dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno 
upoštevati pri delih na cestah v naseljih; 
2. uredi način gonjenja in vodenja živine; 
3. odredi pogoje in načine za odvoz nepravilno parkiranih 
vozil ter sredstva, s katerimi se vodniku, ki je nepravilno 
parkiral, prepreči odpeljati vozilo (npr. lisice); 
4. odredi postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za pešce na 
nevarnih mestih; 
5. odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, 
pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno-varstvenih enot, 
šol, zdravstvenih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in dru- 
gih območij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu; 
6. odredi pogoje in načine odvoza počitniških prikolic in 
zapuščenih vozil; , 
7. odredi odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene ali 
neustrezno postavljene prometne signalizacije ter postavitev 
nove signalizacije. 

(2) Zaradi zagotavljanja varnega odvijanja prometa lahko 
organ lokalne skupnosti, pristojen za promet, predlaga uprav- 
ljavcu državne ceste omejitev največje dovoljene hitrosti in 
določitev posebne prometne ureditve na državnih cestah v 
naselju ter sprejme enake ukrepe za pomembnejše občinske 
ceste v naselju. 

Pomen izrazov 

19. člen 

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo nasled- 
nji pomen: 

1. avtocesta je javna cesta, namenjena prometu motornih 
vozil, ki je označena s predpisanim prometnim znakom, ima 
dva fizično ločena vozna pasova z najmanj dvema promet- 
nima pasovoma in odstavnim pasom, Ima križanja z drugimi 
prometnicami izvedena v različnih nivojih, je zavarovana 
proti prehajanju divjadi in na katero oziroma s katere je 
možna vključitev oziroma izključitev le po posebnih prik- 
ljučkih; 

2. zasebna cesta je nekategorizirana cesta v zasebni lasti, 
ki je označena s predpisano prometno signalizacijo; 

3. območje umirjenega prometa je del ceste, cesta ali del 
naselja, ki je namenjeno predvsem gibanju pešcev in kot 
tako označeno s prometno signalizacijo; 

4. javna pot je občinska cesta, ki ne izpolnjuje predpisanih 
pogojev za lokalno cesto ali je namenjena posameznim 
vrstam udeležencev v cestnem prometu, kot so: pešci, 
goniči, jezdeci, kolesarji, vozniki koles s pomožnim motor- 
jem, vozniki traktorjev in kmetijske mehanizacije. Če |e 
javna pot namenjena le posamezni vrsti udeležencev v 
cestnem prometu mora biti označena s predpisano pro- 
metno signalizacijo; 

5. križišče je prometna površina, na kateri se v isti ravnini 
križata dve ali več cest ali na kateri se združujeta dve ali več 
cest v širšo prometno površino (trg ipd.); 

6. križišče s krožnim prometom je križišče z otokom, okoli 
katerega poteka promet v nasprotni smeri urinega kazalca; 

7. vozišče |e del cestišča, ki je namenjen prometu vozil in ga 
pod pogoji, ki jih določa zakon, lahko uporabljajo tudi pešci; 

8. vozni pas je vzdolžni del vozišča, ki je namenjen vožnji vozil 
v eni smeri in ga lahko sestavljajo en, dva ali več prometnih 
pasov; 

9. prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del voz- 
nega pasu, ki je dovolj širok za neovirano vožnjo vozil v eni 
vrsti; 
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10. prometni pas za počasna vozila je označen prometni pas 
namenjen vožnji vozil, ki zaradi počasne vožnje na delu 
ceste z velikim vzdolžnim nagibom onemogočajo tekoče 
odvijanje prometa; 

11. prometni prehitevalni pas je označen prometni pas, 
namenjen prehitevanju vozil; 

12. pospeševalni in zaviralni pas sta označena prometna 
pasova namenjena pospeševanju pri vključevanju In zavira- 
nju pri izključevanju vozil z javne ceste; 

13. odstavni pas je vzdolžni del cestišča, ki je od vozišča 
ločen z robno črto, na katerem nI dovoljen promet in |e 
namenjen ustavitvi vozil v sili; 

14. posebni pasovi so pas za parkiranje, kolesarski pas in pas 
za pešce; 

15. pas za parkiranje je označen vzdolžni del vozišča, name- 
njen ustavljanju in parkiranju vozil; 

16. pas za pešce je označen vzdolžni del vozišča, ki je name- 
njen hoji pešcev; 

17. ločilnrpas je del cestišča, s katerim so fizično ločeni vozni 
pasovi, in označen del vozišča, po katerem je promet prepo- 
vedan; 

18. robni pas je del cestišča, namenjen označevanju robov 
vozišča; 

19. kolesarski pas je vzdolžni del ceste, namenjen prometu 
koles in koles s pomožnim motorjem, ki je zaznamovan z 
vzdolžno črto na vozišču ali pločniku; 

20. kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo 
označena javna pot, ki je namenjena izključno vožnji koles in 
koles s pomožnim motorjem; 

21. pločnik in kolesarska steza sta del cestišča, ki nista v isti 
ravnini z voziščem ali sta od vozišča fizično ločena kako 
drugače; 

22. pešpot je s predpisano prometno signalizacijo označena 
javna pot, ki je namenjena izključno hoji pešcev; 

23. bankina je del cestišča ob vozišču ali robnem pasu, 
zgrajena kot njegov utrjeni ali neutrjeni del; 

24. območje za pešce je prometno območje, ki je namenjeno 
izključno pešcem. Drugi udeleženci v prometu ga lahko upo- 
rabljajo samo v primeru, ko to dovoljuje prometna signaliza- 
cija; 

25. prehod za pešce je del površine vozišča ceste, ki je 
namenjen prehajanju pešcev čez vozišče in je označen s 
predpisano prometno signalizacijo; 

26. otok za pešce je dvignjena ali kako drugače zaznamovana 
površina na vozišču, namenjena začasnemu postanku peš- 
cev, ki prečkajo vozišče ali križišče, vstopajo v vozilo javnega 
prometa za prevoz potnikov ali izstopajo iz njega; 

27. vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po 
cesti, razen posebnih prevoznih sredstev, med katere spa- 
dajo otroška prevozna sredstva, bolniški vozički ter športni 
pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje hitrejše od 
hoje pešca; 

28. enosledno vozilo je vozilo, katerega sled ni širša kot 50 
cm; 

29. dvosledno vozilo je vozilo, katerega sled je širša kot 50 
cm; 

30. motorno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z 

močjo lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomož- 
nim motorjem; 

31. osebni avtomobil je motorno vozilo, namenjeno prevozu 
oseb, ki ima poleg sedeža za voznika še največ osem sedežev; 

32. tovorno vozilo je motorno vozilo, namenjeno prevozu 
tovora; 
33. kombinirano vozilo je motorno vozilo, namenjeno 
hkratnemu prevozu oseb in tovora, oziroma vozilo, ki se lahko 
brez posebnih predelav uporablja za prevoz samo oseb ali 
samo tovora (odstranitev in vgradnja sedežev se ne šteje kot 
predelava, če je konstrukcijsko zagotovljena možnost olaj- 
šane vgradnje in odstranitve sedežev); 

34. avtobus je motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki 
ima poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev; 

35. pregibni avtobus je motorno vozilo, sestavljeno iz dveh ali 
več togih delov, ki so med seboj povezani s pregibnim delom, 
ki omogoča prehajanje oseb iz enega v drugi del; 

36. traktor je motorno vozilo, ki je konstruriano tako, da vleče, 
potiska ali vozi traktorske priključke oziroma se uporablja za 
njihov pogon ali vleče priklopno vozilo; 

37. motorno kolo je motorno vozilo na dveh kolesih, s stran- 
sko prikolico ali brez nje, in motorno vozilo na treh kolesih, če 
njegova masa ne presega 400 kg; 

38. kolo z motorjem je motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, 
katerega delovna prostornina motorja ne presega 50 ccm in 
na ravni cesti ne more razviti večje hitrosti kot 50 km/h; 

39. bivalno vozilo - avtodom je motorno vozilo s posebnim 
ohišjem in stalno opremo, ki omogoča prevoz in bivanje oseb; 

40. delovni stroj je motorno vozilo, ki je namenjeno opravlja- 
nju del z vgrajenimi napravami in na ravni cesti ne more razviti 
večje hitrosti od 30 km/h (bager, buldožer, kombajn, valjar, 
viličar, finišer, Itd); 

41. delovno vozilo je motorno vozilo, ki |e namenjeno oprav- 
ljanju del z vgrajenimi napravami in na ravni cesti lahko 
razvije hitrost, večjo od 30 km/h (avtomobilsko dvigalo, 
motorno vozilo s hidravilično roko za opravljanje del v višini, 
motorno vozilo z raztegljivo lestvijo itd.); 

42. motokultivator je motorno vozilo, ki ima eno ali dve osi in 
motor z močjo največ 12 kW in je konstruirano tako, da vleče, 
potiska ali nosi razne zamenljive priključke in orodja in služi 
za njihov pogon ali za vleko lahkega priklopnika; 

43. vlečno vozilo je motorno vozilo, ki vleče priklopno vozilo 
ali je namenjeno izključno vleki vozil; 

44. vojaško vozilo je motorno vozilo, označeno s predpisanimi 
oznakami, ki se uporabljajo v Slovenski vojski; 

45. tirno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po tirih; 

46. priklopno vozilo je vozilo, ki je namenjeno temu, da ga 
vleče drugo vozilo, bodisi da je konstruirano kot priklopnik ali 
kot polpriklopnik; 

47. polpriklopnik je priklopno vozilo brez sprednje osi, ki je 
konstruirano tako, da se s sprednjim delom opira na vlečno 
vozilo; 

46. lahki priklopnik je priklopno vozilo, katerega največja 
dovoljena masa ne presega 750 kg; 

49. kolo s pomožnim motorjem je enosledno vozilo s pomož- 
nim motorjem, katerega konstrukcijske značilnosti v cestnem 
prometu na ravni cesti ne omogočajo hitrosti, večje od 25 km/ 
h, in katerega delovna prostornina motorja ne presega 50 
ccm; 
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50. kolo je enosledno ali večsledno vozilo z najmanj dvema 
kolesoma, ki ga poganja voznik z lastno močjo; 

51. traktorski priključek je zamenljivo orodje za opravljanje 
kmetijskih, gozdarskih in drugih del, ki ga vleče, potiska ali 
nosi traktor (obračalnik, trosilnik, samonakladalka, škropil- 
nica itd.); 

52. vprežno vozilo je vozilo, ki ga vleče vprežna žival; 

53. skupina vozil je med seboj povezana skupina najmanj 
enega vlečnega in najmanj enega priklopnega vozila, ki so v 
cestnem prometu udeležena kot celota; 

54. kolona vozil so tri ali več vozil, ki vozijo v vrsti po istem 
Prometnem pasu z enako hitrostjo in v majhni medsebojni razdalji; 

55. zapuščeno vozilo je motorno vozilo na cesti, ki nima 
registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj; 

56. največja dovoljena masa je masa vozila oziroma skupine 
vozil skupaj z njegovo oziroma njihovo nosilnostjo; 

57. masa vozila je masa praznega vozila brez oseb in tovora, s 
Polnim rezervoarjem za gorivo, predpisano opremo in pri- 
borom; 

58. nosilnost je dovoljena masa, do katere se sme vozilo 
obremeniti po proizvajalčevi deklaraciji; 

59. skupna masa je masa vozila skupaj z maso tovora, ki se na 
njem prevaža, upoštevajoč tudi maso oseb, ki so na vozilu, kot 
tudi morebitnega priklopnega vozila skupaj z maso tovora; 

50. osna obremenitev je del skupne mase, s katero os vozila 
na vodoravni podlagi obremenjuje vozišče, kadar vozilo mi- 
ruje; 

61. udeleženec v cestnem prometu je oseba, ki je na kakršen 
koli način udeležena v cestnem prometu; 

82. voznik je oseba, ki na cesti vozi vozilo; 
fi3. voznik začetnik ]e voznik, v času dveh let, od prve 
Pridobitve vozniškega dovoljenja za voinjo motornih vozil 
kategorije A, ali B, ali C, čeprav je že pred tem Imel dovolje- 
nje za vožnjo vozli drugih kategorij. 

64. pešec je oseba, udeležena v cestnem prometu, ki po cesti 
hodi, pri tem pa lahko vleče ali potiska vozilo, se premika z 
bolniškim vozičkom s hitrostjo pešca ali tak voziček potiska, 
jn oseba, ki uporablja za gibanje posebno prevozno sredstvo, 
ki po tem zakonu ni vozilo; 

65. gonič, vodič ali jezdec živali je oseba, ki goni žival oziroma 
Gredo ali pa vodi žival, namenjeno vleki, prenosu tovora, ali jo 
laha; 

56. gospodarska vožnja je prevoz za potrebe kmetijstva ali 
Bradbeništva, ki se opravlja na kratkih razdaljah glede na 
"aravo in posebne potrebe kmetijske ali gradbene dejavno- 

67. ustavitev je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je 
Potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki, ali da se naloži 
oziroma razloži tovor, ali odpravi okvara na vozilu; 

58. ustavljanje je prehod vozila iz gibanja v mirujoče stanje; 

69 parkiranje je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka, 
fazen ustavitve vozila, ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se 
I0 vozilo izognilo prometni nesreči, ali zato, da je voznik 
ravnal skladno s predpisi o varnosti prometa; 
?0. vožnja mimo je vožnja mimo udeleženca v cestnem pro- 
metu, ki se ne premika, objekta ali ovire na vozišču; 

71. srečanje je vožnja mimo udeleženca v cestnem prometu, 
ki prihaja iz nasprotne smeri; 

72. prehitevanje je vožnja mimo drugega vozila, pešca ali 
živali, ki se premika v isti smeri po prometnem pasu ali delu 
voznega pasu, ki je namenjen prometu. Hitrejša vožnja ene 
kolone vozil od druge na cesti, ki ima najmanj dva prometna 
pasova za vožnjo v eno smer, se ne šteje za prehitevanje; 

73. prometni tok je ena, dve ali več vrst vozil (prometni tok 
vozil) ali pešcev (prometni tok pešcev), ki se po cesti gibljejo 
v isto smer; 

74. vidna razdalja je dolžina ceste pred udeležencem v cest- 
nem prometu, ki jo udeleženec lahko vidi; 

75. bočna razdalja je razdalja med skrajno točko na levi ali na 
desni strani vozila do drugega vozila, udeleženca v cestnem 
prometu ali pa do ovire; 

76. reakcijska pot je pot, ki jo vozilo prevozi od trenutka, ko 
voznik zazna oviro pred vozilom, do trenutka, ko začne 
zavirati; 

77. zavorna pot je pot, ki jo vozilo prevozi od začetka zaviranja 
do popolne ustavitve; 

78. pot ustavljanja je pot, ki jo sestavljata reakcijska in 
zavorna pot; 

79. zmanjšana vidljivost je vidljivost, ki je manjša od poti 
ustavljanja, če se udeleženec v cestnem prometu premika z 
največjo dovoljeno hitrostjo; 

80. ponoči je čas od sončnega zahoda do sončnega vzhoda; 

81. nezanesljivo je ravnanje udeleženca v cestnem prometu, 
kadar zaradi neizkušenosti, neznanja, vpliva alkohola, mamil 
ali drugih vzrokov ne obvladuje več lastnega obnašanja ali 
vozila v cestnem prometu in prihaja zaradi tega do kršitev 
prometnih pravil, prometnih znakov ali odredb; 

82. ogrožanje je ravnanje, ki |e v nasprotju z določili tega 
zakona, s katerim udeleženec v cestnem prometu povzroči 
nevarno situacijo, zaradi katere bi se lahko pripetila pro- 
metna nesreča, pa se ni, bodisi po naključju ali zaradi 
ustreznega ukrepanja udeležencev v cestnem prometu; 

83. očitno pod vplivom alkohola je udeleženec v cestnem 
prometu takrat, kadar je zaradi vpliva alkohola njegovo ravna- 
nje v prometu nezanesljivo; 

84. prometna nesreča je nesreča na cesti, v kateri je bilo 
udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej ena ali 
več oseb umrlo, bilo telesno poškodovanih ali je nastala 
materialna škoda; 

Glede na posledice prometne nesreče delimo na: 

1. nesreče I. kategorije - so nesreče, pri katerih je nastala 
samo materialna škoda, 
2. nesreče II. kategorije - so nesreče, pri katerih je ena ali več 
oseb lahko telesno poškodovanih, 
3. nesreče III. kategorije - so nesreče, pri katerih je ena ali več 
oseb hudo telesno poškodovanih, 
4. nesreče IV. kategorije - so nesreče, pri katerih je kdo umrl 
ali je umrl za posledicami nesreče v 30 dneh; 

85. udeleženec v prometni nesreči je vsaka fizična oseba, ki je 
s svojim ravnanjem pripomogla, da je prišlo do nesreče, in 
vsakdo, ki je v nesreči utrpel škodo, bil telesno poškodovan 
ali je zaradi posledic nesreče umrl; 

86. izredna uporaba ceste pomeni, da je promet na cesti 
oviran zaradi števila udeležencev, njihovega obnašanja ozi- 
roma načina vožnje, ali zaradi uporabe ceste določenih udele- 
žencev v cestnem prometu, ali zaradi skupine motornih vozil, 
ki zavzema na cesti več prostora, kot je običajno; 
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87. strokovni pregled je zdravniški pregled udeleženca v cest- 
nem prometu, ki obsega odvzem krvi, krvi in urina ali krvi in 
druge telesne tekočine z analizo zaradi ugotavljanja prisotno- 
sti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoak- 
tivnih snovi v organizmu in ugotavljanje motenj v vedenju, ki 
lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu; 

88. upravljavec ceste je za državne ceste Direkcija Repu- 
blike Slovenije za ceste ali podjetje, ki ga Republika Slove- 
nija ustanovi za upravljanje določenih državnih cest, 
lokalna skupnost za občinske ceste In lastnik oziroma od 
lastnika pooblaščena oseba za nekategorizirane ceste; 

Upravljavec ceste lahko s pogodbo o koncesiji prenese 
določene obveznosti in pravice glede vzdrževanja in izkoriš- 
čanja javne ceste na drugo pravno ali fizično osebo; 

89. prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za 
cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi 
upravljavec ceste. Prometna ureditev obsega: 

- določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja 
prometa, 
- omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto 
prometa, 
- omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje pro- 
meta, 
- ureditev mirujočega prometa, 
- določanje območij umirjenega prometa, območij omejene 
hitrosti In območij za pešce, 
- določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem pro- 
metu. 

Prometna ureditev mora biti označena s predpisano pro- 
metno signalizacijo. 

(2) Drugi izrazi o cestah, delih ali vrstah cest imajo v tem 
zakonu enak pomen, kot ga določa Zakon o javnih cestah. 

II. PRAVILA V CESTNEM PROMETU 

Vožnja z vozilom po cesti 

20. člen 

(1) Udeleženci v cestnem prometu se morajo ravnati po pro- 
metnih pravilih, razen če: 

1. je s prometnim znakom določeno drugače, 
2. drugače odredi policist v okviru svojih pooblastil. 

(2) Udeleženci v cestnem prometu morajo ravnati tako, da 
ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem pro- 
metu ali jim ne povzročajo škode. 

21. člen 

(1) Voznik mora uporabljati za vožnjo z vozilom cesto ali del 
ceste, ki je namenjen prometu tiste vrste vozil, kateri pripada 
njegovo vozilo. ^ 

(2) Voznik mora voziti po desnem voznem pasu glede na 
dovoljeno smer vožnje. 

(3) Voznik mora voziti čim bliže desnemu robu vozišča, ven- 
dar na takšni oddaljenosti od njega, da se promet varno in 
tekoče odvija. 

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s drugim odstavkom tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. 

22. člen 

(1) Na voznem pasu z dvema ali več prometnimi pasovi mora 
voznik voziti po sredini prometnega pasu. 

(2) Na voznem pasu iz prejšnjega odstavka mora voznik voziti 
po najbolj prostem prometnem pasu na desni strani. Če ima 
vozni pas tri prometne pasove, je dovoljena vožnja po desnih 
dveh pasovih, levi pa je namenjen prehitevanju. 

(3) Na cestah z več prometnimi pasovi v naselju, razen na 
avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, lahko vozi 
voznik motornega vozila, ki se lahko brez oviranja vključi v 
prometni tok, tudi po prometnem pasu, ki ni ob desnem robu 
vozišča. 

(4) Kadar se na cesti iz prejšnjega odstavka promet zgosti 
toliko, da vozila zasedajo celoten del voznega pasu, ki je 
namenjen vožnji in se premikajo s hitrostjo, ki jo pogojujejo 
spredaj vozeča vozila, je dovoljeno zapeljati z enega na drugi 
prometni pas le zaradi razvrščanja pred križiščem ali ustavitve 
vozila. 

(5) Če je na cesti z več prometnimi pasovi v isti smeri onemo- 
gočeno tekoče odvijanje prometa na enem od prometnih 
pasov ali se pas konča, so vozniki dolžni omogočiti vključeva- 
nje na pas, po katerem se odvija promet, tako da vozijo v 
takšni razdalji do vozila pred seboj, da se lahko izmenoma 
vključi v promet še po eno vozilo (sistem zadrge). 

(6) Na cesti, ki ima dva ali več prometnih pasov za vožnjo v 
eno smer, ni dovoljeno zapeljati na vozni pas, namenjen 
vožnji v nasprotni smeri. 

(7) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali 

» petim odstavkom tega člena. 

(8) Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena. 

(9) Z denarno kaznijo najmanj 65.000 SIT In 3 do 5 kazen- 
skimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v 
nasprotju s šestim odstavkom tega člena. 

Sprememba smeri In premiki z vozilom 

23. člen 

(1) Preden zapelje na drug prometni pas In pred vsako drugo 
spremembo smeri vožnje ali vključevanjem v promet, se 
mora voznik prepričati, da to lahko stori brez nevarnosti za 
druge udeležence v cestnem prometu in namero pravo- 
časno In nedvoumno nakazati s predpisanim znakom. 

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

Vzvratna vožnja 
24. člen 

(1) Vzvratna vožnja je dovoljena le na kratki razdal|i. Voznik 
vozi vzvratno po desni strani desnega voznega pasu. 

(2) Med vzvratno vožnjo morajo biti na vozilu ves čas vklop- 
ljeni vsi smerniki. 

(3) Vzvratna vožnja ni dovoljena, kadar bi voznik s tako 
vožnjo lahko ogrožal druge udeležence v cestnem prometu, 
zlasti pa na nepreglednih delih cest, ob zmanjšani vidljivo- 
sti, v predorih, na delih ceste, kjer je prepovedano ustavlja- 
nje In na prehodih ceste čez železniško progo. 

(4) Motorna vozila, na katerih je zaradi konstrukcije, tovora ali 
drugih okoliščin vozniku omogočen pogled na dogajanje za 
vozilom le s pomočjo vzvratnih ogledal, morajo imeti na 
zadnji strani vozila vgrajeno belo luč in poseben zvočni znak, 
ki se vklopita z vklopom prestave v vzvratno vožnjo. 
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(5) Z denarno kaznijo 5.000 SIT a« kaznuje za prekriek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali četrtim 
odstavkom tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za 
prekriek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 
joga člena. Poleg denarne kazni se vozniku lahko izreče 1 
do 3 kazenske točke. 

Razdalja med vozili 

25. člen 

(1) Voznik mora voziti v takšni razdalji do vozila, ki vozi pred 
njim, ki omogoča: 
1. da lahko vselej zmanjia hitrost ali ustavi, če bi voznik, ki 
vozi pred njim, zmanjial hitrost ali ustavil; 

2. varno vrnitev na prometni pas, po katerem vozi, voznikom, 
ki ga prehitevajo, razen kadar se zaradi gostote prometa 
oblikuje kolona vozli. 

(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekriek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3} Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekriek 
voznik, ki ne potrebuje vozniikega dovoljenja, če ravna v 
nasprotju s 1. točko prvega odstavka tega člena. 

Zaviranje 

26. člen 

(1) Voznik ne sme naglo zavirati brez utemeljenega razloga. 

(2) Voznik, ki namerava bistveno zmanjšati hitrost vožnje, 
mora opozoriti voznika, ki vozi za njim, tako da večkrat zapo- 
redoma z rahlim pritiskom na stopalko delovne zavore prižge 
zavorne luči. 

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekriek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekriek 
voznik enoslednega vozila, ki ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena. 

Hitrost 

27. člen 

(1) Voznik sme voziti vozilo s tako hitrostjo, da ga lahko stalno 
obvladuje in ustavi pred oviro, ki jo lahko pričakuje. Hitrost 
vožnje mora prilagoditi stanju ceste, gostoti prometa, vre- 
menskim razmeram, vidljivosti in preglednosti ceste, stanju 
vozila in tovora tako, da lahko v vidni razdalji vozilo ustavi. 

(2) Voznik ne sme brez upravičenega razloga zmanjšati hitro- 
sti vožnje in voziti tako počasi, da bi oviral druge udeležence v 
cestnem prometu. Kadar se za vozilom, ki vozi na čelu kolone 
s hitrostjo, ki je za najmanj 20 km nižja od največje dovoljene 
hitrosti na cesti ali delu ceste, nabere kolona vozil in ni 
mogoče takega vozila varno prehiteti, mora voznik na prvem 
primernem kraju zapeljati toliko izven vozliča, da ga kolona 
varno prehiti ali pelje mimo. 

(3) Kadar je hitrost vozila, za več kot 50 % nižja od največje 
dovoljene hitrosti na cesti ali delu ceste, mora voznik 
takega vozila vklopiti vse itiri smernike. Ko se za njim 
nabere kolona vozil, ki ga ne more varno prehiteti, mora 
zapeljati na prvem primernem kraju izven vozliča in pustiti 
mimo kolono vozil. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za 
prekriek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena. Poleg dename kazni se vozniku lahko izreče 2 
do 4 kazenske točke. 

(5) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekriek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom 
tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekriek 
voznik, ki ne potrebuje vozniikega dovoljenja in drugi ude- 
leženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena. 

Največje dovoljene hitrosti 

28. člen 

(1) Največja dovoljena hitrost vozila je omejena: 
- 50 km/h - na cestah v naselju, 
- 25 km/h - na kolesarskih poteh in stezah, 
- do 5 km/h - v območjih umirjenega prometa In 

v območjih za peice. 

(2) Na posameznih cestah v naseljih je največja dovoljena 
hitrost za vozila lahko do 70 km/h, če varnost prometa in 
predpisani prometno-tehnični elementi to omogočajo in je 
to določeno s predpisanim prometnim znakom. 

(3) Na cesti Izven naselij je največja dovoljena hitrost za 
vozila omejena: 

-130 km/h - na avtocestah, 
- 100 km/h — na cestah, rezerviranih za motorna vozila, 
- 90 km/h - na vseh ostalih cestah. 

(4) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstav- 
kom tega člena, se kaznuje za prekriek: 

a) če prekorači hitrost do 10 km/h, z denamo kaznijo 5.000 
SIT; 
b) če prekorači hitroat od 11-20 km/h, z denarno kazni|o 
15.000 SIT; 

c) če prekorači hitrost od 21 do 30 km/h, z denamo kaznijo 
30.000 SIT; 

č) če prekorači hitrost, za več kot 30 km/h, z denarno kaznijo 
najmanj 45.000 SIT in 3 do 5 kazenskimi točkami. 

(5) Voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega 
člena, se kaznuje za prekriek: 

V 
a) če prekorači hitrost do 20 km/h, z denamo kaznijo 5.000 
SIT; 
b) če prekorači hitrost od 21 do 40 km/h, z denamo kaznijo 
15.000 SIT; 

c) če prekorači hitrost od 41 do 60 km/h, z denamo kaznijo 
30.000 SIT; 

č) če prekorači hitrost za več kot 60 km/h, z denarno kaznijo 
najmanj 45.000 SIT in 3 do 5 kazenskimi točkami. 

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznujejo za prekriek 
drugi udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju 
s prvim odstavkom tega člena. 

Posebne omejitve hitrosti 

'29. člen 

(1) Na cestah je hitrost vožnje omejena za naslednja vozila: 

1. 80 km/h 
- za osebne avtomobile z lahkim priklopnikom in druga 
vozila do 7,5 t največje dovoljene mase s priklopnim vozilom 
ter vozila s počitniškimi prikolicami; 

2. 80 km/h 
- za avtobuse in avtobuse s priklopnim vozilom za prtljago 
ter bivalno vozilo - avtodom; 
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3. 70 km/h 
- za motorna vozila z največjo dovojeno maso nad 7,5 t in 
vozila, ki prevažajo nevarne snovi, tovorna motorna vozila s 
priklopnim vozilom ter zgibne avtobuse brez stojišč; 

4. 60 km/h 
- za avtobuse izven naselij, v katerih potniki med vožnjo 
stojijo; 

5. 50 km/h 
- za tovorna vozila, na katerih se v prostoru, namenjenem za 
prevoz tovora, prevažajo potniki ter avtobuse mestnega pro- 
meta, 
- za vozila, kadar imajo na kolesih nameščene verige za sneg, 

- za vsa vozila, kadar je zmanjšana vidljivost na 50 m. 

(2) Kadar je zmanjšana vidljivost zaradi megle, sneženja, dežja 
ali drugih razlogov na manj kot 50 m, morajo vozniki motornih 
vozil, ki prevažajo nevarne snovi, zmanjšati hitrost tako, da je 
izključeno vsako ogrožanje, in ustaviti na najbližjem parkir- 
nem prostoru ter poskrbeti za varnost vozila in tovora. Enako 
velja v primeru, če je cesta spolzka zaradi snega, ledu ali 
drugih razlogov, ter v primeru, če je zaradi vetra ali drugih 
okoliščin zmanjšana stabilnost vozila. 

(3) Voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka 
tega člena, se kaznuje za prekršek: 

a) če prekorači hitrost do 10 km/h, z denarno kaznijo 5.000 
SIT; 

b) če prekorači hitrost od 11-20 km/h, z denarno kaznijo 
15.000 SIT; 

c) če prekorači hitrost od 21 do 30 km/h, z denarno kaznijo 
30.000 SIT; 

č) če prekorači hitrost, za več kot 30 km/h, z denarno kaznijo 
najmanj 45.000 SIT in 3 do 5 kazenskimi točkami. 

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

Najmanjša dovoljena hitrost 

30. člen 

(1) Hitrost vožnje vozil na državnih in lokalnih cestah izven 
naselja ne sme biti omejena na hitrost pod 40 km/h, razen če 
to terjajo ukrepi za zavarovanje ceste ali prometa na njej. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega 
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 40.000 
SIT. 

Prehitevanje 

31. člen 

(1) Prehitevanje je dovoljeno po levi strani. 

(2) Po desni strani je dovoljeno prehiteti: 
- vozilo, ki zavija levo, 
- vozilo, ki vozi v naselju po voznem pasu z dvema ali več 
prometnimi pasovi, po prometnem pasu, ki ni skrajno desni, 
- tirno vozilo, ki vozi po tirnicah, položenih po sredini 
vozišča. 

(3) Vozilo, ki zavija levo, je dovoljeno prehiteti po desni 
strani, če je voznik tega vozila dal predpisani znak in zavzel 
na vozišču tak položaj, da se da zanesljivo sklepati, da bo 
zavil levo in je na njegovi desni strani dovolj prostora za 
prehitevanje. 

(4) Tirno vozilo, ki vozi po tirnicah, položenih po sredini 
vozišča, je dovoljeno prehiteti le po desni strani, če je med 
tirnim vozilom in desnim robom vozišča prometni pas. Na 

enosmerni cesti ga je v takem primeru dovoljeno prehiteti tudi 
po levi strani. 

(5) Prehitevanje po desni strani nI dovoljeno na avtocesti in 
cesti rezervirani za motorna vozila. 

(6) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

« 
(7) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

32. člen 

(1) Voznik sme začeti prehitevati, če ima na cesti dovolj 
prostora. 

(2) Pred prehitevanjem mora dati predpisani znak, zapeljati na 
levo stran prehitevanega vozila in ga na primerni bočni razda- 
lji naglo prehiteti. Po končanem prehitevanju se mora čimprej 
vrniti na prometni pas, po katerem je vozil pred prehiteva- 
njem. 

(d) Voznik prehitevanega vozila ne sme povečati hitrosti. Po 
potrebi mora zmanjšati hitrost in se pomakniti k desnemu 
robu vozišča. * 

(4) Na voznem pasu z najmanj dvema prometnima paso- 
voma, sme voznik, ki je prehitel vozilo in želi prehiteti še 
drugo vozilo ali udeleženca v cestnem prometu, ostati na 
prometnem pasu, po katerem je prehiteval prvo vozilo, če s 
tem ne ovira hitrejših vozil, ki se približujejo od zadaj. 

(5) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

33. člefi 

(1) Voznik ne sme prehiteti drugega vozila: 

1. če je voznik, ki vozi za njim, že začel prehitevati; 
2. če je voznik, ki vozi pred njim po istem prometnem pasu, že 
dal znak, da bo začel prehitevati; 
3. pod vrhom klanca, pred ovinkom in v ovinku, kjer ni 
zadostne vidne razdalje, razen na voznem pasu z najmanj 
dvema prometnima pasovoma; 
4. v predoru, razen če sta vozna pasova speljana vsak skozi 
svo|o predorsko cev; 
5. po odstavnem pasu; 
6. če se po prehitevanju ne bi mogel varno vključiti na pro- 
metni pas, po katerem je vozil pred prehitevanjem; 
7. če vozni pas za vožnjo vozil z nasprotne smeri ni prost v 
dolžini, ki je potrebna za prehitevanje; 
8. po prometnem pasu za počasna vozila; 
9. vozila, ki zmanjšuje hitrost ali ustavlja pred prehodom za 
pešce na katerem ali ob katerem so pešci; 
10. ob zmanjšani vidljivosti, razen na voznem pasu z najmanj 
dvema prometnima pasovoma; 
11. vozila ali kolone vozil, ki vozi z zmanjšano hitrostjo zaradi 
razmer v prometu. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 2 do 4 kazen- 
skimi točkami se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s 3., ali 
4., ali 9. točko prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 45.000 SIT in 3 do 5 kazen- 
skimi točkami se kaznuje voznik, ki ravna v nasrpotju s 7. 
točko prvega odstavka tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo 1., ali 2., ali 5., ali 6., ali 
8., ali 10., ali 11. točko prvega odstavka tega člena. 

34. člen 

(1) Voznik ne sme prehitevati, razen enoslednlh vozil: 
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1- V križišču; 
*• na prehodu ceste čez železniško progo; 
3- na prehodu za pešce. 

(2) Ne glede na določbo pre|šn|ega odstavka je v križišču 
dovoljeno prehiteti: 
~ vozilo, ki zavija levo v skladu z 31. členom tega zakona, 
~ vozilo, ki zavija desno, pri čemer ni dovoljeno zapeljati na 
de' vozišča, ki je namenjen za promet vozil z nasprotne 
»meri; 
~ vozilo, ki vozi po prednostni cesti; 
~ vozilo, ki pri zeleni luči vozi preko križišča, na katerem je 
promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki. 
(3) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 
W) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena. 

Vožnja mimo 

35. člen 

H) Voznik, ki hoče peljati mimo vozila, ovire ali objekta na 
vozišču, sme to storiti po levi ali desni strani, pri tem mora dati 
Prednost udeležencem, ki prihajajo, iz nasprotne smeri. Če 
mora pri tem zaviti, mora paziti na promet za seboj in spre- 
membo nakazati s predpisanimi znaki. 

(2) Če je voznik svojo namero, da bo zavil na levo, nedvoumno 
nakazal in se postavil v takšen položaj, iz katerega se da 
nedvoumno sklepati, da bo zavil na levo, lahko drugi vozniki 
Peljejo mimo po desni. 

0) Vožnja mimo ustavljene kolone na cesti je prepovedana, 
se voznik po vožnji mimo ne bi mogel vključiti na prometni 

Pas, ki je namenjen vožnji vozil v smeri vožnje. 

) če je dovolj prostora, lahko voznik enoslednega vozila na 
desnem prometnem pasu s primerno hitrostjo in pazljivostjo 
Pelje mimo ustavljenega vozila ali kolone po desni strani, ra*en kadar so se morala vozila ustaviti pred križiščem ali 
*ožanjem ceste. 

(5) Pri vožnji mimo ustavljenega vozila pred prehodom za 
Pešce veljajo ista pravila in kazenske sankcije kot pri prehite- 
vanju. 

<6) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

I7) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena. 

Razvrščanje pred križiščem 

36. člen 

P) Pri zavijanju se mora voznik razvrstiti pravočasno pred 
križiščem: 
1- pri zavijanju v levo čim bližje levemu robu voznega pasu ali 
Jja prometni pas za zavijanje v levo; 
2- pri zavijanju v desno čim bližje desnemu robu voznega 
Pasu ali na prometni pas za zavijanje v desno; 
3 kot določajo prometni znaki, če je razvrščanje določeno z 
njimi. 

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

Obračanje 

37. člen 

(1) Obračanje z vozilom je prepovedano: 

1. na ozkih in nepreglednih odsekih cest; 
2. na mostovih, viaduktih, predorih in drugih nevarnih odse- 
kih cest; 
3. ob veliki gostoti prometa; 
4. ob zmanjšani vidljivosti. 

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z 
določbo tega člena. 

Srečanje 

38. člen 

(1) Pri srečanju mora voznik pustiti na svoji levi strani 
zadostno razdaljo med svojim vozilom in udeležencem v cest- 
nem prometu, s katerim se srečuje, če je potrebno, pa se tudi 
umakniti na desno stran vozišča, zmanjšati hitrost ali ustaviti. 

(2) V križišču se srečuje voznik, ki zavija levo, z vozilom, ki 
prihaja iz nasprotne smeri in zavija levo, tako da ga pusti 
mimo s svoje desne strani. 

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena. 

39. člen 

(1) Na ozki cesti, zoženem delu ceste ali cesti z velikim 
vzdolžnim nagibom (gorske in druge ceste) veljajo naslednja 
pravila: 

1. voznik vozila, ki to lažje stori, mora ustaviti in po potrebi 
zapeljati nazaj ter omogočiti varno srečanje; 
2. na strmih cestah ustavi praviloma tisti, ki vozi navzdol razen 
kadar je tistemu, ki vozi navkreber, zaradi prometnih okoliščin 
to lažje storiti. Prav tako je dolžan zapeljati vzvratno tisti, ki to 
lažje stori in omogoči varno srečanje; 
3. kadar mora na cesti iz prejšnje točke tega odstavka eno od 
vozil pri srečanju zapeljati nazaj, mora to storiti: 
- tisti, ki se srečuje z vozilom, ki vleče priklopno vozilo, 
- voznik vozila, ki se srečuje z avtobusom, 
- vozilo, ki ga je lažje upravljati pri vzvratni vožnji. 

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kazuje voznik, ki ravna 
v nasprotju z določbo tega člena. 

Vključevanje v promet na javno cesto 

40. člen 

(1) Voznik mora pred vključevanjem s površine, na kateri se 
ne opravlja promet vozil, pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo po 
prometnem pasu, na katerega se želi vključiti. 

(2) Voznik, ki se vključuje v promet na javno cesto z nekatego- 
rizirane ceste (dovozne ali gozdne ceste, pristopi do objektov 
in zemljišč, funkcionalne površine ob objektih) mora pustiti 
mimo vsa vozila, ki vozijo po javni cesti, čeprav ta s promet- 
nim znakom ni določena, kot prednostna. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 2 do 4 kazen- 
skimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v 
nasprotju z določbama tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje voznik, ki ne 
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z 
določbama tega člena. 

Promet v križišču 

41. člen 

(1) Menjava prometnega pasu v križišču je prepovedana. 
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(2) Voznik se mora na zadostni razdalji pred križiščem posta- 
viti z vozilom v položaj na tistem prometnem pasu, po katerem 
namerava voziti skozi križišče. 

(3) Voznik, ki se približuje križišču, mora hitrost vožnje prila- 
goditi prometnim razmeram v križišču. Voziti sme s tolikšno 
hitrostjo, da lahko ustavi in pusti mimo vozila in druge udele- 
žence v cestnem prometu, ki imajo prednost v križišču. 

(4) Voznik, ki v križišču zavija levo, mora pustiti mimo vozilo, 
ki prihaja iz nasprotne smeri in vozi naravnost ali zavija 
desno. 

(5) V križišču cest ima prednost tisti, ki prihaja z desne strani. 

(6) Z denarno kaznijo 10.000 SIT •• kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju • prvim, ali drugim odstavkom 
tega člena. 

(7) Z denarno kaznl|o najmanj 30.000 SIT in 2 do 4 kazen- 
skimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v 
nasprotju s tretjim, ali četrtim, ali petim odstavkom tega 
člena. 

(8) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena. 

prekršek upravljavec ceste, ki ravna v nasprotju s četrti« 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba upravljavca cett* 
pa z denarno kaznijo najmanj 120.000 SIT. 

Prehodi za pešce 

44. člen 

(1) Na prehodu za pešce, na katerem promet ni urejen s 
svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja policist, morajo 
vozniki in drugi udeleženci v cestnem prometu omogočiti 
pešcem varno prečkanje vozišča, če so ti že na prehodu ali 
dajejo znak, da želijo prečkati vozišče. 

(2) Prehodu za pešce se mora voznik ali drug udeleženec 
približevati s tako hitrostjo, da lahko vozilo ustavi, če bi i 
vožnjo preko prehoda oviral ali ogrožal pešce, ki so na pre- 
hodu ali stopajo nanj. 

(3) Če je označba prehoda za pešce na kolesarski stezi ali 
drugi prometni površini, veljajo ista pravila. 

(4) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna * 
nasprotju z določbami tega člena. 

Krožni promet 

42. člen 

Pri vožnji v križišču s krožnim prometom ima prednost tisti, ki 
že vozi v takem križišču. 

Zavijanje 

43. člen 

(1) Voznik, ki zavija v križišču levo, se po razvrstitvi zapelje do 
sredine križišča, razen če s prometnim znakom ni določeno 
drugače oziroma če tega ne dopušča promet iz nasprotne 
smeri. 

(2) Voznik, ki zavija desno, mora pustiti mimo enosledna 
vozila, ki vozijo ob njem v isti smeri po kolesarskem pasu ali 
kolesarski stezi in vozijo naravnost ali zavijajo desno. 

(3) Voznik, ki zavija v križišču desno ali levo, mora dati 
prednost pešcem, ki so že na vozišču, na katero namerava 
voznik zaviti. 

(4) V križišču, kjer je potek prednostne ceste označen s 
prometnim znakom in ta cesta zavija desno, mora biti na 
kolesarski stezi, ki poteka po tej cesti in je speljana na 
vozišče, vozilom, ki vozijo po stezi, odvzeta prednost z ustrez- 
nim prometnim znakom (»križišče s prednostno cesto« z 
dopolnilno tablo - za kolesarje). 

(5) Voznik, ki zavija desno, mora dati prednost tudi avtobu- 
som in drugim vozilom, ki vozijo po posebej označeni pro- 
metni površini, ki so desno od prometnega pasu po katerem 
vozi. 

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

(7) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim, ali petim 
odstavkom tega člena. 

(8) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek, ki ne 
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju s 
prvim, ali drugim, ali tretjim, ali petim odstavkom tega člena. 

(9) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 SIT se kaznuje za 

Prehajanje preko železniških tirov 

45. člen 

(1) Tirna vozila, ki se premikajo po železniških tirih, imajo 
prednost pred vsemi drugimi udeleženci v cestnem prometu. 

(2) Vozniki, ki se približujejo prehodu preko železniških tirov, 
morajo voziti s takšno hitrostjo, da lahko ustavijo pred pre- 
hodom. 

(3) Udeleženec v cestnem prometu se mora vselej ustaviti 
pred prehodom čez železniško progo: 

1. če se bliža vozilo po tirnicah; 
2. če so se zapornice ali polzapornice začele spuščati ali so že 
spuščene; 
3. kadar prihod vozila po tirih naznanjajo svetlobni ali 
zvočni znaki oziroma opozarjajo, da se bodo zapornice začele 
spuščati; 
4. kadar ustavlja promet železniški delavec s predpisanim 
znakom. 

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT In 1 do 3 kazen- 
skimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v 
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju z drugim, alf tretjim odstavkom tega člena. 

Železniški tiri brez zapornic 

46. člen 

(1) Prehod preko železniških tirov, na katerih ni zapornic ali 
polzapornic, ki bi napovedovale bližanje tirnega vozila, ozi- 
roma te naprave so, pa ne delujejo, smejo udeleženci v cest- 
nem prometu prečkati šele, ko se prepričajo, da po tiru ne 
prihaja tirno vozilo. 

(2) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznujejo za prekršek 
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drugi udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju 
* določbo tega člena. 

Ustavitev In parkiranje 

47. člen 

(1) Ustavitev in parkiranje ni dovoljeno: 

1- kadar je prepoved izražena s prometnim znakom; 
2. na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m pred 
prehodom; 
3. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti ali 
drugih javnih poteh; 
4. na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od prehoda 
oziroma proge; 
5. v križišču in v razdalji manjši od 5 m od najbližjega preč- 
nega roba vozišča; 
6. v predoru, podvozu, galeriji, na mostu in nadvozu; 
7. na označenem avtobusnem postajališču ali manj kot 15 m 
od njega; 
8. na ozkem in nepreglednem odseku ceste (ovinku, pod 
klancem), če drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo; 
9. na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim 
oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno črto na 
vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro 
na cesti širok manj kot 3 m; 
10. na pospeševalnem, zaviralnem, prehitevalnem in odstav- 
nem prometnem pasu; 
11. na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni pro- 
metni znak ali napravo, ki daje svetlobne ali zvočne signale; 
12. na vozišču ceste izven naselja; 
13. na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu 
vozil. 

(2) Voznik mora vselej, kadar ima možnost, ustaviti ali parki- 
rati izven vozišča. 

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena. 

Zapustitev vozila 

48. člen 

(1) Voznik, ki zapusti vozilo, mora ukreniti vse potrebno, da 
vozilo ne ovira drugih udeležencev v cestnem prometu ali 
vozil, in vozilo zavarovati pred neupravičeno uporabo. 

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju z določbo tega člena. 

Zdravstveni delavci In Invalidi 

49. člen 

(1) Zdravstveni delavci in delavci socialnih služb, kadar obi- 
skujejo bolnike, in invalidi, ki imajo okvarjene spodnje okon- 
čine, smejo parkirati vozila na krajih, kjer to sicer ni dovo- 
ljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža drugih udeležencev 
v cestnem prometu. 

(2) Parkirano vozilo iz prejšnjega odstavka mora biti posebej 
označeno. 

(3) Znak iz prejšnjega odstavka izda upravna enota, kjer ima 
upravičenec stalno ali začasno prebivališče ali sedež. 

(4) Z denamo kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom 
tega člena. 

Odpiranje vrat vozila 

50. člen 

(1) Na ustavljenem ali parkiranem vozilu voznik in potniki ne 
smejo odpirati vrat, če s tem ovirajo ali ogrožajo druge udele- 
žence v cestnem prometu. 

(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik ali potnik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

Cone za kratkotrajno parkiranje 

51. člen 

(1) Kadar je to potrebno, se lahko zaradi interesov stanovalcev 
ali za olajšanje prometne situacije časovno omeji parkiranje 
na določenih cestah ali delih cest' (kratkotrajne parkirne 
cone). Čas kratkotrajnega parkiranja ne sme biti krajši od 30 
minut in ne daljši od 24 ur. 

(2) Kratkotrajne parkirne cone se označijo z modrimi črtami 
na cestišču in z dopolnilnimi tablami. 

(3) Pri parkiranju v kratkotrajnih conah mora voznik označiti 
čas prihoda na predpisan način. 

(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. 

Označitev ustavljenih vozil 

52. člen 

(1) Če dvosledno vozilo obstane zaradi okvare, prometne 
nesreče ali drugega vzroka na cesti, kjer ga ni mogoče priča- 
kovati, in zato predstavlja nevarnost za druge udeležence v 
cestnem prometu, mora voznik takoj vklopiti vse štiri smer- 

• nike. Na nevarnih delih ceste oziroma če vozilo nima naprave 
za vklop vseh štirih smernikov ali ta ne deluje, pa mora voznik 
postaviti varnostni trikotnik, ki je dobro viden, da* ga vozniki, 
ki prihajajo za njim, pravočasno opazijo. 

(2) Varnostni trikotnik je potrebno postaviti najmanj 100 m za 
vozilom in 1 m od roba vozišča. 

(3) Varnostni trikotnik je treba postaviti tako; 

1. da ga vozniki, ki prihajajo od zadaj, lahko dobro vidijo; 
2. na taki razdalji od vozila, da ima voznik, ki prihaja od zadaj 
in vozi s predpisano hitrostjo, dovolj časa, da varno ustavi 
vozilo ali zapelje mimo vozila. 

(4) Ustavljeno tovorno vozilo, kolono vozil ali vozilo, ki pre- 
važa nevarne snovi, je treba označiti z dvema trikotnikoma v 
skladu z določbo prvega in drugega odstavka tega člena. 

(5) Na avtocestah in cestah, rezerviranih za motorna vozila, 
mora biti znak iz prvega odstavka tega člena postavljen na 
najmanj dvakratni razdalji zavorne poti vozila, ki vozi z dovo- 
ljeno hitrostjo. 

(6) Če tehnično stanje vozila to omogoča, je treba upoštevati 
določila o osvetljevanju vozila. 

(7) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

Ustavljeno vozilo na tirnicah 

53. člen 

(1) Kadar voznik iz razlogov iz prvega odstavka 52. člena tega 
zakona ostane z vozilom na tirnicah, ga mora takoj odstraniti. 
Če tega ne more storiti, mora takoj obvestiti pristojno službo 
(železničarsko službo, vlečno službo, policijo) in pravočasno 
opozoriti voznike, tirnih vozil. 
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(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

III. VOZILA V PROMETU 

Uporaba luči In odsevnikov 

54. člen 

(1) Vozniki motornih vozil v cestnem prometu morajo uporab- 
ljati predpisane luči in odsevnike. Drugi udeleženci morajo 
uporabljati luči in odsevnike po določilih tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega 
člena. 

(3) Z denarno kaznl|o 5.000 SIT se kaznujejo drugI udele- 
ženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju z določbo 
tega člena. 

Luči in odsevniki, ki ne smejo biti na vozilu 

55. člen 

(1) Vozilo ne sme imeti na prednji strani rdeče luči in ne 
rdečega odsevnika, na zadnji strani pa ne bele luči ali odsev- 
nika. Navedena določba ne velja za luč za vzvratno vožnjo, 
delovni žaromet, luč za osvetlitev registrske tablice in registr- 
sko tablico. 

(2) Luči za označevanje vozila morajo biti prižgane ves čas, ko 
so prižgane dolge, ali zasenčene luči ali meglenke. 

(3) Luči in odsevniki med vožnjo ne smejo biti zakriti ali 
umazani. 

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekriek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

5) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. 

Osvetlitev 

56. člen 

(1) Ponoči se praviloma vozi z lučmi z dolgim snopom svet- 
lobe. Luči je treba pravočasno zasenčiti, če prihaja nasproti 
drugo vozilo, organizirana skupina pešcev oziroma tirno 
vozilo ali če je spredaj vozeče vozilo tako blizu, da luči z 
dolgim snopom svetlobe motijo voznika. Ob zasenčenju luči 
je potrebno prilagoditi hitrost vozila dolžini osvetljenega 
dela ceste. 

(2) Na cesti, osvetljeni s cestno razsvetljavo in v predoru, se ne' 
smejo uporabljati luči z dolgim snopom svetlobe. 

(3) Uporaba meglenk je dovoljena le kadar je vidljivost manjša 
od 50 m. 

(4) Vozniki motornih vozil morajo tudi podnevi voziti s prižga- 
nimi zasenčenimi lučmi. 

(5) Na vozišču ustavljeno ali parkirano vozilo mora biti ponoči 
in v pogojih zmanjšane vidljivosti vozila na vozišču osvetljeno 
z lučmi za označevanje vozila. V naseljih zadostuje, da je 
vozilo osvetljeno z lučmi za označevanje vozila na tisti strani 
vozila, ki je obrnjeno proti sredini ceste. Označitev vozila ni 
potrebna, če je cestna razsvetljava taka, da je vozilo dovolj 
vidno ali če je vozilo na označenem parkirnem prostoru. 

(6) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom 
tega člena. 

(7) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim, ali četrtim, ali petim 
odstavkom tega člena. 

(8) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

Dodatni delovni žarometi 

57. člen 

(1) Dodatni delovni žarometi na vozilu se lahko vklopijo le za 
osvetlitev delovnega mesta in ne smejo slepiti ali motiti udele- 
žencev v cestnem prometu. 

(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba 
pa z denarno ka/.nijo najmanj 15.000 SIT. 

Označevanje pešcev in ročnih vozičkov 

58. člen 

(1) Pešci, ki vlečejo ali potiskajo ročne vozičke, morajo ponoči 
in v pogojih zmanjšane vidljivosti opremiti voziček z najmanj 
eno belo in zadaj z rdečo lučjo, pritrjeni na levi strani. Luč ne 
sme slepiti drugih udeležencev v cestnem prometu. 

(2) Pešci, ki zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju hodijo 
ponoči po vozišču ali tik ob njem, kjer ni označene peš poti 
morajo nositi na strani, ki je obrnjena proti vozišču, belo luč 
ali odsevnik bele barve. 

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pešec, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena. 

Označevanje živali ali črede 

59. člen 

(1) Gonič ali vodič živali ali črede mora poskrbeti, da bo čreda 
ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti označena spredaj, zadaj 
in ob strani z lučmi ali odsevniki. Označbe morajo biti nameš- 
čene tako, da jih udeleženci v cestnem prometu, katerim so 
namenjene, pravočasno opazijo. 

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
gonič, ali vodič živali oziroma črede, ki ravna v nasprotju z 
določbo tega člena. 

Opozorilni znaki 

60. člen 

(1) Zvočne in svetlobne opozorilne znake lahko uporabi voz- 
nik le pri prehitevanju izven naselja ali kadar je ogrožen 
oziroma je ogrožen kdo drug. Pri prehitevanju v naselju sme 
praviloma opozarjati le s svetlobnimi opozorilnimi znaki. 

(2) Voznik mora vklopiti vse smerne kazalce na vozilu: 

- pri vstopanju ali izstopanju otrok oziroma invalidov v avto- 
bus oziroma kombinirano vozilo ali iz njega; 
- če opozarja druge udeležence v cestnem prometu na nevar- 
nost na cesti, posebno če je zadnji v koloni vozil, ki je obstala 
na cesti izven naselja; 
- če vozi vzvratno. 

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena. 

poročevalec, št. 20 14 



Tovor 

61. člen 

(1) Tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev 
tovora, morajo biti na vozilu naložene, pritrjene ali pokrite 
tako, da: 1. ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge 
udeležence v cestnem prometu; 
2. ne povzročajo škode na cesti in objektih; 
3- ne onesnažujejo okolja; 

ne zmanjšujejo stabilnosti vozila; 
5. ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno; 

ne zmanjšujejo preglednosti vozniku; 
' ne zakrivajo naprav vozila, registrskih tablic in drugih 
Podpisanih označb; 

se ne razsipavajo ali padajo z vozila. 

(2) Z vozila ali iz njega se ne sme raztresati sneg, led, voda 
oziroma blatne in druge snovi. 

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
v°znlk, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za 
Prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez- 
nik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 

(5) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju z določbama tega člena. 

Pravila nalaganja 

62. člen 

(1) Tovor ne sme segati čez prednji del vozila. Lažje predmete 
'ahko na prtljažniku na strehi prevažajo osebni avtomobili, 
kombinirana ali tovorna vozila tako, da tovor sega največ 1 m 
Preko prednjega dela vozila. Sprednji konec tovora ne sme 
biti nižje od nivoja strehe vozila. 

(2) Tovor lahko sega največ 1,5 m preko zadnjega dela vozila. 
Na tovornem ali priklopnem vozilu mora biti najmanj 5/6 
tovora kontinuirano oprtih na tovorni prostor. 

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna V nasprotju z določbami tega člena. 

(4) Z denarno kazni|o 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena. 

Označevanje tovora 

63. člen 
t 

(1) Če sega tovor več kot 1 m preko najbolj oddaljenje točke 
na zadnji strani vozila, je potrebno tovor na najbolj izpostav- 
ljeni točki označiti: 

1. na osebnih avtomobilih, in vprežnih vozovih s tablo, veliko- 
sti 25 x 25 cm, pobarvano izmenično s poševnimi trakovi 
oranžne in bele barve, ki odseva svetlobo, postavljeno prečno 
na smer vožnje, podnevi ob dobri vidljivosti pa lahko tudi z 
rdečo tkanino velikosti najmanj 25 x 25 cm. 

2. na ostalih vozilih s tablo, velikosti 50 x 50 cm, pobarvano 
izmenično s poševnimi trakovi oranžne in bele barve, ki 
odseva svetlobo in je postavljena prečno na smer vožnje. 

(2) Če je potrebno, zlasti v pogojih zmanjšane vidljivosti in 
Ponoči, je treba znaku iz 1. oziroma 2. točke prejšnjega 
odstavka dodati rdečo neslepečo luč. 

(3) Opozorilna sredstva iz prejšnjega odstavka ne smejo biti 
višje kot 1,5 m nad voziščem. 

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT. 

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju s 1. točko prvega odstavka, ali drugega, ali tret- 
jega odstavka tega člena. 

Tovor - bočna omejitev 

64. člen 

(1) Če sega tovor bočno več kot 40 cm čez luči za označevanje 
vozila, ga je potrebno spredaj označiti* z belimi in zadaj z 
rdečimi lučmi, ki so največ 1,5 m nad voziščem. V primeru, da 
je vidno polje v vzvratnih ogledalih bistveno zmanjšano, je 
treba dodatno namestiti taka vzvratna ogledala, ki omogočajo 
normalno vidno polje. 
(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT. 

% 
Nepritrjeni tovor 

65. člen 

(1) Drogovi, cevi, plošče in drugi predmeti ne smejo segati 
preko stranic prostora za tovor. 

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT. 

Obremenitev vozila 
»» 

66. člen 

(1) Vozilo ne sme biti obremenjeno nad nosilnostjo, vpisano v 
prometnem dovoljenju. Obremenitev vozila, za katero ni pred- 
pisano prometno dovoljenje, ne sme presegati normativa, ki 
ga je določil proizvajalec. 
(2) Tovor ne sme vozila obremenjevati nad največjo dovoljeno 
maso, osno obremenitvijo ali s prometnimi znaki dovoljeno 
obremenitvijo ceste. Vozilo skupaj s tovorom pa ne sme 
presegati predpisanih dimenzij. 

(3) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena. 
(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 
50.000 SIT. 

Nalaganje In razlaganje tovora 

67. člen 

(1) Nalaganje ali razlaganje tovora na cesti je dovoljeno pod 
pogojem, da zaradi tega nI ustavljen promet drugih vozil. 
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(2) Če se vozilo ustavi na cesti zaradi nalaganja ali razlaganja 
tovora, ustavitev ne sme trajati dalj, kot je nujno potrebno. 

(3) Če je potrebno zaradi nalaganja ali razlaganja tovora 
vozilo ustaviti na pešpoti ali kolesarski poti, mora voznik za to 
imeti posebno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ lokalne 
skupnosti. 

(4) Z nalaganjem in razlaganjem tovora ni dovoljeno onesna- 
ževati ceste ali povzročati čezmernega hrupa. 

(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekriek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT. 

IV. POSEBNE OBVEZNOSTI VOZNIKOV 

Prepoved uporabe dodatnih naprav 
ali opreme 

68. člen 

(1) Voznik med vožnjo ne sme uporabljati dodatnih naprav ali 
opreme, ki bi bistveno zmanjševale njegovo slušno in vidno 
zaznavanje ter zmožnost obvladovanja vozila (pustne maske, 
slušalke, mobitel, itd.). 

(2) Uporaba mobitela med vožnjo je dovoljena ob pogoju 
uporabe vgrajene funkcije za prostoročno uporabo telefona. 

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekriek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekriek 
voznik, ki ne potrebuje vozniikega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

Trajanje vožn|e 

69. člen 

(1) Voznik, ki vozi avtobus, tovorno vozilo ali skupino vozil, 
katerih največja dovoljena masa presega 3.5 t, v 24 urah ne 
sme voziti več kot 8 ur; vmes mora imeti najmanj eno 30- 
minutno oziroma dve 15-minutni prekinitvi vožnje. V izjem- 
nih primerih sme trajati vožnja 9 ur. V tem primeru mora imeti 
voznik dve polurni oziroma štiri 15-minutne prekinitve 
vožnje. 

(2) Voznik, ki vozi vozilo 8 ur, mora imeti pred začetkom 
svojega delovnega dne najmanj 8 ur neprekinjenega počitka, 
voznik, ki vozi 9 ur, pa najmanj 10 ur počitka. 

(3) Če se pri vožnji vozila iz prvega odstavka tega člena 
menjata dva voznika in je v vozilu urejeno ležiiče, ki omo- 
goča, da eden od voznikov počiva leže, mora imeti vsak 
voznik najmanj 8 ur nepretrganega počitka v vsakih 30 urah 
potovanja. Nepretrgani počitek mora voznik prebiti izven 
vozila. 

(4) Če je v vozilu urejeno ležiiče, ki vozniku omogoča, da 
počiva leže, sme voznik ne glede na tretji odstavek tega 
člena počivati na takem ležiiču, če vozilo ta čas stoji. 

(5) Minister za delo, družino in socialne zadeve izda v soglasju 
z ministrom za notranje zadeve in ministrom za promet in 
zveze natančnejše predpise o tedenskem obračunavanju ur 
vožnje, počitku in posadki vozila. 

(6) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekriek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali 
četrtim odstavkom tega člena. 

(7) Z denarno kaznijo najmanj 1,200.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, ali 
drugim, ali tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena, odgo- 
vorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 
120.000 SIT. 

(8) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekriek samosto|ni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali četrtim odstav- 
kom tega člena. 

Tahograf 

70. člen 

(1) Motorna vozila, ki morajo biti opremljena s tahografom, 
morajo imeti v tahografu pravilno vložen in izpolnjen vložek. 
Voznik mora imeti pri sebi ključ tahografa in uporabljeni 
vložek, iz katerega je razvidna vožnja oziroma mirovanje 
vozila v zadnjih 24 urah. 

(2) Uporabljene tahografske vložke mora uporabnik vozila 
hraniti eno leto. 

(3) Voznik je dolžan na zahtevo policista odpreti tahograf in 
pokazati vložek. Policist lahko začasno odvzame tahografski 
vložek kot dokazilo v postopku. 

(4) Če policist sumi, da naprava ne deluje pravilno, lahko 
odredi, da se opravi poseben pregled tahografa in vseh z njim 
povezanih drugih elementov, ki morajo biti vgrajeni v vozilu 
za pravilno delovanje naprave. 

(5) Poseben pregled iz prejšnjega odstavka opravljajo pravne 
osebe, ki so pooblaščene za kontrolo meril. O delovanju 
naprave izdajo pisno mnenje. 

(6) Če se pri pregledu ugotovi, da je bila naprava namerno 
poškodovana, pokvarjena ali predelana tako, da kaže manjše 
hitrosti oziroma vrednosti oziroma da naprava ne deluje, 
plača stroške pregleda voznik. 

(7) Na praktičnem delu vozniškega izpita in pri učenju vožnje 
lahko kandidat odpira tahograf kot izpitno nalogo. 

(8) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje pravna 
oseba in samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgo- 
vorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 
50.000 SIT. 

(9) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje voznik, ki ravna 
v nasprotju s prvim, ali tretjim odstavkom tega člena. 

(10) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s šestim odstav- 
(om tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno 
aznijo najmanj 150.000 SIT. 

(11) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s šestim ostavkom tega člena. 

• 
Gospodarske vožnje 

71. člen 

(1) Gospodarske vožnje so dovoljene na kratkih razdaljah, 
med gradbiiči ali kmetijskimi povriinami, na katerih se 
opravljajo gradbena ali kmetijska dela. 

(2) širina, viiina In najmanjia hitrost vozila lahko pri gospo- 
darski vožnji v manjii meri odstopajo od določil tega 
zakona, ne sme pa biti presežena nosilnost vozila, dovo- 
ljena skupna masa in predpisane osne obremenitve. 

(3) Vozilo, s katerim se opravlja gospodarska vožnja, mora 
biti predpisano označeno. 
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(4) Za gospodarske vožnje se smejo praviloma uporabljati 
predvsem lokalne ceste in kolovozi ter gozdne poti. 

(5) Če se gospodarske vožnje opravljajo zgoščeno v določe- 
nih časovnih obdobjih in na določenem območju, je treba s 
predpisano prometno signalizacijo na cesti opozoriti druge 
udeležence v cestnem prometu. 

(6) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuj« za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali 
četrtim odstavkom tega člena. 

(7) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali četrtim odstav- 
kom tega člena. 

(8) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega 
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 
najmanj 25.000 SIT. 

• 
Varnostni pasovi 

72. člen 

(1) Med vožnjo morajo biti voznik in potniki na sedežih z 
vzglavniki kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripeti na način, 
kot ga je določil proizvajalec. 

(2) Varnostnega pasu ni potrebno uporabljati osebam, ki z 
zdravstvenim potrdilom dokažejo, da varnostnega pasu ne 
morejo uporabljati. 

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznujeta za prekršek 
voznik ali potnik, ki ravnata v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena. 

Zaščitne čelade 

73. člen 

(1) Voznik in potnik na motornem kolesu in kolesu z motorjem 
morata med vožnjo nositi na glavi pripeto homologlrano 
zaščitno čelado. 

(2) Zaščitne čelade ni potrebno uporabljati osebam, ki z 
zdravstvenim potrdilom dokažejo, da zaščitne čelade ne 
morejo uporabljati. 

(3) Oseba mlajša od 14 let, ki vozi kolo oziroma kolo s 
pomožnim motorjem, mora med vožnjo imeti na glavi pripeto 
kolesarsko zaščitno čelado, ali čelado iz prvega odstavka tega 
člena. Enako velja tudi za osebo, mlajšo od 14 let, ki se na 
kolesu ali kolesu s pomožnim motorjem, vozi kot potnik. 

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznujeta za prekršek 
voznik ali potnik, ki ravnata v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena. 

Vleka 

74. člen 

(1) Vleka dvoslednih motornih vozil je dovoljena le, če se ta 
zaradi okvare sama ne morejo premikati. Vleka enoslednih 
vozil je prepovedana. 

(2) Pri vleki morata imeti obe vozili vključene vse štiri smer- 
nike, če pa vozilo ni opremljeno z napravo za vključitev vseh 
štirih smernikov, pa mora biti vlečeno vozilo na zadnji strani 
označeno z dobro vidnim varnostnim trikotnikom. 

(3) Vleka pokvarjenih vozil je prepovedana na avtocesti in 
cesti, rezervirani za motorna vozila. 

(4) Če se je vozilo pokvarilo na avtocesti ali cesti, rezervirani 
za motorna vozila, je vleka dovoljena le do prvega izvoza. 

(5) V vlečenem vozilu ne sme biti potnikov. 

(6) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(7) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT. 

Vleka ponoči in ob zmanjšani vidljivosti 

75. člen 

(1) Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti je vleka dovoljena le, če 
je vlečeno vozilo opremljeno z rdečimi lučmi na zadnji strani 
vozila in te luči delujejo, in je vlečno vozilo opremljeno z 
rumeno utripajočo lučjo. 

(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT. 

Načini vleke 

76. člen 

(1) Motorno vozilo je dovoljeno vleči z vrvjo ali drogom: 

- z vrvjo samo osebne avtomobile, ki imajo brezhibno 
delovno zavoro, ki deluje tudi kadar motor ne deluje in 
naprave za upravljanje; 
- z drogom vozilo, ki ima brezhibne naprave za upravljanje, 
če pa je težje kot vlečno vozilo, pa tudi brezhibno delovno 
zavoro, ki delu|e tudi kadar motor ne deluje. 

(2) Če pogoja iz prejšnjega odstavka nista izpolnjena, se lahko 
vleče drugo motorno vozilo oprto na vlečno vozilo ali nanj 
obešeno. 

(3) Pri vleki z vrvjo razdalja med vlečnim in vlečenim vozilom 
ne sme biti manjša od 3 m in ne v6čja od 5 m, pri vleki z 
drogom pa je lahko tudi manjša od 3 m. 

(4) Neregistriranih motornih vozil ni dovoljeno vleči z vrvjo ali 
drogom. 

(5) Z denamo kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT. 

Pogoji za vleko 

77. člen 

(1) Vlečeno vozilo sme voziti oseba, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje za kategorijo, v katero sodi vlečeno vozilo. 

(2) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek 
oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez- 
nik, ki odredi vožnjo v nasprotju z določbo tega člena, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo naj- 
manj 50.000 SIT. 
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Vleka pokvarjenih vozil skupa) s priklopnim vozilom 

78. člen 

(1) Vleka pokvarjenih vozil, ki imajo dodano priklopno vozilo 
je dovoljena le do najbližjega parkirnega prostora, kjer je 
treba priklopno vozilo izločiti iz prometa. 

(2) Z denarno kazni|o 20.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

Vleka priklopnih vozil 

79. člen 

(1) Vlečno motorno vozilo lahko vleče največ dve priklopni 
vozili oziroma največ eno priklopno vozilo za prevoz oseb. 

(2) Vozilo lahko vleče priklopno vozilo le, če s tem ni bistveno 
zmanjšana stabilnost vozila in priklopnega vozila in če je 
vlečna naprava narejena tako, da omogoča varno vleko pri- 
klopnega vozila. Vlečna naprava mora biti homologirana. 

(3) Vlečna naprava mora biti konstruirana tako, da takrat, ko 
vozilo ne vleče priklopnega vozila, ne sega preko zadnjega 
dela vozila. 

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje voznik, ki ravna 
v nasprotju s prvim, ali tretjim odstavkom tega člena. 

(5) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT. 

V. VARSTVO DRUGIH UDELEŽENCEV V CESTNEM PRO- 
METU 

Otroci 

80. člen 

(1) Otroci pomenijo povečano nevarnost v prometu, zato 
morajo biti deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih 
udeležencev v cestnem prometu. 

(2) Kadar je potrebno poskrbeti za varstvo otrok, posebno če, 
se pričakuje večje število otrok na enem mestu (prihod ali 
odhod iz šole, vrtca itd.), lahko šole, organizirane skupine 
staršev, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
ustanove, društva in druge institucije organizirajo in izvajajo 
varstvo otrok s predpisanimi pripomočki. 

(3) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu 
šele, ko so se starši, posvojitelji ali skrbniki prepričali, da so 
otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so sez- 
nanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer 
se srečujejo s prometom. Otroci, stari od 7 do 14 let, lahko 
spremljajo otroka v vzgojno-varstveno ustanovo, če to dovo- 
lijo starši otroka. Otroci stari do 7 let lahko hodijo v šolo brez 
spremstva, če tako dovolijo starši, posvojitelji ali skrbniki 
vendar le v stanovanjskih območjih. 

Označitev otrok v prometu 

81. člen 

(1) Otroci morajo ponoči in ob zmanjšani vidljivosti med hojo 
po cesti nositi na vidnem mestu predpisan odsevnik. 

(2) Otroci, ki obiskujejo malo šolo in prvi razred osnovne šole, 
morajo na poti v vzgojno-varstveni zavod oziroma šolo in iz 
nje nositi poleg odsevnika tudi rumeno rutico, nameščeno 
okoli vratu. 

Mladoletniki 

82. člen 

(1) Če otrok ali mladoletnik prekrši predpise o varnosti cest' 
nega prometa, se z denarno kaznijo, ki je predpisana z! 
storjeni prekršek, kaznujejo njegovi starši, posvojitelji ozi' 
roma skrbniki, če je prekršek posledica opustitve dolžni 
skrbi ali nadzorstva nad otrokom ali mladoletnikom. 

(2) Opustitev iz prejšnjega odstavka nastopi zlasti tedaj, M 
starši, posvojitelji ali skrbniki dovolijo, dopustijo ali omogo- 
čijo rabo motornega vozila v nasprotju s predpisi o varno«'' 
cestnega prometa. 

Posebna prevozna sredstva 

83. člen 

(1) Bolniški vozički, otroška prevozna sredstva In športni 
pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje hitrejše od 
hoje pešca, kot so: sklro, kotalke, rolke, smuči, sanke, otro- 
ško kolo, motorne sani, In po namenu uporabe podobni 
prevozna sredstva, se ne štejejo za vozila. 

(2) Prevozna sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko uporab- 
ljajo tam, kjer je dovoljena hoja pešcev. Pri tem smejo dose- 
gati le hitrost, s katero se premikajo pešci. 

(3) Za promet prevoznih sredstev iz prvega odstavka tega 
člena se smiselno uporabljajo pravila, ki veljajo za pešce. 

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje oseba, ki ravna v 
nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom tega člena. 

Pešcj 

84. člen 

(1) Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjene 
hoji pešcev. 

(2) Če na vozišču ali ob njem ni označenega pasu za pešce, 
pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo 
hoditi po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo 
kolesarjev ali voznikov koles s pomožnim motorjem. 

(3) Pešec praviloma ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati 
na njem prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti. 

(4) Zunaj naselja in v naselju, kjer ni pešpoti, pločnika aH 
kolesarske steze, morajo pešci hoditi ob levem robu vozišča v 
smeri hoje in pri tem lahko uporabljajo največ en meter 
vozišča, merjeno od roba vozišča. 

V 
(5) Izjemoma lahko pešci v naselju ali zunaj naselja, kjer nI 
pešpoti ali pločnika, uporabljajo desno stran vozišča v smeri 
hoje, če je to zanje varneje (nepregledni ovinek, prepad, plaz 
itd.). 

(6) Pešci, ki potiskajo enosledno vozilo, morajo hoditi ob levi 
strani vozišča v smeri hoje, vendar pri tem lahko uporabljajo 
največ en meter vozišča, merjeno od roba vozišča. 

(7) Organizirana skupina pešcev mora v primeru iz 4. odstavka 
tega člena hoditi po desni strani vozišča v smeri hoje. 

(8) Pešec, ki nosi večje predmete, ne sme ogrožati drugih 
udeležencev v prometu. 

(9) Pešec mora prečkati vozišče in kolesarsko stezo na pre- 
hodu za pešce, če je to oddaljeno od njega manj kot 100 
metrov. Pešec ne /me prečkati vozišča izven prehoda za 
pešce, kadar sta vozna pasova ločena fizično ali ju loči nepre- 
kinjena črta. 

(10) Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po naj- 
krajši poti. V križišču mora upoštevati označene prehode za 
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pešce, prometne znake in odredbe policista, kadar ta ureja 
promet. 

sklmi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v 
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. 

(11) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pešec, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali 
četrtim, ali šestim, ali sedmim, ali osmim, ali devetim, ali 
desetim odstavkom tega člena. 

(12) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek 
organizator skupine pešcev, ki ne zagotovi hoje organizi- 
rane skupine skladno s sedmim odstavkom tega člena. 

Območje umirjenega prometa 

85. člen 
% 

(1) Za območje umirjenega prometa lahko pristojni organ 
določi del ceste ali cesto v naselju ali del naselja. 

(2) V območju umirjenega prometa imajo prednost pešci. 

(3) Voznik mora biti posebno pozoren na otroke, ki jim je 
dovoljena igra v tem območju. 

(4) V območju umirjenega prometa so prepovedane priredi- 
tve na cestah! v katerih so udeležena motorna vozila. 

(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom 
tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek organizator prireditve, ki ravna v nasprotju s četrtim 
odstavkom tega člena. 

Območje za pešce 

66. člen 

(1) Pristojni organ lahko določi kot območje za pešce del 
ceste ali cesto v naselju ali del naselja. 

(2) V območjih za pešce lahko vozijo tudi kolesarji in uporab- 
niki posebnih prevoznih sredstev, vendar ne smejo ovirati ali 
ogrožati prometa pešcev. 

Vstopanje in izstopanje potnikov 

87. člen 

(1) Mimo ustavljenega vozila namenjenega javnemu pra- 
vozu oseb je treba voziti tako, da je zagotovljena varnost 
pešcev v bližini takega vozila. Če potniki vstopajo ali Izsto- 
pajo, je treba voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno pre- 
vidno. 

(2) Vozilu iz prejšnjega odstavka je treba v naseljih omogočiti 
speljevanje s postajališča, če je voznik takega vozila to naka- 
zal s predpisanimi znaki. Da bi mu to omogočili, morajo drugi 
udeleženci v cestnem prometu zmanjšati hitrost in, če je 
potrebno, tudi ustaviti. Voznik takega vozila sme dati znak, da 
bo odpeljal s postajališča, šele ko je dejansko pripravljen za 
vključitev v promet, in pri tem ne sme ogrožati drugih udele- 
žencev v cestnem prometu. 

(3) Mimo ustavljenega vozila, ki je posebej označeno za pre- 
voz otrok in ima vključene vse štiri smerne kazalce, je voznik 
dolžan voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno in po 
potrebi vozilo tudi ustaviti. 

(4) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT, se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 45.000 SIT in 2 do 4 kazen- 

(7) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju s prvim, ali tretjim odstavkom tega člena. 

Prevoz oseb 

88. člen 

(1) V motornem in priklopnem vozilu ali na njem se sme voziti 
le toliko oseb, kolikor je navedeno v prometnem dovoljenju. 

(2) Voznik motornega vozila ne sme voziti oseb v počitniški 
prikolici ali lahkem priklopniku. 

i 
(3) Kadar voznik v vozilu iz prvega 'odstavka tega člena pre- 
važa organizirano skupino otrok, mora biti tako vozilo ozna- 
čeno s posebnim znakom. 

(4) Voznik sme v avtobusu, ki v prometnem dovoljenju nima 
vpisanih stojišč, voziti le toliko oseb, kolikor ima vozilo vgraje- 
nih sedežev. 

(5) V avtobusu se sme stoje voziti največ toliko potnikov, kot 
je navedeno v prometnem dovoljenju. 

(6) Vrat avtobusa ni dovoljeno odpirati oziroma imeti odprtih 
med vožnjo. Voznik ne sme pričeti z vožnjo avtobusa, dokler 
potniki niso varno vstopili oziroma izstopili in dokler vrata 
avtobusa niso zaprta. 

(7) V bivalnem vozilu - avtodomu se sme voziti takšno število 
oseb, kot je določeno je v prometnem dovoljenju. 

(8) V vozilu se na sedežu poleg voznika ne sme voziti oseba, ki 
je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih 
zdravil. 

(9) Na tovornem in priklopnem vozilu, polpriklopnem vozilu 
oziroma priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, se sme voziti v 
prostoru za tovor največ pet oseb za nalaganje in razlaganje 
tovora. 

(10) Osebe, ki se vozijo v vozilih iz prejšnjega odstavka, ne 
smejo biti očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktiv- 
nih zdravil. 

(11) Osebe iz devetega odstavka tega člena ne smejo v vozilu 
stati, sedeti na stranicah kesona ali na nestabilnem oziroma 
nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na tovoru, ki presega višino 
stranic kesona. 

(12) Na tovornem vozilu, ki nima stranic kesona in na tovor- 
nem vozilu z avtomatskim razkladalcem ni dovoljeno voziti 
oseb. 

(13) Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg voznika 
voziti tudi druga oseba, če je v ta namen na njem vgrajen 
sedež za prevoz drugih oseb, ki je vpisan v prometnem dovo- 
Ijenu. 

(14) Na traktorskem priključku, na priključku delovnega stroja 
ali motokultivatorja je med vožnjo po cesti prepovedano pre- 
važati osebe. 

(15) Voznik motornega kolesa ali kolesa z motorjem ne sme 
voziti osebe, ki je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali 
psihoaktivnih zdravil. 

(16) Na kolesu z motorjem, kolesu s pomožnim motorjem ali 
kolesu lahko vozi otroka, mlajšega od 8 let, le oseba, ki je 
stara več kot 14 let. 

(17) Otroci do dopolnjenega 6. leta starosti lahko sedijo sami 
v vozilu le na posebej prirejenih sedežih. Otroci od 6. do 12. 
leta lahko sedijo na sprednjem sedežu avtomobila, če je sedež 
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avtomobila mogoče prilagoditi velikosti otroka, tako da se 
varnostni pas zapne, kot predpisuje proizvajalec pasu, sicer 
morajo otroci, mlajši od 12 let, sedeti na zadnjih sedežih. 

(18) Z denarno kaznijo 10.000 SIT •• kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člana. 

(19) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SiT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez- 
nlk, ki odredi vožnjo, ki nI v skladu s prvim, ali tretjim, ali 
četrtim, ali devetim, ali desetim, ali enajstim, ali dvanajstim, 

% ali trinajstim, ali štirinajstim odstavkom tega člena, odgo- 
vorna oseba pravne osebe pa z denarno kazni|o najmanj 
15.000 SIT. 

(20) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja in ravna v 
nasprotju z določbo šestnajstega odstavka tega člena. 

Kolesarji 

89. člen 

(1) Kolesarji morajo za vožnjo uporabljati kolesarski pas, 
kolesarsko stezo ali kolesarsko pot. Kjer teh ni, smejo voziti 
po vozišču ceste, če prometna signalizacija tega izrecno ne 
prepoveduje. Pri tem morajo voziti čim bližje desnemu robu 
vozišča, vendar ne smejo zavzeti več kot en meter od roba 
vozišča. 

(2) Kolesarji, ki vozijo v skupini, morajo voziti drug za drugim. 

(3) Med vožnjo s kolesom je prepovedano: 

1. spuščati iz rok krmilo kolesa; 
2. dvigovati noge s pedal; 
3. voditi, vleči ali potiskati druga vozila; 
4. pustiti se vleči ali potiskati; 
5. voziti predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji; 
6. voziti druge osebe razen, če ta zakon ne določa drugače. 

(4) Če je kolesu dodano priklopno vozilo, mora biti vez med 
kolesom in priklopnim vozilom nameščena tako, da lahko 
kolesar obvlada kolo in priklopno vozilo. Širina priklopnega 
vozila ne sme presegati 1 m. 

(5) Na priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu ni dovoljeno 
prevažati oseb. 

(6) Na kolesu je dovoljen prevoz otroka, starega do 8 let, če je 
✓ na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in je kolo dodatno 

opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti prilagojene 
velikosti otroka. Sedež za otroka mora biti narejen tako; 

- da ustreza velikosti otroka; 
- da je trdno povezan s kolesom; 
- da je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje 
preglednosti in gibljivosti; 
- da onemogoča morebitne poškodbe otroka. 

(7) Kolesar lahko vozi osebo starejšo od 8 let, le na kolesu 
posebne konstrukcije, ki omogoča varno vožnjo. Na kolesu 
posebne konstrukcije lahko vozi več oseb, vendar mora biti 
kolo konstruirano tako, da omogoča varno vožnjo več oseb. 
Takšno kolo mora imeti za vsako osebo poseben sedež, 
držalo za roke in pedala. 

(8) Voznik kolesa mora ponoči in ob zmanjšani vidljivosti 
uporabljati predpisane luči. 

(9) Predpisi o osvetlitvi ne veljajo za posebna kolesa, name- 
njena tekmovanju, ki se uporabljajo za trening ponoči ali ob 
pogojih zmanjšane vidljivosti. V takem primeru zagotavlja 
varnost kolesarjev in drugih udeležencev v cestnem pro- 
metu odgovorna oseba, ki vodi trening, s predpisano oprem- 
ljenimi spremljevalnimi vozili. 
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(10) Parkirano kolo mora biti postavljeno tako, da ne more 
pasti in da ne ovira prometa. 

(11) Za kolesa s pomožnim motorjem se smiselno uporabljajo 
določbe od prvega do desetega odstavka tega člena. 

(12) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
oseba, ki ravna v nasprotju s četrtim, ali šestim ali osmim, 
ali desetim, ali enajstim odstavkom tega člena. 

(13) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
oseba, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim, ali petim, ali 
sedmim odstavkom tega člena. 

(14) Z denarno kaznijo najmanj 70.000 SIT se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju z devetim 
odstavkom tega člena. 

Motorna kolesa 

90. člen 

(1) Z motornimi kolesi je dovoljeno voziti le po cestah, name- 
njenih prometu motornih vozil. 

(2) Motorno kolo sme imeti stransko prikolico ali priklopno 
vozilo na dveh kolesih, ki ga vleče za seboj. Priklopno vozilo 
mora biti pripeto tako, da je zagotavljana stabilnost vozila. 

(3) Voznik motornega kolesa sme voziti potnike samo, če je na 
vozilu poseben sedež, ki je namenjen prevozu potnika, tako 
da med vožnjo drži noge na posebnih stopalkah. Potnike sme 
voziti tudi v stranski prikolici. 

(4) Na motornem kolesu je dovoljeno voziti le osebo, staro več 
kot 12 let. 

(5) Voznik motornega kolesa mora voziti tako, da ne zmanj- 
šuje stabilnosti vozila, ne ovira drugih udeležencev v pro- 
metu, zlasti ne sme spuščati krmila, se voziti po enem kolesu, 
se držati za drugo vozilo, prevažati, vleči ali potiskati predme- 
tov, ki bi ga ovirali, ali potiskati in vleči drugih udeležencev v 
cestnem prometu. 

(6) Za kolo z motorjem se smiselno uporabljajo določbe tega 
člena. 

(7) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

Vprežno vozilo 

91. člen 

(1) Voznik vprežnega vozila mora voditi vozilo ves čas, dokler 
se premika po cesti, in sicer čim bližje desnemu robu vozišča. 

(2) Vprežnega vozila ni dovoljeno puščati na cesti brez nad- 
zorstva. 

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik vprežnega voza, ki ravna v nasprotju z določbama 
tega člena. 

Pogoji za vožnjo 

92. člen 

(1) Voznik vprežnega vozila in spremljevalec morata biti stara 
najmanj 14 let in sposobna obvladati vprežne živali. 

(2) Spremljevalec mora biti prisoten za vprežnim vozilom v 
primeru, če je to potrebno zaradi tovora in kadar je dodano 
vprežnemu vozilu še eno vozilo. Spremljevalca zagotovi 
voznik. 

(3) Vprežno vozilo, tovor na vozilu in priklopno vozilo ne 
smejo presegati dimenzij, ki so določene v predpisu o največ- 
jih dimenzijah vozil, razen kadar gre za gospodarsko vožnjo. 
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M) Vprežno vozilo mora biti opremljeno z napravami za zavi- 

(5) Ponoči in v pogojih zmanjšane vidljivosti mora biti vprežno 
vozilo osvetljeno na spredn|l strani z najmanj eno belo lučjo 

.i?* za(inJi strani z najmanj eno rdečo lučjo, ki morata biti Pntrjeni levo od vzdolžne osi vozila. 
» 

(®) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznu|e za prekršek 
voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju s prvim, ali 
"fuglm, ali tretjim odstavkom tega člena. 

P) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju s četrtim, ali 
Potim odstavkom tega člena. 

Obveznosti voznika vprežnlh živali 

93. člen 

1) Voznik mora skrbeti, da so vprežne živali sposobne vleči 
Vozilo. Nesposobna je vprežna žival, ki je vidno utrujena, 
bolna ali trpi zaradi poškodb. 

(2) Voznik mora zagotoviti, da vprežno vozilo, ki mu je dodano 
46 ono vozilo, vlečeta najmanj dve vprežni živali. 

@) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z določbama 
,e8a člena. 

Vprežni voz s priklopnim vozilom 

94. člen 

0) Vprežnemu vozilu je lahko dodano največ eno priklopno 

(2) Vez med voziloma mora biti toga in takšna, da se ne zlomi. 

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z določbama 
'•fla člena. 

Udeležba živali v prometu 

95. člen 

M) Za jezdece, goniče in vodnike živali, udeležene v cestnem 
Prometu se smiselno uporabljajo določbe tega zakona. 

(2) Domače živali (psi, mačke, drobnica ali večje živali), ki 
<ahko ogrožajo promet, so lahko na cesti le v spremstvu 
osebe, ki jih varno vodi. Živali je prepovedano voditi iz vozila 
a|i z vozilom. 

(3) Jezdeci morajo biti telesno sposobni za ježo in morajo 
obvladati žival, na kateri jezdijo. Jezdeci, mlajši od 14 let, 
smejo jezditi le v spremstvu polnoletne osebe. 

(4) Jezdeci smejo uporabljati le poti za jezdece. Vozišče 
občinskih cest smejo uporabljati le, če je tako določeno s 
Prometnim režimom na teh cestah. 

(5) Za jezdenje po vozišču se smiselno uporabljajo določila za 
®nosledna vozila. 

(6) Gonič ali vodič živali mora biti sposoben voditi ali goniti 
živali. Pri presoji sposobnosti je treba upoštevati število in 
vrsto živali, ki jih goni ali vodi. 

(7) En vodič lahko vodi največ 3 vprežne ali jezdne živali v 
"avezi. 

(8) Gonjenje živali je treba organizirati tako, da jih gonič goni 
v čredi; če je živali veliko, jih je treba razdeliti v posamezne 
skuoine in med njimi pustiti dovoli prostora za druge pro- 

metne udeležence, zlasti za motorna vozila, ki prehitevajo 
čredo. 

(9) Živali je treba goniti ali voditi tako, da drugi udeleženci v 
cestnem prometu niso ovirani. Spremljati jih mora primerno 
število goničev ali vodičev. 

(10) Živali je treba voditi ali goniti čim bližje desnemu robu 
vozišča, če je le mogoče, pa po robu vozišča ali bankini. 

(11) Gonjenje, vodenje in počitek živali na pešpoteh in kole- 
sarskih poteh je prepovedano. 

(12) Živali, ki so ob cestah, morajo biti pod nadzorstvom ali 
zavarovane tako, da ne morejo priti na cesto. 

(13) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kpznuje za prekršek 
jezdec, gonič ali vodnik živali, ki ravna v nasprotju z določili 
tega člena. 

(14) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

Avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila 

96. člen 

(1) Avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila, lahko 
uporabljajo le vozniki motornih vozil in skupine vozil, ki po 
deklaraciji proizvajalca dosegajo na ravni cesti hitrost, večjo 
od 60 km/h. 

(2) V promet na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna 
vozila, se lahko voznik vključuje in izključuje le na označenih 
priključkih. 

(3) Voznik, ki se izključuje iz prometa na avtocesti, mora z 
vozilom pravočasno zapeljati na skrajni desni prometni pas In 
čimprej, brez zaviranja zapeljati na poseben zaviralni pas. 

(4) Vozila, ki že vozijo po prometnem pasu avtoceste ali ceste, 
rezervirane za motorna vozila, imajo prednost pred vozili, ki 
se vključujejo v promet na prometnem pasu. 

(5) Voznik, ki se z motornim vozilom vključuje v promet na 
avtocesti, mora: 

- voziti po pospeševalnem pasu in se vključiti v promet z 
ustreznim znakom, pri tem ne sme ovirati ali ogrožati vozil, ki 
vozijo po njej; 
- pustiti mimo vozila, če na mestu, kjer se vključujejo v 
promet, ni pospeševalnega pasu. 

(6) Na avtocesti in cesti z več prometnimi pasovi morajo 
motorna vozila voziti po skrajnem desnem prometnem pasu, 
ki ni zaseden z vozili v koloni. 

(7) Na avtocesti, ki ima tri ali več prometnih pasov, namenje- 
nih prometu vozil v eni smeri, smejo vozniki tovornih vozil, 
katerih največja dovoljena masa presega 3.51, in vozniki vozil 
in skupin vozil, daljših od 7 m, voziti samo po dveh prometnih 
pasovih, ki so ob desnem robu vozišča. 

(8) Na avtocestah in cestah, rezerviranih za motorna vozila, z 
več med seboj ločenimi prometnimi pasovi lahko vozijo z 
naslednjo največjo dovoljeno hitrostjo: 

1. 80 km/h 
- motorna vozila z največjo dovoljeno maso več kot 7,51 in 
tovorna vozila s priklopnimi vozili; 

2. 100 km/h 
- avtobusi, razen tistih, ki prevažajo organizirane skupine 
otrok, in tovorna vozila brez priklopnih vozil, če imajo to 
vpisano v prometnem dovoljenju. Vpis v prometno dovoljenje 
se dovoli, če vozilo izpolnjuje naslednje pogoje: 

21 poročevalec, št. 20 



- da je razmerje med bruto močjo motorja, izraženo v kW, in 
največjo dovoljeno maso vozila, izraženo v t, najmanj 11 kW/t; 

- da ima vgrajen zavorni sistem, ki onemogoča blokiranje 
koles, in servo volan; 

- da ima na prednjih sedežih, v prvi in zadnji vrsti sedežev za 
potnike vgrajene varnostne pasove in vzglavnike. 

Vozilo mora biti na zadnji strani označeno tudi z znakom 
največje dovoljene hitrosti na avtocesti - 80 oziroma 100 km/h. 

(S) Pri vožnji po avtocesti z zasenčenimi lučmi hitrosti ni treba 
prilagajati vidni razdalji zasenčenih luči, če: 

1. so dobro vidne zadnje luči spredaj vozečega vozila; 
2. je vozišče opremljeno z odsevniki; 
3. so pričakovane ovire pravočasno vidne tudi brez uporabe 
luči z dolgim snopom svetlobe. 

(10) Na avtocesti je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja 
vozila, ustavljanje in parkiranje. 

(11) Na odstavnem pasu je dovoljeno ustaviti vozilo le zaradi 
okvare oziroma prometne nesreče. 

(12) V primeru zastoja prometa je treba na sredini, med 
prometnima pasovoma, ki sta najbližje levemu robu vozliča 
pustiti dovolj prostora, da po njem lahko vozijo intervencijska 
vozila. 

(13) Pešci ne smejo stopiti na ali hoditi po vozišču avtoceste 
ali ceste, rezervirane za motorna vozila. 

(14) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za; 

1. policiste pri opravljanju uradne dolžnosti; 
2. osebe, ki opravljajo ogled prometne nesreče ali so vklju- 
čene v ogled; 
3. delavce, ki v označenem gradbišču delajo na avtocesti ali 
cesti, rezervirani za motorna vozila; 
4. osebje intervencijskih skupin in zdravstvene delavce, kadar 
nudijo nujno potrebno pomoč; 
5. inšpektorje za ceste pri opravljanju uradne dolžnosti ter 
delavce upravljalca ceste. 

(15) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali šestim, ali sedmim, 
ali enajstim odstavkom tega člena. 

(16) Z denamo kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim, ali četrtim, 
ali petim, ali osmim, ali devetim odstavkom tega člena. 

(17) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznu|e za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z desetim, ali dvanajstim 
odstavkom tega člena. 

(18) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pešec, ki ravna v nasprotju s trinajstim odstavkom tega 
člena. 

Uporaba ceste 

97. člen 

(1) Cesta se lahko uporablja le za cestni promet, za druge 
namene pa samo v primerih in na način ter pod pogoji, 
določenimi s predpisi o cestah. 

(2) O uporabi ceste, ki je v nasprotju z določbo prejšnjega 
odstavka, policist takoj obvesti upravljavca ceste in pristojen 
organ ali službo za nadzor cest ter odredi nujne ukrepe za 
zavarovanje ceste in prometa na njej. 

(3) Ob cesti je prepovedano opravljati kakršno koli dejavnost 
(trženje, reklamiranje, uporabo zvočnih naprav itd.), ki bi bila 

v nasprotju s predpisi o cestah ali pa bi njeno opravljani 
lahko vplivalo na varno in tekoče odvijanje prometa na cesti' 
odvračalo pozornost udeležencev v prometu. 

(4) V primeru, da je zaradi opravljanja dejavnosti ob ctf 
ogrožena varnost prometa, oviran tekoč promet na njej' 
nastanejo zastoji, lahko policist odredi začasno prenehal 
take dejavnosti ali druge začasne ukrepe, da se .odpravi1 

vzroki ogrožanja, oviranja ali zastoja prometa na cesti. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prek1 

šek oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, ali tretjim odstavko* 
tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 SIT se kaznuje?1 

prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, ali tretji' 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe p«! 

denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT. 

(7) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje " 
prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna 1 

nasprotju s prvim, ali tretjim odstavkom tega člena. 

Varstvo cest in okolja 

98. člen 

(1) Z uporabo vozil se ne sme povzročati čezmernega hrupa i' 
ropota, izpušni plini pa ne smejo presegati normativov, dolf 
čenih v posebnih predpisih. 

(2) Prepovedano je sunkovito speljevanje, ustavljanje ali za* 
ranje. Če se voznik z vozilom ustavi na cesti za več kot' 
minute, mora ugasniti motor. 

(3) Udeleženci v cestnem prometu ne smejo na cesti ali ob nj« 
spuščati, puščati, odlagati, odmetavati ali postavljati ničesa' 
kar bi ogrozilo varnost prometa, škodovalo zdravju ljudi 
živali, rastlinam ali povzročilo onesnaževanje okolja. 

(4) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznu|e za prekri«* 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik -posameznik 
ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, odgf 
vorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo naimali 
25 000 SIT. 

Omejitve prometa 

99. člen 

(1) Ob sneženju, ko se sneg prijemlje vozišča, ali poledici j« 
dovoljen promet samo tistih motornih vozil, ki so opremljen« 
s predpisano zimsko opremo ali imajo pogon na vsa štiri 
kolesa. Omejitev prometa traja, dokler ceste niso očiščen« 
oziroma posute proti poledici. 

(2) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekrit« 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

Pooblastila 

100. člen 

(1) Če je potrebno zagotoviti varnost prometa ali če to zahte- 
vajo razlogi vzdrževanja javnega reda, lahko minister z« 
notranje zadeve z odredbo prepove ali omeji promet vseh a" 
posameznih vrst udeležencev v cestnem prometu. 

(2) Minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom z« 
okolje in prostor in ministrom za promet in zveze lahko omeji 
ali prepove promet vseh ali posameznih udeležencev v cest* 
nem prometu na območjih, ki so zaradi varstva okolja zavare 
vana s posebnimi predpisi. 
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VI. NAPRAVE ZA UREJANJE PROMETA 
II' 

Prometna signalizacija 

* 101. član 

(1) Javne ceste In nekategorizirane ceate dane v uporabo za 
V cestni promet morajo biti opremljene s predpisano prometno 

signalizacijo, ki udeležence v cestnem prometu opozarjajo na 
nevarnost na posamezni cesti ali delu ceste, jim naznanjajo 
omejitve, prepovedi in obveznosti, ter dajejo potrebna obve- 

" stila za varen in neoviran promet. 

(2) S prometno signalizacijo morajo biti označene tudi 
začasne nevarnosti, zlasti tiste, ki nastanejo zaradi nenadne 
okvare vozila ali onesposobitve ceste, ter začasne prometne 
omejitve in prepovedi v prometu. Signalizacijo je potrebno 
odstraniti takoj, ko preneha vzrok, zaradi katerega je bila 
postavljena oziroma jo prekriti za čas, ko se ne izvajajo dela 

' na cesti. I. 
(3) Udeleženci v cestnem prometu morajo upoštevati omeji- 
tve, prepovedi in obveznosti, izražene s postavljeno prometno 
signalizacijo. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 
50.000 SIT. 

(5) Z denarno kaznijo 10.000 SIT ae kaznujejo za prekršek 
udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju a 
tretjim odstavkom tega člena. 

Varstvo In postavitev prometne signalizacije 

102. člen 

(1) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, zakriti ali spremi- 
njati pomen sredstev in naprav, ki so namenjene varnosti 
prometa, in jih postaviti tako, da bi njihova uporaba lahko 
zavajala udeležence v cestnem prometu. 

(2) Sredstva in naprave, ki so namenjene varnosti cestnega 
prometa, lahko postavljajo, vzdržujejo in odstranjujejo le 
fizične in pravne osebe, ki so za to pooblaščene z zakonom ali 
s predpisom lokalne skupnosti. 

(3) Policist ima pravico z začasno odredbo zahtevati odstrani- 
tev predmetov, objektov, drugih naprav in ovir na cesti ali ob 
njej, ki negativno vplivajo na varnost cestnega prometa, s tem 
da: 

1. slepijo udeležence v cestnem prometu; 
2. zmanjšujejo preglednost ceste; 
3. zmanjšujejo preglednost naprav, ki so pomembne za var- 
nost prometa; 
4. zavajajo udeležence v prometu; 
5. ovirajo tekoč promet; 
6. odvračajo pozornost voznikov. 

(4) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek 
oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 
50.000 SIT. 

Prometni znaki 

103. člen 

(1) Prometne znake je treba postavljati, označevati in vzdrže- 
vati tako, da jih lahko udeleženec v cestnem prometu, kate- 

remu so namenjeni, ob upoštevanju prometnih pravil pravo- 
časno opazi. 

(2) Prometni znaki morajo biti po obliki, barvi in sporočilu 
enaki pri dnevni svetlobi in svetlobi avtomobilskega žaro- 
meta. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT/ 

Naprave In ukrepi za umirjanje prometa 

104. člen 

(1) Naprave za umirjanje prometa so fizične, avetlobne ali 
druge naprave In ovire, s katerimi se< udeležencem v cest- 
nem prometu fizično onemogoči vožnja z neprimerno 
hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem 
odseku ceste. 

(2) Fizične ovire za umirjanje prometa je dovoljeno postaviti 
le na regionalnih in občinskih cestah v naselju. Pred šolami, 
vzgojnovarstvenimi zavodi in drugimi objekti, ob katerih je 
zaradi varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu 
dodatno zmanjšana največ|a dovoljena hitrost v naselju, je 
postavitev fizičnih naprav iz prejšnjega odstavka obvezna. 

(3) Fizične ovire morajo biti označene z ustrezno prometno 
signalizacijo. 

(4) Ukrepi za umlrjan|e prometa so tudi tehnične rešitve na 
cestnem omrežju In na vozišču ter oblikovanje prometnih 
površin. 

(5) Minister za promet in zveze v soglasju z Ministrom za 
notranje zadeve predpiše standarde za Izdelavo in postavi- 
tev fizičnih ovir na cesti. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez- 
nik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom ali 
postavi ovire, ki niso v skladu z standardi Iz petega 
odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z 
denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT. 

V 
Svetlobni prometni znaki 

105. člen 

(1) Svetlobni prometni znaki oziroma semaforji, izključujejo 
pomen prometnih znakov, ki opredeljujejo prednost, in so z 
njimi postavljeni na istem nosilcu (drogu). To ne velja za 
utripajočo rumeno luč. 

(2) Zaporedje barv na semaforju je naslednje: zgoraj rdeča, v 
sredini rumena in spodaj zelena. Na semaforju, ki je nameš- 
čen horizontalno, si z leve proti desni strani sledijo rdeča, 
rumena in zelena luč. 

(3) Udeleženci v cestnem prometu se morajo ravnati po bar- 
vah na semaforju, ki imajo naslednji pomen: 

1. rdeča luč - prepovedana vožnja; 
2. rumena luč - prepovedana vožnja, razen v primeru, ko se 
vozilo ne more varno ustaviti; 
3. zelena luč - prost prehod; 
4. rumena in rdeča luč, ki gorita hkrati - prepovedana vožnja 
in napoved, da se bo prižigala zelena luč; 
5. utripajoča rumena luč - vozi previdno; 
6. utripajoča zelena luč - prost prehod - prižgala se bo 
rumena luč; 
7. svetleča puščica pomeni: 
- na luči semaforja - voznik sme voziti le v smeri puščice, 
- zelena puščica kot dodaten znak na semaforju - kljub rdeči 
ali rumeni luči na semaforju sme voznik voziti v smeri puščice, 
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- rumena puščica kot dodaten znak na semaforju - kljub 
rdeči ali rumeni luči na semaforju sme voznik voziti v smeri 
puščice, če ne ovira ali ogroža udeležence v prometu, zlasti 
pešcev. 

(4) Ko voznik zapelje v semaforizirano križišče, veljajo pri 
prednosti in srečevanju prometna pravila, ki sicer veljajo v 
križišču. 

(5) Če je prometnih pasov več, se lahko za vsakega uporabi 
poseben svetlobni znak. 

(6) Če veljajo svetlobni znaki le za pešce ali kolesarje, mora 
biti to razpoznavno s simbolom pešca ali kolesarja. Za pešce 
velja svetlobno zaporednje zelena-rdeča-zelena luč. Če se 
zelena spremeni v rdečo v času, ko pešec prečka vozišče, 
mora prečkanje nadaljevati. 

(7) Kolesarji morajo spoštovati svetlobne znake za pešce, če 
se stikata pešpot in kolesarska pot in ni posebnih svetlobnih 
znakov za kolesarje. 

(8) Stalno svetleč svetlobni znak nad enim od prometnih 
pasov pomeni: 

1. rdeč »x« - prometni pas se ne sme uporabiti niti se na njem 
ne sme ustavljati; 
2. zelena puščica, usmerjena navpično navzdol - prometni 
pas'je odprt za promet; 
3. rumena utripajoča puščica, usmerjena poševno navzdol - 
prometni pas je treba zamenjati v smeri puščice. 

(9) Kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki in je 
vzporednih prometnih pasov več, lahko vozila vozijo drugo 
poleg drugega, tudi če gostota prometa tega ne zahteva. 

(10) Utripajoče rumene luči se uporabljajo za opozarjanje 
nevarnosti na cesti. 

(11) Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali tretjim, ali četrtim, ali 
osmim odstavkom tega člena. 

(12) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznujeta za prekršek 
pešec In kolesar, ki ravnata v nasprotju s prvim, ali tretjim, 
ali četrtim, ali šestim, ali sedmim odstavkom tega člena. 

106. člen 

(1) Voznik pri zeleni luči na semaforju ne sme zapeljati v 
križišče, če je promet tako gost, da bi moral ostati v križišču 
tudi ob spremembi svetlobnega znaka in bi s tem oviral ali 
onemogočil promet vozil z leve ali desne. 

(2) Voznik, ki pri zeleni luči na semaforju zapelje v križišče, 
mora omogočiti zapustitev križišča vozniku, ki je zaradi 
gostote prometa pri spremembi svetlobnega znaka ostal v 
križišču. 

(3) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki raxna v nasprotju z določbama tega člena. 

Označbe na vozišču 

107. člen 

(1) Udeleženci v cestnem prometu so se dolžni ravnati po 
označbah na vozišču, ki so namenjene urejanju prometa na 
cestah, obveščanju in vodenju udeležencev v cestnem pro- 
metu. 

(2) Označbe na vozišču so lahko postavljene same ali hkrati z 
drugimi prometnimi znaki, če je potrebno pomen teh znakov 
bolj poudariti oziroma natančneje določiti ali pojasniti. 

(3) Označbe na vozišču sestavljajo črte, puščice, napisi in 
druge označbe. Označbe na vozišču morajo odsevati svet- 
lobo. 

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznujejo za prekršek 
udeleženec! v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju * 
prvim odstavkom tega člena. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju s drugim, ali tretjim odstavkom tega 
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 
najmanj 15.000 SIT. 

Znaki, ki jih dajejo policisti 

108. člen 

(1) Znaki, ki jih dajejo policisti, imajo prednost pred vsemi 
drugimi prometnimi znaki in prometnimi pravili. 

(2) Znake, ki jih dajejo policisti, predpiše minister za notranje 
zadeve. 

(3) Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne ravna po zahtevi izraženi z znakom iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznujejo za prekrške 
drugI udeleženci v cestnem prometu, ki ne ravnajo po zah- 
tevi Izraženi z znakom iz prvega odstavka tega člena. 

VII. OVIRE V PROMETU 

Označevanje ovirin odstranitev 

109. člen 

(1) Ovire v cestnem prometu so: 

1. delovišče na cesti ali ob cesti, če vpliva na cestni promet; 
2. tovor ali predmeti na cesti ali ob cesti, ki ogrožajo ali ovirajo 
udeležence v cestnem prometu; 
3. na cesti ustavljena, pokvarjena ali poškodovana vozila, če 
ovirajo ali ogrožajo udeležence v cestnem prometu; 
4. izredni prevozi; 
5. onesnažena cesta (npr. z gnojem, listjem, zemljo, peskom, 
oljem), če ogroža ali ovira udeležence v cestnem prometu; 
6. prireditve ali druga dogajanja na cesti in ob njej, če vplivajo 
na varnost in tekoč promet; 
7. skupine udeležencev v cestnem prometu. 

(2) Oviro je treba nemudoma odstraniti s ceste, če: 

1. onemogoča odvijanje prometa na tirih; 
2. onemogoča promet vozil javnega prevoza; 
3. ne omogoča vozniku dostopa do javne garaže, dvorišča, 
skladiščnega prostora in podobnih objektov ali ne omogoča 
zasebnega dostopa do objekta oziroma zemljišča; 
4. pešci, zlasti pa osebe z otroškimi in invalidskimi vozički ne 
morejo uporabljati pešpoti in pločnikov; 
5. kolesarji ne morejo uporabljati kolesarske poti. 

(3) Oseba, ki je odgovorna za povzročitev ovire, ki ni posle- 
dica nepričakovanega dogodka, mora imeti posebno dovolje- 
nje upravljavca ceste. 

(4) Oseba, ki brez dovoljenja povzroči oviro na cesti, mora: 

- oviro takoj odstraniti s ceste; 
— če to ni mogoče, jo označiti na primerni oddaljenosti z 
varnostnim trikotnikom in o tem takoj obvestiti najbližjega 
policista, policijsko postajo ali upravljavca ceste. 

Upravljavec ceste mora zagotoviti označitev ovire s predpi- 
sano prometno signalizacijo in jo v pogojih slabe vidljivosti in 
ponoči tudi osvetliti. 

(5) Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire nosi tisti, ki je 
oviro povzročil. Če ni mogoče ugotoviti, kdo je pustil vozilo, 
mora stroške poravnati lastnik vozila, ki je povzročilo oviro, 
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( 
! razen če mu je bilo vozilo neupravičeno odvzeto. Lastnik 

vozila, ki je povzročilo oviro, mora na zahtevo policista dati 
osebne podatke o osebi, ki ji je dovolil voziti svoje vozilo. 

(6) Če je zaradi varnosti cestnega prometa potrebno spreme- 
niti prometno ureditev, mora organizator prireditve oziroma 
izvajalec del označiti oviro in urediti promet s semaforji ali s 
posebej usposobljenimi delavci izvajalca rednega vzdrževa- 
nja ceste. Ti delavci morajo nositi oranžne površnike z odsev- 
nimi trakovi in napisom »cestna služba« in pri urejanju pro- 
meta uporabljati predpisane znake. 

(7) Z denarno kaznijo 15.000 SIT •• kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim, ali četrtim 
odstavkom tega člena. 

(B) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznujejo za prekršek 
drugI udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju 
> tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena. 

(9) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim, ali četrtim odstav- 
kom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno 
kaznijo najmanj 30.000 SIT. 

(10) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za 
prekršek organizator prireditve oziroma izvajalec del, ki ravna 
v nasprotju s šestim odstavkom tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT. 

Organizirane skupine 

110. člen 

(1) Organizirano skupino sestavljajo skupine oseb (otrok, 
dijakov, študentov, odraslih oseb, vojakov in drugih uniformi- 
ranih oseb) in skupine vozil. Organizirana skupina mora imeti 
vodjo, ki je odgovoren za varnost skupine. 

(2) Začetek in konec organizirane skupine morata biti ozna- 
čena s predpisano prometno signalizacijo. 

(3) Za organizirano skupino, kot udeleženca v cestnem pro- 
metu se smiselno uporabljajo določbe tega zakona. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekr- 
šek vodja skupine, ki ravna v nasprotju z določbami tega 
člena. 

Vojaška vozila 

111. člen 

(1) Za organizirane skupine vojaških vozil, ki jih spremljajo 
vojaški policisti, ne veljajo določbe tega zakona o hitrosti 
organizirane kolone, osvetlitvi kolone, številu oseb, ki se 
smejo prevažati, in načinu prevoza na tovornih vozilih in 
izrednih prevozih. 

(2) Promet kolone vojaških vozil ali izredni prevoz urejajo 
vojaški policisti ob sodelovanju s policisti. 

(3) Minister za obrambo v soglasju z ministrom za notranje 
zadeve podrobneje predpiše izjeme iz prvega odstavka tega 
člena ter način izvajanja prometa vojaških vozil. 

(4) Pri urejanju prometa smejo vojaški policisti dajati le znake, 
ki jih dajejo policisti v skladu s 108. členom tega zakona. 

Izredni prevozi 

112. »len 

(1) Izredni prevoz je prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s 
tovorom presegajo dovoljene osne obremenitve, skupno 
maso ali dovoljene dimenzije, predpisane za posamezne 
vrste vozil. 

(2) Izredni prevoz se lahko opravi le, če je zanj izdal dovolje- 
nje pristojni organ. 

(3) Izredni prevoz se lahko opravi le pod pogoji, navedenimi v 
dovoljenju. 

(4) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom 
tega člena. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom tega 
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 
najmanj 50.000 SIT. 

Vozila s prednostjo In vozila ;a spremstvo 

113. člen 

(1) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo so vozila, ki 
uporabljajo zaradi izvrševanja nujnih nalog posebne svet- 
lobne, zvočne ali kombinirane znake. 

(2) Posebni svetlobni znaki so: 

1. modra utripajoča ali vrteča se luč oziroma luči (v nadalj- 
njem besedilu: modra luč), 
2. modra in rdeča luč, ki utripata ali se vrtita (v nadaljnjem 
besedilu: modra in rdeča luč), 
3. zelena utripajoča ali vrteča se luč (v nadaljnjem besedilu: 
zelena luč), 
4. posebni zvočni znak s predpisano sireno, 
5. kombinirani znak, ki ga predstavljajo enakomerno utripa- 
joči glavni ali dodatni žarometi bele barve skupaj z vključe- 
nimi posebnimi svetlobnimi in zvočnimi znaki. 

(3) Posebni svetlobni, zvočni in kombinirani znaki pomenijo: 

1. modra utripajoča luč skupaj s sireno - udeleženci v pro- 
metu morajo dati vozilu s prednostjo prosto pot, vozniki vozil 
pa morajo zapeljati čim bližje desnemu robu ceste, če je 
zaradi neovirane vožnje vozila s prednostjo potrebno, se 
morajo umakniti s ceste in po potrebi ustaviti; 
2. modra in rdeča luč skupaj s sireno (signal dajejo vozila za 
spremstvo, za katerim vozi eno ali več vozil) - vsi udeleženci v 
prometu se morajo pomakniti na skrajni rob vozišča, po 
možnosti pa izven vozišča, vozniki pa morajo zapeljati in 
ustaviti vozilo čim bližje desnemu robu vozišča, po potrebi pa 
tudi izven vozišča. Vožnjo lahko nadaljujejo šele, ko pripelje 
mimo vozilo za spremstvo z zeleno lučjo; 
3. zelena luč - kolone vozil s spremstvom je konec in s tem 
konec vseh prepovedi in omejitev, ki veljajo zaradi uporabe 
modre ali modre in rdeče luči; 
4. utripajoči žarometi v kombinaciji z dajanjem posebnih 
znakov z modro lučjo in sireno na policijskem vozilu - voznik, 
za katerim vozi policijsko vozilo, ki daje take znake, mora 
zmanjšati hitrost in ustaviti. Voznik in potniki morajo ostati v 
vozilu toliko časa, dokler jim policist ne dovoli izstopa iz 
vozila. 

(4) Za vozila s prednostjo, vozila za spremstvo in vozila v 
spremstvu ne veljajo pravila cestnega prometa in naprave za 
urejanje prometa. Pri tem ne smejo ogrožati drugih udeležen- 
cev v cestnem prometu in njihovega premoženja. 

(5) Prepovedano se je priključiti vozilu s prednostjo ali vozi- 
lom za spremstvo in prehitevati vozila s prednostjo, vozila za 
spremstvo in vozila v spremstvu. 

(6) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo smejo uporab- 
ljati samo posebne svetlobne znake: 

- kadar opozarjajo na nesrečo, zgostitev prometa in podobne 
okoliščine; 
- za spremstvo izrednih tovorov in zaključenih skupin, ki niso 
vozila v spremstvu; 
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- v nočnem času, če je brez zvočnih signalov zagotovljena 
vidljivost teh vozil in varnost drugih udeležencev v cestnem 
prometu. 

(7) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT in 2 do 5 kazen- 
skimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki kril določbe 
1., ali 2., ali 4. točke tretjega odstavka tega člena. 

(8) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekriek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo petega odstavka tega 
člena. 

Pooblastilo * 
114. člen 

Minister za notranje zadeve natančneje določi vozila, ki smejo 
uporabljati posebne svetlobne in zvočne signale, vrsto svet- 
lobnih in zvočnih signalov, ki jih smejo dajati vozila s pred- 
nostjo in vozila za spremstvo, pogoje, način uporabe svetlob- 
nih in zvočnih signalov ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
vozniki teh vozil. 

Uporaba rumene utripajoče ali vrteče se luči 

115. člen 

(1) Vozila z rumeno utripajočo ali vrtečo se lučjo, ki se upo- 
rabljajo pri gradnji, vzdrževanju in čiščenju cest, električnih, 
poštnih in drugih naprav ter napeljav, vozila za odvažanje 
poškodovanih, pokvarjenih in napačno parkiranih vozil smejo 
ustaviti na cesti, za toliko časa, kot je nujno potrebno za 
opravljanje del. Ta vozila smejo zapeljati tudi v območja za 
pešce in v območja umirjene hitrosti, če je to potrebno zaradi 
opravljanja del. 

(2) Udeleženci v cestnem prometu so dolžni omogočiti nemo- 
teno delo osebam, ki ga opravljajo z vozili iz prejšnjega 
odstavka, in odstraniti svoja vozila, če je to potrebno. To velja 
tudi v primeru, če je dan javni poziv za odstranitev vozil z 
določenega območja zaradi izvajanja del večjega obsega ali 
javne prireditve oziroma javnega shoda. 

(3) Rumeno utripajočo ali vrtečo se luč morajo uporabljati 
tudi vozila, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede 
dimenzij, oziroma vozila, katerih tovor presega dovoljene 
dimenzije, posebno počasna vozila, delovni stroji in vozila, ki 
jim je dodano priklopno vozilo za vleko pokvarjenih oziroma 
poškodovanih vozil. 

(4) Rumena utripajoča ali vrteča se luč se lahko uporablja tudi 
kot opozorilo za prometno nesrečo, prireditev na cesti ali 
drugo oviro na cesti. 

(5) Rumena utripajoča ali vrteča se luč se sme uporabljati 
samo pod pogoji iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega 
člena. 

(6) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali 
petim odstavkom tega člena. 
(7) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT. 

VIII. PSIHOFIZIČNO STANJE UDELEŽENCEV V CESTNEM 
PROMETU IN PROMETNE NESREČE 

116. člen 

(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga 
začeti voziti, če je pod vplivom alkohola. 

(2) Pod vplivom alkohola je voznik, ki Ima v organizmu več 
alkohola, kot dovoljuje ta zakon ali tudi pri manjši koncen- 

traciji alkohola kaže znake motenj v vedenju, katerih posle- 
dica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. 

(3) Količina alkohola v organizmu je določena s koncentra- 
cijo alkohola v krvi ali tej ustrezno koncentracijo alkohola v 
Izdihanem zraku. 

(4) Ali je voznik pod vplivom alkohola, se ugotovlja s sred- 
stvi, napravami ali a strokovnim pregledom. 

(5) Za druge udeležence v cestnem prometu se smiselno 
uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena. 

Koncentracija alkohola v krvi 

117. člen 

(1) Med vožnjo v cestnem prometu in ko začnejo voziti, ne 
smejo imeti alkohola v krvi: 

1. vozniki motornih vozil kategorije C, C in E ter D; 
2. vozniki vozil, s katerimi opravljajo javni prevoz oseb in 
stvari ali prevoz oseb za lastne potrebe; 
3. vozniki vozil, s katerimi prevažajo nevarne snovi; 
4. vozniki, ki jim je vožnja motornega vozila osnovni poklic, 
kadar opravljajo ta poklic; 
5. vozniki inštruktorji, dokler usposabljajo kandidate za voz- 
nike pri praktični vožnji vozila; 
6. kandidati za voznike pri praktičnem usposabljanju. 

(2) Ostali vozniki imajo lahko do 0,5 grama alkohola na kilo- 
gram krvi pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alko- 
hola ne kažejo znakov motenj v vedenju katerih posledica je 
lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. 

(3) Voznik oziroma voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju s 
prvim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek: 

a) če ima od 0,00 do 0,50 g/kg alkohola v krvi, z denarno 
kaznijo najmanj 25.000 SIT in 1 do 3 kazenskimi točkami. 

b) če ima od 0,51 do 1,10 g/kg alkohola v krvi, z denarno 
kaznijo najmanj 35.000 SIT in 2 do 4 kazenskimi točkami. 

c) če ima več kot 1,11 g/kg alkohola v krvi, z denarno kaznl|o 
najmanj 90.000 SIT in 5 do 7 kazenskimi točkami, ali s 
kaznijo zapora In 5 do 7 kazenskimi točkami. 

(5) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega 
člena, se kaznuje za prekršek: 

a) če ima do 0,50 g/kg alkohola v krvi In kaže znake nezane- 
sljivega ravnanja, z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT in 1 
do 2 kazenskima točkama. 

b) če Ima od 0,51 do 1,10 g/kg alkohola v krvi, z denarno 
kaznijo najmanj 35.000 SIT in 2 do 5 kazenskimi točkami. 

c) če Ima nad 1,11 g/kg alkohola v krvi, z denarno kaznijo 
najmanj 90.000 SIT In 5 do 7 kazenskimi točkami, ali kaznijo 
zapora in 5 do 7 kazenskimi točkami. 

118. člen 

(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga 
začeti voziti, če je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil 
ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo spo- 
sobnost za vožnjo. 

(2) Pod vplivom snovi iz prejšnjega odstavka je voznik, pri 
katerem se s posebnimi sredstvi, napravami ali s strokov- 
nim pregledom, ugotovi prisotnost takih snovi v organizmu. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 SIT in 5 do 7 kazen- 
.sklml točkami, ali s kaznijo zapora In 5 do 7 kazenskimi 
točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju 
s prvim odstavkom tega člena. 
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Preizkus 

119. člen 

(1) Policist lahko, zaradi ugotovitve ali ima udeleženec v 
cestnem prometu v organizmu alkohol ali več alkohola, kot je 
dovoljeno, odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotav- 
ljanje alkohola. Če se s preizkusom ugotovi, da ima voznik 
motornega vozila v organizmu več alkohola kot je dovoljeno, 
mu policist odredi prepoved nadaljnje vožnje in mu začasno 
odvzame vozniško dovoljenje, zoper druge udeležence v cest- 
nem prometu pa lahko odredi ukrepe, s katerimi jih izloči iz 
cestnega prometa., 

(2) Policist vodi zapisnik o preizkusu, ki ga podpiše tudi 
udeleženec v cestnem prometu, za katerega je bil odrejen 
preizkus. Če odkloni podpis, mora policist vzrok odklonitve 
vpisati v zapisnik in odrediti strokovni pregled voznika. 

(3) Udeleženec v cestnem prometu, ki mu je odrejen preizkus 
s sredstvi ali napravami oziroma strokovni pregled, mora 
ravnati po odredbi policista. Če strokovni pregled ali preizkus 
odkloni ali ga ne opravi tako, kot je predpisal proizvajalec 
sredstev ali naprav, policist to vpiše v zapisnik, odredi prepo- 
ved nadaljnje vožnje in odvzame vozniško dovoljenje. Udele- 
ženec v cestnem prometu lahko odkloni preizkus samo iz 
zdravstvenih razlogov, v tem primeru policist odredi strokovni 
pregled. 

(4) Če udeleženec v cestnem prometu oporeka rezultatu pre- 
izkusa, policist odredi strokovni pregled. Na strokovni pre- 
gled odpelje voznika s službenim vozilom policist, ki ga je 
odredil. Stroške prevoza udeleženca v cestnem prometu do 
kraja, kjer se opravi strokovni pregled, in stroške pregleda 
plača udeleženec v cestnem prometu, če se izkaže, da ima v 
krvi več alkohola, kot to dovoljuje ta zakon. 

(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru, 
če policist sumi, da so voznik, voznik inštruktor ali kandidat 
za voznika motornih vozil pod vplivom mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njihovo 
sposobnost za vožnjo. 

(6) Če policist sumi, da udeleženec v cestnem prometu zaradi 
duševnega stanja ali telesnih pomanjkljivosti oziroma bolezni 
predstavlja nevarnost v prometu, ga izloči iz prometa, mu 
prepove nadaljevanje vožnje in predlaga kontrolni pregled. 

(7) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 SIT In 5 do 7 kazen- 
skimi točkami ali kaznijo zapora In 5 do 7 kazenskimi toč- 
kami se kaznujeta za prekršek voznik in voznik inštruktor, ki 
ravnata v nasprotju s tretjim, ali petim odstavkom tega 
člena. 

Strokovni pregled 

120. člen 

(1) Strokovni pregled iz drugega odstavka 116. in drugega 
odstavka 118. člena tega zakona obsega zdravniški pregled s 
katerim se ugotavljajo znaki motenj v vedenju, ki lahko pov- 
zročijo nezanesljivo ravnanje v prometu in odvzem krvi, urina 
ali drugih telesnih tekočin z analizo zaradi ugotavljanja prisot- 
nosti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psiho- 
aktivnih snovi, ki vplivajo na zmožnost udeležbe v cestnem 
prometu. 

(2) Če zaradi zdravstvenega stanja ali iz objektivnih razlogov 
ni mogoče opraviti celotnega strokovnega pregleda, mora 
zdravnik opraviti tisti del pregleda, ki ga je mogoče opraviti in 
podati mnenje o znakih vedenjskih motenj, ki kažejo na vpliv 
alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih 
snovi. 

(3) O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj dati pisno 
mnenje, kri in urin pa izročiti pplicistu, ki ju mora takoj poslati 
v najbližjo pooblaščeno strokovno ustanovo oziroma labora- 
torij, kjer lahko opravijo analizo. Ustanova oziroma laboratorij 

mora o rezultatih analize najkasneje v treh dneh obvestiti 
tistega, ki je odredil strokovni pregled. 

(4) Analizo krvi in urina opravljajo pooblaščeni laboratoriji, 
ki imajo ustrezno usposobljene delavce in opremo. 

(5) Laboratorije iz prejšnjega odstavka pooblasti minister za 
zdravstvo ter predpiše način in postopek ustreznih pregle- 
dov in analiz. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne 
osebe pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT. 

Prometne nesreče 

121. člen ' 

(1) Vsakdo mora nuditi pomoč pri prometni nesreči, če je 
potrebno: 

1. rešiti človeška življenja, 
2. preprečiti ogrožanje drugih, 
3. preprečiti ali omiliti ekološko nesrečo. 

(2) Policist je dolžan priti na kraj prometne nesreče II., III. in IV. 
kategorije, opraviti ogled in o ogledu napisati zapisnik. Na 
kraj prometne nesreče I. kategorije je policist dolžan priti, 
če je o nesreči obveščen. 

(3) Po nesreči mora vsak udeleženec v prometni nesreči: 

1. ustaviti vozilo; 
2. zavarovati in označiti kraj nesreče, pri prometni nesreči I. 
kategorije pa vozilo čimprej odstraniti z vozišča; 
3. pomagati poškodovanim, če je za to usposobljen; 
4. obvestiti najbližjega policista ali policijsko postajo ali koga 
drugega, ki lahko obvesti policijsko postajo, razen pri promet- 
nih nesrečah I. kategorije; 
5. soudeleženim v prometni nesreči ali oškodovanim na nji- 
hovo zahtevo posredovati ime in priimek ter naslov, pokazati 
vozniško in prometno dovoljenje ter posredovati podatke o 
obveznem zavarovanju; 
6. ostati na kraju prometne nesreče I. kategorije toliko časa, 
kolikor je potrebno, da udeleženci v prometni nesreči dobijo 
podatke iz prejšnje točke, in izpolniti Evropsko poročilo o 
prometni nesreči; 
7. počakati na kraju prometne nesreče I. kategorije ali tam 
pustiti svoje ime in naslov, če na kraju nesreče ni osebe, ki ji je 
povzročena škoda; 
8. ostati na kraju prometne nesreče II., III. in IV. kategorije, 
dokler ni končan ogled, razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči 
drugače; 
9. vrniti se takoj na kraj prometne nesreče, če ga je zapustil 
zaradi odvoza ponesrečenca v bolnišnico ali zaradi obvešča- 
nja policijske postaje o prometni nesreči; 
10. omogočiti naknadno ugotavljanje dejstev, če je zapustil 
mesto prometne nesreče. Upravičenca do podatkov ali naj- 
bližjo policijsko postajo mora v primernem času obvestiti, da 
je bil udeležen v prometni nesreči in posredovati svoje 
podatke, navesti kraj, kjer se zadržuje, registrsko številko 
vozila, kraj nesreče in ostale okoliščine. 

(4) Očividec prometne nesreče mora udeležencu nesreče in 
policistu posredovati osebne podatke. Če to ni mogoče, pa te 
podatke čimprej sporočiti policijski postaji ali tistemu, ki vodi 
ogled. 

(5) Sledi prometne nesreče II., III. in IV. kategorije se smejo 
odstraniti šele po končanem ogledu oziroma, ko tako odloči 
tisti, ki opravlja ogled. Pri teh prometnih nesrečah ni dovo- 
ljeno spreminjati stanja na kraju prometne nesreče, dokler ni 
opravljena potrebna preiskava. To ne velja, kadar to zahteva 
reševanje udeležencev v prometni nesreči. 

(6) Udeleženci v prometni nesreči od trenutka nesreče do 
konca ogleda ne smejo uživati alkoholnih pijač, hiamii, psiho- 
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aktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo 
njihovo sposobnost za udeležbo v prometu. 

(7) Policist mora, če obstaja sum, da je kateri od udeležencev 
v prometni nesreči pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktiv- 
nih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo voz- 
nikovo sposobnost za udeležbo v prometu, odrediti preizkus 
in udeleženca poslati na strokovni pregled. V teh primerih se 
smiselno uporabljajo določila tega zakona o preizkusu s sred- 
stvi ali napravami ter strokovnem pregledu. 

(8) Pri prometni nesreči, v kateri je kdo umrl ali bil poškodo- 
van in odpeljan v bolnišnico, mora policist: 

1. poskrbeti za premoženje, ki je ostalo na kraju nesreče; 
2. organizirati odstranitev in hrambo vozil; 
3. organizirati, da so najbližji sorodniki obveščeni o nesreči. 

(9) Na podlagi odredbe policista ali preiskovalnega sodnika 
mora zdravnik odvzeti kri in urin oziroma druge telesne teko- 
čine udeležencu v prometni nesreči II., III. in IV. kategorije. 

(10) Upravljavec ceste mora na zahtevo policista zagotoviti; 

1. odstranitev in hrambo vozil, za katera ne morejo poskrbeti 
udeleženci nesreče; 
2. odstranitev vseh ovir na cesti, nastalih zaradi nesreče; 
3. zavarovanje ovir iz prejšnje točke, ki se ne dajo odstaniti, v 
skladu z določili tega zakona o zavarovanju ovir na cesti. 

(11) Voznik mora odpeljati poškodovanca v prometni nesreči 
v bolnišnico ali do najbližjega zdravnika, če tako odredi 
zdravnik. 

(12) Zdravstvena organizacija, zavod in zasebni zdravnik 
morajo obvestiti najbližjo policijsko postajo: 

1. o sprejemu poškodovanca, za katerega obstaja sum, da se 
je ponesrečil v prometni nesreči; 
2. o smrti poškodovanega v prometni nesreči; 

(13) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT in 2 do 5 kazen- 
skimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v 
nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena. 

(14) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznujejo za prekršek 
drugI udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju 
s prvim, ali četrtim, ali petim odstavkom tega člena. 

(15) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
udeleženec v prometni nesreči, ki ravna v nasprotju s četr- 
tim, ali petim, ali šestim odstavkom tega člena. 

(16) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z desetim odstavkom tega člena, odgo- 
vorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 
30.000 SIT. > 

(17) Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek 
, voznik, ki ravna v nasprotju z enajstim odstavkom tega 
člena. 

(18) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za 
prekršek zdravnik ali zasebni zdravnik, ki ravna v nasprotju 
z devetim, ali dvanajstim odstavkom tega člena. 

(19) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z dvanajstim 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z 
denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT. 

IX. VOZNIKI 

1. Pogoji za vožnjo 

Začasen odvzem vozniškega dovoljenja 

122. člen 

(1) Policist poleg primerov iz 119. člena tega zakona začasno 
odvzame vozniško dovoljenje in prepove vozniku nadaljeva- 
nje vožnje: 

1. če je zaradi telesnega ali duševnega stanja zmanjšana 
njegova sposobnost za vožnjo, 
2. če ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem 
vozniškem dovoljenju; 
3. če prekorači čas dovoljenega trajanja vožnje; 
4. če ugotovi, da nima neveljavnega vozniškega dovoljenja, ali 
mu je vozniško dovoljenje odvzeto ali začasno odvzeto, ali se 
mu izvršuje izrečena kazen prepovedi vožnje vozila določene 
vrste ali kategorije. 

(2) Vozniško dovoljenje se vrne vozniku, ko prenehajo razlogi 
za odvzem. 

(3) Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki kljub prepovedi Iz prvega odstavka tega člena 
nadaljuje vožnjo. 

Odvzem vozniškega dovol|enja 

123. člen 

(1) Upravna enota za notranje zadeve, ki vodi evidenco o 
vozniku, z odločbo odvzame vozniško dovoljenje vozniku: 

1. če ne gre na kontrolni zdravstveni pregled za čas, dokler ga 
ne opravi; 
2. če je na kontrolnem zdravstvenem pregledu ugotovljeno, 
da zaradi duševnega ali telesnega stanja ni več sposoben 
voziti vozila, dokler ne predloži ustreznega zdravstvenega 
spričevala; 
3. če mu je izrečen ukrep odvzema vozniškega dovoljenja. 

Pogoji za vožnjo vozil 

124. člen 

(1) Vozilo sme voziti v cestnem prometu oseba, ki ima pravico 
voziti tako vozilo. 

125. člen 

(1) Otroci, ki nimajo kolesarskega izpita, morajo kot kolesarji 
uporabljati pešpoti. 

(2) Otroci, ki nimajo kolesarskega izpita, smejo kot kolesarji 
uporabljati kolesarsko stezo ali druge prometne površine le v 
spremstvu osebe, stare nad 14 let. 

(3) Otroci, starejši od 7 let, ki se v šolah ali drugih vzgojnoizo- 
braževalnih organizacijah usposobijo za vožnjo koles, lahko 
samostojno vozijo kolo v prometu na cesti, če imajo pri sebi 
kolesarsko izkaznico. 

(4) Otroci na kolesih ne smejo voziti drugih oseb. 

126. člen 

(1) Pravico voziti motorno oziroma motorno In priklopno 
vozilo ima oseba, ki: 
- je telesno in duševno zmožna voziti motorno vozilo; 
- je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil; 
- ima veljavno vozniško dovoljenje tiste oziroma tistih kate- 
gorij, v katero spada vozilo, ki ga vozi; 
- ima v času, ko vozi vozilo, veljavno vozniško dovoljenje 
oziroma ji vozniško dovoljenje ni odvzeto ali začasno odvzeto 
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oziroma se ji ne izvršuje izrečena kazen prepovedi vožnje 
motornega vozila določene vrste ali kategorije; 
~ uporablja pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v njenem 
vozniškem dovoljenju. 

(2) V cestnem prometu se ne sme uporabljati vozniškega 
dovoljenja, namesto katerega je izdan dvojnik. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 SIT In 3 do S kazen- 
skimi točkami ali s kaznijo zapora In 3 do 5 kazenskimi 
'očkaml se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju 
1 tretjo ali četrto alineo prvega odstavka tega člena. 

H) Z denarno kazni|o 20.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvo, aii drugo ali peto alineo 
prvega odstavka, ali z drugim odstavkom tega člena. 

Kategorije vozniškega dovoljenja 

127. člen 

0) Vozniško dovoljenje se izda za vožnjo motornih in priklop- 
nih vozil (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za vožnjo), ki so 
razvrščena v kategorije A, B, C, D, E, F, G in H. 

(2) V kategorijo A spadajo motorna kolesa. Dovoljenje za 
vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo 
vozil kategorij G in H. 

(3) V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil katego- 
rije A, F, G in H, katerih največja dovoljena masa ne presega 
3-500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot 8 sedežev. 
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovolje- 
nje za vožnjo vozil kategorij G in H. 

(4) V kategorijo C spadajo motorna vozila za prevoz tovora in 
delovna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 
*g. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil kategorij B, G in H. 

(5) V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki 
Imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev. Dovoljenje 
za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vož- 
njo vozil kategorije B, C, G in H. 

(6) V kategorijo E spadajo skupine vozil, katerih vlečna vozila 
spadajo v kategorijo B, C in D, največja dovoljena masa 
Priklopnih vozil pa presega 750 kg. 

(7) V kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklopniki. 
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovolje- 
nje za vožnjo vozil kategorij G in H. 

(8) V kategorijo G spadajo motokultivatorji in delovni stroji. 

(9) V kategorijo H spadajo kolesa z motorjem. Dovoljenje za 
vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo 
vozil kategorije G. 

(10) Vozniki motornih vozil kategorij B, C ali D imajo pravico 
voziti motorna vozila navedenih kategorij tudi, kadar so jim 
dodani lahki priklopniki. Vozniki motornih vozil kategorije B 
imajo pravico voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar 
mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, njegova 
največja dovoljena masa pa ne presega mase vlečnega vozila, 
če največja dovoljena masa teh vozil ali skupine vozil ne 
presega 3.500 kg. 

(11) Voznik, ki mu je bilo izdano vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil kategorije C ali D skupaj s kategorijo E, ima 
pravico voziti motorno vozilo kategorije C ali D tudi, če mu je 
dodano priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa 
presega 750 kg. Voznik, ki mu je bilo izdano vozniško dovolje- 
nje kategorije B skupaj s kategorijo E, pa ima pravico voziti 
motorno vozilo kategorije B tudi, če mu je dodano priklopno 
vozilo, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, pa 
največja dovoljena masa priklopnega vozila presega maso 

vlečnega vozila ali če največja dovoljena masa te skupine 
vozil presega 3.500 kg. 

Predpisana starost za vožnjo motornih vozil 

128. člen 

Za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije mora imeti 
kandidat za voznika dopolnjeno naslednjo starost: 

- za vozila kategorije A do 125 ccm in največ 12 KW 16 let, 
- za vozila kategorije A do 350 ccm 18 let, 
- za vozila kategorije A 20 let, 
- za vozila kategorije B 18 let, 
- za vozila kategorije C in E 18 let, 
- za vozila kategorije D 21 let, 
- 3a vozila kategorije F 15 let, 
- za vožnjo delovnih strojev 18 let, * 
- za vožnjo motokultivatorjev 15 let, 
- za vozila kategorije H 14 let. 

Izdaja in podaljšanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja 

129. člen 

(1) Vozniško dovoljenje Izda oziroma podaljša njegovo veljav- 
nost upravni organ za notranje zadeve, na območju katerega 
ima upravičenec stalno prebivališče. Upravičencu, ki v Repu- 
bliki Sloveniji nima stalnega prebivališča, izda vozniško dovo- 
ljenje oziroma podaljša njegovo veljavnost upravna enota, na 
območju katere ima začasno prebivališče, če ima v Republiki 
Sloveniji začasno prebivališče več kot šest mesecev. 

(2) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij A, 
B, C, D, E in F se izda z veljavnostjo do 70. leta starosti 
upravičenca. Od 70. leta starosti se podaljšuje veljavnost 
vozniškega dovoljenja le upravičencu, ki predloži dokazilo, da 
je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila 
določene kategorije. Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih 
vozil kategorij G in H oziroma le kategorije G se izda z 
neomejeno veljavnostjo. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se veljavnost 
vozniškega dovoljenja lahko omeji na krajše roke, na podlagi 
spričevala pooblaščene zdravstvene organizacije oziroma 
zasebnega zdravnika o telesni in duševni zmožnosti upravi- 
čenca za vožnjo motornega vozila. 

(4) Veljavnost vozniškega dovoljenja preneha s potekom roka 
veljavnosti, za katerega je izdano, oziroma z dnevom pravno- 
močnosti odločbe o ukrepu odvzema vozniškega dovoljenja. 

Pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja 

130. člen 

(1) Vozniško dovoljenje se izda na lastno zahtevo osebi, ki 
poleg pogojev iz prve in druge alinee prvega odstavka 126. 
člena tega zakona izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo; 
- da je uspešno opravila tečaj o varnem delu s traktorjem in 
traktorskimi priključki, če zahteva izdajo vozniškega dovolje- 
nja za vožnjo motornih vozil kategorije F; 
- da ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje; 
- da se ji ne izvršuje kazen prepovedi vožnje motornega 
vozila določene vrste ali kategorije; 
- da ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja, v zvezi z 
ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler taka prepo- 
ved traja; 
- da je zahtevi priložila ustrezno fotografijo; 
- da je poravnala stroške v zvezi z izdajo vozniškega dovolje- 
nja (stroški obrazca vozniškega dovoljenja, stroški vloge itd.). 

(2) Osebi, ki ima vozniško dovoljenje za vožnjo vozil katego- 
rije A do 125 ccm in naiveč 12 KW oziroma do 350 ccm. se 
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izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil'kategorije A do 350 
ccm oziroma kategorije A, če opravi vozniški izpit. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, osebi, ki 
zahteva izdajo vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih 
vozil kategorije G oziroma H, ni potrebn6 predložiti dokazila o 
telesni in duševni zmožnosti za vožnjo vozil teh kategorij. 

(4) Voznikom, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil kategorije 6, C ali O se izda tudi vozniško 
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F, če uspešno opravijo 
tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki. 

(5) V vozniškem dovoljenju se potrdijo vse tiste kategorije 
vozil, ki jih ima voznik pravico voziti oziroma jih bo imel 
pravico voziti po dopolnjeni predpisani starosti (kategorija G). 

(6) Osebi, ki ima veljavno tuje vozniško dovoljenje se sloven- 
sko vozniško dovoljenje ne izda oziroma se ne podaljša nje- 
gove veljavnosti razen v primeru zamenjave tujega za sloven- 
sko vozniško dovoljenje ali če veljavno tuj« vozniško dovolje- 
nje odda organu, ki mu izda oziroma je izdal slovensko 
vozniško dovoljenje. 

Pooblastilo 

131. člen 

(1) Minister za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z ministrom 
za notranje zadeve predpiše program usposabljanja za varno 
delo s traktorjem in traktorskimi priključki, pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati organizacije oziroma zavodi za izvajanje 
tega programa, način izdaje potrdil o uspešno opravljenem 
tečaju in vodenja evidenc ter pooblasti organizacije oziroma 
zavode za izvajanje tega programa. 

(2) Minister za notranje zadeve predpiše obrazec vozniškega 
dovoljenja ter postopek za izdajo, podaljšanje veljavnosti in 
zamenjavo vozniških dovoljenj ter način vodenja evidenc. 

Evidenca o Izdanih vozniških dovoljenjih 

132. člen 

(1) O izdanih vozniških dovoljenjih se vodi evidenca, ki vse- 
buje naslednje podatke: 
- podatke o vozniku: enotno matično številko občana, ime in 
priimek, rojstni datum in kraj rojstva ter naslov stalnega 
oziroma začasnega prebivališča; 
- upravno enoto, ki je izdala dovoljenje oziroma podaljšala 
njegovo veljavnost; 
- datum izdaje in spremembe; 
- številko vpisa; 
- serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja; 
- veljavnost vozniškega dovoljenja; 
- zaznamke o veljavnosti, zamenjavi zaradi obrabljenosti ali 
spremembi, izgubi ali kraji oziroma deponiranju; 
- kategorije vozil, za katere velja, in datum pridobitve dovo- 
ljenja za vožnjo vozil posamezne kategorjje; 
- omejitve: pripomočke, ki jih mora voznik uporabljati med 
vožnjo oziroma omejitve za vožnjo vozil posameznih kategorij 
(A do 125 ccm, A do 350 ccm ali vožnja vozila kategorije E le z 
vlečnim vozilom kategorije B). 

Vožnja s tujim vozniškim dovoljenjem 

133. člen 

(1) Tujec, ki prebiva v Republiki Sloveniji, sme z veljavnim 
tujim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ 
tuje države, in ob vzajemnosti voziti v Republiki Sloveniji tista 
motorna vozila, ki jih ima pravico voziti po veljavnem tujem 
vozniškem dovoljenju, in sicer največ eno leto od pričetka 
prebivanja v Republiki Sloveniji. 

(2) Državljan Republike Slovenije, ki začasno ali stalno pre- 
biva v tujini in pride začasno v Republiko Slovenijo, sme z 

veljavnim tujim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je irif 
pristojni organ tuje države, voziti tista motorna vozila, ki i' 
ima pravico voziti po veljavnem tujem vozniškem dovoljeni' 
dokler začasno biva v Republiki Sloveniji. 

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka te? 
člena mora oseba, ki ima veljavno tuje vozniško dovoljenje,' 
ni v skladu s Konvencijo o cestnem prometu, imeti m* 
vožnjo motornega vozila po cesti pri sebi poleg veljavni 
tujega vozniškega dovoljenja tudi veljavno mednarodno vol 
niško dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ ali organizacij' 
tuje države. 

(4) Oseba iz prvega in drugega odstavka tega člena v Rep^ 
bliki Sloveniji ne sme voziti motornega vozila po cesti, če ji/ 
bila, v državi, v kateri ji je bilo izdano tuje vozniško dovoljeni* 
prepovedana vožnja vozil kategorije oziroma vrste, v kate" 
spada vozilo, ki ga vozi. Prav tako ne sme voziti motorne? 
vozila kategorije B ali C, če še ni dopolnila starosti 18 let,' 
kategorije D, če še ni dopolnila starosti 21 let. 

• 
(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekril 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretji1* 
odstavkom tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 SIT ali kaznijo zapo'1 

se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtU* 
odstavkom tega člena. 

(7) Poleg kazni iz prejšnjega odstavka se vozniku izreče tud 
prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja 
območju Republike Slovenije, vozniku tujcu pa še kaze* 
odstranitve tujca Iz države. 

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja 

134. člen 

(1) Tujec, ki prebiva v Republiki Sloveniji več kot šest metf 
cev, in državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine' 
Republiko Slovenijo z namenom stalnega prebivanja, lahko 
če izpolnjujeta druge s tem zakonom določene pogoje 
vožnjo motornih vozil, v enem letu od pričetka prebivanja< 
Republiki Sloveniji zahtevata zamenjavo veljavnega tujeg* 
vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje. SI? 
vensko vozniško dovoljenje se izda brez opravljanja vozni" 
škega izpita za vožnjo motornih vozil tiste kategorije, ki jI" 
imata pravico voziti s tujim vozniškim dovoljenjem. Slovensko 
dovoljenje se izda namesto veljavnega tujega vozniškeg' 
dovoljenja. Izjemoma in ob vzajemnosti se od osebja diplo* 
matskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav i(! 
predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Slovenji1 

ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja ne zahtevajo 
dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna vozil« 

(2) Državljanu Republike Slovenije se zamenja tuje vozniško 
dovoljenje s slovenskim vozniškim dovoljenjem, če je bilv 

državi, v kateri mu je bilo izdano tuje vozniško dovoljenje, dlj® 
kot šest mesecev. 

(3) Če se iz besedila tujega vozniškega dovoljenja ne 
sklepati, za katero kategorijo oziroma vrsto vozila velja in a" 
še velja, se sme tuje vozniško dovoljenje zamenjati po prveij 
odstavku tega člena, če oseba, ki prosi za zamenjavo, prilog 
listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme vozi" 
oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

(4) Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče zame* 
njati za slovensko vozniško dovoljenje. 

(5) Tuje vozniško dovoljenje, ki se zamenja za slovensko 
vozniško dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki je bilo oddan0 

v skladu s šestim odstavkom 130. člena tega zakona, se vrn* 
organu tuje države, ki ga je izdal. 
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Mednarodno vozniško dovoljenje 

135. člen 

(1) Voznik, ki ima veljavno slovensko vozniško dovoljenje za 
vožnjo motornih vozil, lahko dobi na lastno zahtevo tudi 
mednarodno vozniško dovoljenje, če mu ni izrečen varnostni 
ali varstveni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma 
izrečena prepoved vožnje motornega vozila. 

(2) Mednarodna vozniška dovoljenja izdaja pravna oseba, ki je 
dobila koncesijo. 

(3) Mednarodnega vozniškega dovoljenja, izdanega v Repu- 
bliki Sloveniji, ni mogoče uporabljati za vožnjo motornih vozil 
v Republiki Sloveniji. 

(4) Izdajanje mednarodnih vozniških dovoljenj in vodenje 
registra nadzoruje upravna enota, na območju katerega je 
pravna oseba oziroma enota, ki jih izdaja. 

2. Usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil 
Opravljanje dejavnosti avto šole 

136. člen 

(1) Kandidate za voznike motornih vozil ali skupine vozil 
smejo usposabljati le avto šole. Dejavnost avto šole lahko 
opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki-posamez- 
niki, ki se ukvarjajo z izobraževanjem (v nadaljnjem besedilu: 
avto šola) in izpolnjujejo pogoje, določene v tem zakonu in 
drugih predpisih. 

(2) Avto šola mora biti registrirana pri Ministrstvu za šolstvo in 
šport za tisto kategorijo motornih vozil, za katero poučuje 
kandidate za voznike. 

(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik iz 
prvega odstavka tega člena lahko prične opravljati dejavnost 
avto šole, ko izpolni pogoje iz 137. člena tega zakona ter 
drugih predpisov in ko mu Ministrstvo za šolstvo in šport izda 
odločbo o vpisu v register avto šol. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za 
prekršek oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT. 

Pogoji za ustanovitev avto šole 

137. člen 

(1) Avto šola mora imeti: 
- ustrezno opremljen šolski prostor za poučevanje teorije 
najmanj 20 kandidatov za voznike motornih vozil, z ločenimi 
sanitarnimi prostori v neposredni bližini šolskega prostora; 
- šolski prostor se sme uporabljati izključno za poučevanje 
kandidatov za voznike motornih vozil ali za usposabljanje v 
zvezi s cestnim prometom; 
- poslovni prostor; 
- predpisane učne pripomočke; 
- ustrezno opremljena vozila za poučevanje kandidatov za 
voznike motornih vozil; 
- neprometno površino, ki meri najmanj 1000 m2 uporabne 
površine, za izvajanje vaj iz tehnike vožnje vozila. 

(2) Avto šola mora imeti v delovnem razmerju za določen ali 
nedoločen čas s polnim delovnim časom najmanj tri voznike 
inštruktorje in vodjo avto šole, ki ima dovoljenje za vodjo avto 
šole in veljavno dovoljenje za voznika inštruktorja. 

(3) Avto šola lahko pripravlja kandidate za voznike motornih 
vozil tudi v poslovni enoti izven svojega sedeža, če so v 
poslovni enoti izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka 

tega člena ter drugih predpisov in ko ji Ministrstvo za šolstvo 
in šport izda odločbo o vpisu poslovne enote v register. 

t 
(4) V avto šolah lahko pripravljajo kandidate za voznike 
motornih vozil samo vozniki inštruktorji oziroma učitelji pred- 
pisov o varnosti cestnega prometa. 

(5) Predpise o varnosti cestnega prometa, osnove delovanja 
naprav in opreme na motornem vozilu, psihologijo v cestnem 
prometu in prometno etiko lahko v avto šoli poučujejo učitelji 
predpisov in vozniki inštruktorji, ki imajo najmanj VI. stopnjo 
izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja predpisov o varno- 
sti cestnega prometa oziroma veljavno dovoljenje za voznika 
inštruktorja. 

(6) Vodja avto šole je lahko oseba, ki ima dovoljenje za vodjo 
avtp šole. 

(7) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za 
prekršek oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(8) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT. 

Poučevanje vožnje 

138. člen 

(1) Vožnjo v cestnem prometu lahko v avto šoli poučujejo 
vozniki inštruktorji, ki imajo veljavno dovoljenje za voznika 
inštruktorja (v nadaljnjem besedilu: inštruktorsko dovoljenje) 
tiste kategorije, za katero poučujejo kandidata za voznika 
motornih vozil. 

(2) Ne g"\ede na določbo prejšnjega odstavka lahko vožnjo v 
cestnem prometu poučuje kandidata za voznika motornih 
vozil kategorije F voznik inštruktor, ki ima veljavno inštruktor- 
sko dovoljenje za vozila kategorije B in veljavno vozniško 
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 2 do 4 kazen- 
skimi točkami se kaznuje za prekršek oseba ali voznik 
inštruktor, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT. 

Program usposabljanja 

139. člen 

(1) Avto šole pripravljajo kandidate za voznike motornih vozil 
po predpisanem programu usposabljanja, ki vsebuje teore- 
tični in praktični del. 

1. Teoretični del obsega: 
- pravila cestnega prometa, prometne znake in njihov 
pomen, znake, ki jih dajejo policisti in druge s tem zakonom 
pooblaščene osebe, ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj 
v prometu, ki nasprotujejo prometnim predpisom (napačna 
ocena hitrosti, prehitevanje v nasprotju s prometnimi pred- 
pisi, neupoštevanje prednosti itd.); 
- izvedbo operacij z motornim vozilom, katerih namen je 
uspešna in varna vožnja, v skladu s prometnimi pravili, okoliš- 
činami na cesti in v prometu ter s prometno etiko; 
- osnove delovanja naprav na motornem vozilu, ki so 
pomembne za varen cestni promet (naprave za ustavljanje, 
krmilne naprave, naprave, s katerimi se dajejo svetlobni znaki 
ali osvetljuje cesta in vozilo, pnevmatike in ostala predpisana 
oprema vozila); 
- vpliv nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo vozila, 
alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil, na katerih je ozna- 
čeno, da se ne smejo uporabljati pred vožnjo in med njo, 
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utrujenosti, bolezni in drugih neugodnih duševnih in telesnih 
stanj, naravnih faktorjev (snega, megle in drugih vremenskih 
rbzmer) ter stanja vozila in ceste na varnost prometa; 
- teme, ki prispevajo k razvijanju humanih odnosov, odnosov 
vzajemnega spoštovanja in razumevanja med vsemi udele- 
ženci v prometu po načelih zaupanja in solidarnosti ter k 
ravnanju ob prometni nesreči (dolžnosti ob nesreči, postopki, 
s katerimi se preprečuje smrt zaradi poškodb, in način pre- 
voza poškodovanih). 

2. Praktični del obsega: 
- spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov tehnike 
vožnje na neprometni površini iz šeste alinee prvega odstavka 
137. člena, ki ni javna cesta (speljevanje, ustavljanje, spomi- 
njanje smeri vožnje, vožnja osmice); 
- učenje vožnje po cestah z redkim prometom (v naselju in 
izven njega, obračanje, ustavljanje in parkiranje, razvrščanje 
pred križiščem in vožnja skozi križišče, vožnja mimo vozil in 
objektov); 
- učenje vožnje v gostem prometu (v naselju in izven njega) v 
dnevnem in nočnem času, vožnja skozi križišče, kjer je pro- 
met urejen s svetlobnimi prometnimi znaki, vožnja skozi kri- 
žišče, kjer promet ureja policist, in razvrščanje, vožnja po 
cesti, rezervirani za motorna vozila, vožnja po avtocesti, vož- 
nja po enosmerni cesti, vožnja po večpasovni cesti in razvrš- 
čanje z enega na drugi prometni pas, dohitevanje in prehite- 
vanje). 

(2) Kandidat za voznika mora biti pri teoretičnem delu pro- 
grama usposabljanja v avto šoli prisoten najmanj 15 učnih ur. 
Po končanem teoretičnem oziroma praktičnem delu pro- 
grama usposabljanja v avto šoli mora kandidat za voznika 
motornih vozil opraviti pred komisijo avto šole preizkus zna- 
nja tistega dela programa usposabljanja, za katerega se je 
pripravljal v avto šoli. 

« 
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko kandi- 
dat za voznika motornih vozil iz teoretičnega dela programa 
usposabljanja pripravlja tudi sam. Če tak kandidat izpita za 
voznika iz teoretičnega dela programa usposabljanja pred 
izpitno komisijo iz 151. člena tega zakona dvakrat zapore- 
doma ne opravi, mora nadaljevati usposabljanje teoretičnega 
dela programa v avto šoli* 

(4) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik Inštruktor ali učitelj predpisov, ki ravna v nasprotju • 
prvim, ali drugim odstavkom tega člena. 

(5) Z denamo kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez- 
nlk, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom tega 
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denamo kaznijo 
najmanj 15.000 SIT. 

Pogoji za usposabljanje kandidatov 

140. člen 

(1) Kandidat za voznika se sme v avto šoli začeti usposabljati 
iz praktičnega dela programa usposabljanja, če izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
1. da mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti, predpi- 
sane za pridobitev pravice voziti motorno vozilo določene 
kategorije, oziroma eno leto, če bo vožnja motornega vozila 
njegov osnovni poklic in se usposablja po ustreznih progra- 
mih srednjega izobraževanja; 
2. da je telesno in duševno zmožen voziti vozilo, za vožnjo 
katerega se usposablja, in ima veljavno zdravstveno spriče- 
valo; 
3. da uporablja med usposabljanjem pripomočke za vožnjo 
vozila, ki so vpisani v zdravstveno spričevalo; 
4. da je uspešno opravil preizkus znanja iz teoretičnega dela 
vozniškega izpita, kar mora avto šola oziroma izpitna komisija 
vpisati v evidenčni karton kandidata za voznika. 

(2) Kandidat za voznika, ki se pripravlja na vozniški izpit, sme 
za usposabljanje tudi pred vozniškim izpitom voziti po cesti 

motorno vozilo tiste kategorije, za katero se pripravlja, če ga 
vozi pod nadzorstvom voznika inštruktorja. 

(3) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik Inštruktor, ki ravna v nasprotju z določbama tega 
člena. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje zs 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez- 
nik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 
SIT. 

Opremljenost vozil, na katerih se kandidati učijo vožnje 

141. člen 

(1) Avto šola sme poučevati kandidata za voznika na prireje- 
nem vozilu za vožnjo invalida, če sme kandidat za voznika 
voziti le tako prirejeno vozilo. Vozilo mora biti tehnično bre- 
zhibno in imeti pomožno zavoro v dosegu roke voznika in- 
štruktorja. 

(2) Med učenjem kandidata za voznika smejo biti v motornem 
vozilu ali na njem samo kandidati avto šole, ki imajo evi- 
denčne kartone vožnje, vozniki inštruktorji in kandidati za 
voznike inštruktorje ter osebe, ki opravljajo nadzor nad izvaja- 
njem praktičnega dela programa usposabljanja. 

(3) Motorna vozila, na katerih se kandidati za voznika uspo- 
sabljajo za praktični del programa, morajo imeti na strehi 
svetlobno tablo z napisom »AVTO ŠOLA L«. Vozila, ki nimajo 
strehe, in priklopna vozila pa morajo biti med usposabljanjem 
kandidata za voznika motornega vozila označena s predpisa- 
nimi »L« tablicami. 

(4) Minister za šolstvo in šport izda natančnejše predpise o 
opremljenosti in delu avto šol, o načinu vodenja predpisanih 
evidenc ter natančneje določi program usposabljanja kandi- 
datov za voznike motornih vozil. 

(5) Minister za notranje zadeve izda natančnejše predpise o 
označevanju vozil, na katerih se usposablja kandidate za 
voznike, in predpiše vsebino, barvo, obliko in dimenzije svet- 
lobnih tabel ter »L« tablic. 

(6) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekrške 
voznik Inštruktor, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali 
tretjim odstavkom tega člena. 

(7) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba In samostojni podjetnik-posamez- 
nlk, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z 
denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT. 

Usposabljanje za vožnjo 

142. člen 

(1) Voznik inštruktor sme v praktičnem delu programa uspo- 
sabljanja pripravljati samo kandidata za voznika motornih 
vozil tiste avto šole, v kateri je v delovnem razmerju oziroma 
opravlja v njej to delo občasno ali začasno. 

(2) Voznik inštruktor mora imeti med pripravljanjem kandi- 
data za voznika motornih vozil po cesti pri sebi svoje veljavno 
vozniško dovoljenje in veljavno inštruktorsko dovoljenje, raz- 
vid o dnevnem poučevanju vožnje (potni nalog), ki mu ga izda 
avto šola, evidenčni karton vožnje in veljavno zdravstveno 
spričevalo kandidata za voznika, ki ga pripravlja. Na zahtevo 
policista oziroma pristojnega inšpektorja mora navedene 
dokumente pokazati. 

(3) Voznik inštruktor, ki je v avto šoli v delovnem razmerju za 
določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom, sme 
pripravljati kandidate za voznike v praktičnem delu programa 
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usposabljanja po cesti največ osem učnih ur dnevno, voznik 
inštruktor, ki to opravlja občasno ali začasno, pa največ tri 
učne ure dnevno. 

(4) Učna ura praktičnega dela programa usposabljanja s pri- 
pravo na vožnjo in analizo vožnje traja 50 minut. Po vsaki učni 
uri praktičnega programa usposabljanja po cesti, mora imeti 
voznik inštruktor najmanj deset minut počitka, če poučuje 
istega kandidata za voznika motornih vozil dve učni uri sku- 
paj, pa mora imeti po končani drugi učni uri najmanj 20 minut 
počitka. 

(5) Voznik inštruktor mora na predpisan način voditi evi- 
denčni karton vožnje kandidata, ki ga pripravlja, in razvid o 
dnevnem poučevanju vožnje. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za 
prekršek voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju s prvim, ali 
drugim, ali tret|lm odstavkom tega člena. 

(7) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik Inštruktor, ki ravna v nasprotju s četrtim, ali petim 
odstavkom tega člena. 

(8) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju s tretjim, ali četrtim, ali petim odstavkom 
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno 
kaznijo najmanj 25.000 SIT. 

Zdravstveni pogoji za usposabljanje 

143. člen 

(1) Voznik inštruktor ne sme pripravljati kandidata za voznika 
v vožnji motornega vozila po cesti, če je utrujen, bolan, če je 
pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoak- 
tivnih snovi oziroma je v takem duševnem stanju, da ne more 
zanesljivo nadzirati kandidata, ki ga uči. 

(2) Voznik inštruktor, kandidatu za voznika vožnje po cesti ne 
sme dovoliti, če je očitno, da kandidat zaradi utrujenosti, 
bolezni, duševnega stanja, vpliva alkohola, mamil, psihoaktiv- 
nih zdravil ali drugih sredstev ne more zanesljivo voziti. 

(3) Voznik Inštruktor, ki pripravlja kandidata za voznika v 
vožnji vozila po cesti pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdra- 
vil ali drugih psihoaktivnih snovi se kaznuje za .prekršek z 
denarno kaznijo najmanj 90.000 SIT in 5 do 7 kazenskimi 
točkami ali kaznijo zapora In 5 do 7 kazenskimi točkami. 

(4) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
tega člena. 

Nadzor 

144. člen 

(1) Nadzor nad zakonitostjo dela avto šole in nadzor nad 
opravljanjem predpisanega programa usposabljanja opravlja 
Ministrstvo za šolstvo in šport. 

(2) Organ iz prejšnjega odstavka ima pravico pregledati vse 
evidence, ki jih vodijo avto šole na podlagi tega in drugih 
zakonov oziroma predpisov, izdanih na njihovi podlagi. Avto 
šola je dolžna omogočiti nadzor ali inšpekcijski pregled dela 
avto šole organom iz prejšnjega odstavka. (3) Organ iz prvega 
odstavka tega člena začasno prepove delo avto šole oziroma 
poslovne enote avto šole, če: 

- v avto šoli oziroma poslovni enoti pripravlja kandidate za 
voznike oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 137. člena tega 
zakona; 
- ne pripravlja kandidatov po predpisanem programu uspo- 
sabljanja; 

- ne opravlja preizkusov znanja kandidatov za voznika pred 
komisijo avto šole iz drugega odstavka 139. člena tega za- 
kona; 
- ne vodi ali ne vodi pravilno predpisanih evidenc; 
- učni prostor ni ustrezen oziroma ni ustrezno opremljen; 
- usposablja kandidate za voznike v praktičnem delu pro- 
grama usposabljanja, ki ne izpolnjujejo pogojev, predpisanih 
v 140. členu tega zakona; 
- uporablja za usposabljanje kandidatov za voznike motorno 
vozilo, ki ni ustrezno ali nima predpisane opreme; 
- ne zagotovi, da vozniki inštruktorji pripravljajo kandidate za 
voznike, kot je določeno v tretjem in četrtem odstavku 
142. člena tega zakona; 
- ne omogoči nadzorstvenega ali inšpekcijskega pregleda 
organu iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Vodji avto šole, kateri je v enem letu dcugič izrečena 
začasna prepoved dela, se odvzame dovoljenje za vodjo avto 
šole za dobo enega leta. Vodji avto šole, ki mu je bilo v zadnjih 
treh letih že odvzeto dovoljenje za vodjo avto šole, se ob 
izrečeni začasni prepovedi dela avto šole, katere vodja je, 
dovoljenje odvzame trajno. 

(5) Avto šola oziroma poslovna enota avto šole mora prene- 
hati z delom, če ji je izrečena začasna prepoved dela po 
tretjem odstavku tega člena. V odločbi o začasni prepovedi 
dela določi organ, ki jo je izdal, rok, v katerem mora avto šola 
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. Ta rok ne sme biti daljši 
kot dva meseca. Pritožba zoper odločbo o začasni prepovedi 
dela avto šole ne zadrži njene izvršitve. 

(6) Organ iz prvega odstavka tega člena izda odločbo o izbrisu 
avto šole oziroma poslovne enote avto šole iz evidence avto 
šol: 

- če je pravna oseba črtana iz evidence pravnih oseb; 
- če pravna oseba sporoči, da je prenehala z opravljanjem 
dejavnosti avto šole; 
- če samostojni podjetnik-posameznik umre ali preneha z 
opravljanjem dejavnosti; 
- če ne izpolnjuje pogojev iz 137. člena tega zakona; 
- če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ugotov- 
ljenih 
z odločbo iz prejšnjega odstavka. 

(7) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT. 

Dovol|enja za poučevanje in delo 

145. člen 

(1) Inštruktorsko dovoljenje določene kategorije lahko dobi 
oseba, ki: 

1. ima najmanj V. stopnjo izobrazbe, pridobljeno po ustreznih 
programih srednjega izobraževanja; 
2. je uspešno končala program za voznika inštruktorja 
ustrezne kategorije v vzgojno-izobraževalni organizaciji; 
3. ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije; 
4. ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje ustrezne katego- 
rije; 
5. v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za kaz- 
nivo dejanja ogrožanja javnega prometa; 
6. ji v zadnjih dveh letih v postopku za prekrške ni bil izrečen 
ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali prepovedi vožnje 
motornega vozila določene vrste ali kategorije zaradi vožnje 
pod vplivom alkohola ali odklonitve preizkusa z ustreznimi 
sredstvi, napravami ali strokovnega pregleda zaradi preveri- 
tve ali ima v organizmu alkohol; 
7. obvlada slovenski jezik; 
8. ji ni odvzeto vozniško dovoljenje v zvezi z ukrepom odv- 
zema vozniškega dovoljenja oziroma izrečena kazen prepo- 
vedi vožnje motornega vozila, dokler traja taka prepoved. 
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(2) Dovoljenje za učitelja predpisov o varnosti cestnega pro- 
meta lahko dobi oseba, ki ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe, 
je uspešno končala program za učitelja predpisov v vzgojno- 
-izobraževalni organizaciji, ima najmanj tri leta vozniško 
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B in obvlada slovenski 
jezik. 

(3) Dovoljenje za vodjo avto šole dobi oseba, ki je stara 
najmanj 25 let, ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe, veljavno 
inštruktorsko dovoljenje najmanj za vozila kategorije B in je 
uspešno končala program za vodjo avto šole v vzgojnoizobra- 
ževalni organizaciji. 

(4) Program usposabljanja za voznika inštruktorja obsega: 

1. predpise o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje 
in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso v 
skladu s cestno prometnimi predpisi; 
2. osnove psihologije z načeli etike v cestnem prometu; 
3. osnove teorije pouka (didaktika); 
4. poznavanje motornih vozil; 
5. vožnjo motornega vozila; 
6. zgradbo, izvedbo učne ure vožnje motornega vozila - 
praktično poučevanje; 
7. preizkus znanja slovenskega jezika. 

(5) Program usposabljanja za učitelja predpisov o varnosti 
cestnega prometa obsega vsebino 1.,2.,3.,4. in 7. točke pro- 
grama iz prejšnjega odstavka ter zgradbo in izvedbo učne ure 
teoretičnega pouka. 

(6) Program usposabljanja za vodjo avto šole obsega zlasti 
poznavanje organizacije in dela avto šole. 

(7) Minister za šolstvo in šport natančneje predpiše program 
za voznika inštruktorja, program za učitelja predpisov o var- 
nosti cestnega prometa in program za vodjo avto šole. 

Pooblastilo za določitev posebnega programa 

146. člen 

(1) Minister za šolstvo in šport določi poseben program, po 
katerem morata voznik inštruktor in učitelj predpisov o varno- 
sti cestnega prometa redno obnavljati in dopolnjevati svoje 
znanje. Ministrstvo za šolstvo in šport izvaja nadzor nad 
izvajanjem programa iz četrtega, petega, šestega in sedmega 
odstavka 145. člena tega zakona. 

(2) Program iz četrtega, (tetega in šestega odstavka 145. člena 
tega zakona izvajajo organizacije, ki jih pooblasti minister za 
šolstvo in šport. 

(3) Voznik inštruktor in učitelj predpisov o varnosti cestnega 
prometa morata pred podaljšanjem veljavnosti dovoljenja za 
voznika inštruktorja oziroma učitelja predpisov uspešno opra- 
viti preizkus znanja predpisov o varnosti cestnega prometa 
pred pristojno izpitno komisijo iz 151. člena tega zakona. 

Izdaja In podaljšanje veljavnosti dovoljenj 

147. člen 

(1) Dovoljenje za voznika inštruktorja, učitelja predpisov in 
vodjo avto šole izda in podaljša veljavnost enota Ministrstva 
za šolstvo in šport na območju katere ima upravičenec stalno 
prebivališče. Ce v Republiki Sloveniji nima stalnega prebiva- 
lišča pa enota na območju katere ima upravičenec začasno 
prebivališče več kot šest mesecev. 

(2) Dovoljenje za voznika inštruktorja in dovoljenje za učitelja 
predpisov se izda oziroma podaljša njegova veljavnost za tri 
leta. Veljavnost dovoljenja se podaljša na podlagi potrdila o 
uspešno opravljenem posebnem programu iz prvega 
odstavka 146. člena tega zakona in potrdila izpitne komisije iz 
151. člena tega zakona o uspešno opravljenem preizkusu 
znanja cestnoprometnih predpisov. Dovoljenje za vodjo avto 
šole se izda brez omejitve veljavnosti. 

Pooblastilo 

148. člen 

(1) Minister za šolstvo in šport predpiše obrazec dovoljenja za 
voznika inštruktorja, učitelja predpisov in vodjo avto šole ter 
določi postopek izdaje podaljšanja veljavnosti, zamenjave 
dovoljenj in vodnja evidenc ter ceno obrazcev. 

Odvzem inštruktorskega dovoljenja 

149. člen 

(1) Vozniku inštruktorju, ki mu je izrečen ukrep prepovedi 
opravljanje poklica voznika, odvzema vozniškega dovoljenja 
ali kazen prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste 
ali kategorije, se odvzame inštruktorsko dovoljenje za dobo, 
za katero velja tak ukrep. 

(2) Inštruktorsko dovoljenje se odvzame tudi vozniku inštruk- 
torju, ki postane telesno ali duševno nezmožen voziti motorno 
vozilo, dokler traja taka nezmožnost. 

(3) Odločbo o odvzemu inštruktorskega dovoljenja izda na 
podlagi prvega in drugega odstavka tega člena enota Ministr- 
stva za šolstvo in šport, kjer ima voznik inštruktor stalno 
oziroma začasno prebivališče. 

3. Vozniški izpiti 

Pogoji za opravljanje vozniškega izpita 

150. člen 
(1) Vozniški izpit za voznika motornega vozila kategorije A, B, 
C, D, E in F sme opravljati kandidat za voznika, ki se je 
pripravil na vozniški izpit v avto šoli ali se je pripravil na 
teoretični del izpita sam. 

(2) Kandidati za voznike se priglasijo k izpitu pri upravni enoti, 
na območju katere imajo stalno prebivališče oziroma začasno 
prebivališče več kot šest mesecev. 

(3) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije F, ki obisku- 
jejo organiziran tečaj izven kraja stalnega oziroma začasnega 
prebivališča, se lahko priglasijo k izpitu pri upravni enoti, na 
območju katere se izvaja organiziran tečaj. 

(4) Kandidati za voznike motornih vozil smejo opravljati vozni- 
ški izpit, če izpolnjujejo pogoje določene za pridobitev pra- 
vice voziti motorno vozilo. 

(5) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije A smejo 
opravljati vozniški Izpit, če so vozili motorna vozila kategorij 
A do 125 ccm ali A do 350 ccm najmanj dve leti. 

(6) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D smejo 
opravl|ati vozniški izpit, če so vozili motorna vozila katego- 
rije C najmanj 2 leti. 

(7) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije H smejo 
opravljati vozniški izpit, če v koledarskem letu dopolnijo sta- 
rost najmanj 14 let. 

Izpitna komisija 

151. člen 

Kandidati za voznike motornih vozil opravljajo vozniški izpit 
pred izpitno komisijo v izpitnem centru, na območju katerega 
imajo stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče več 
kot šest mesecev ali na območju katerega so v rednem 
delovnem razmerju oziroma se redno šolajo. 

Pooblastilo 

152. člen 

Minister za šolstvo in šport določi izpitne centre in njihova 
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območja ter kraj, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorije 
v°zil, za katere se v posameznem izpitnem centru glede na 
gostoto prometa, urejenost prometnih površin, opremljenost 
križišč, število kandidatov za voznike opravljajo vozniški 
[*piti, ter imenuje predsednika, namestnika in člane izpitne 
komisije. 

Sestava komisij« 

153. člen 

H) Predsednik in namestnik predsednika izpitne komisije 
morata imeti visoko ali višjo izobrazbo, člani izpitne komisije 
Pa višjo izobrazbo VI. stopnje. 

(2) Član izpitne komisije je lahko oseba, ki najmanj eno leto 
tala kot voznik inštruktor v avto šoli, je telesno in duševno 
zmožna za to delo, ima veljavno vozniško dovoljenje za voz- 
nika vozil kategorij, za katere ocenjuje kandidate za voznike, 
lrna veljavno dovoljenje za voznika inštruktorja najmanj kate- 
gorije B in opravljen preizkus usposobljenosti pred komisijo 
•n po programu, ki jo določi minister za šolstvo in šport, za 
kategorijo za katero bo ocenjeval kandidate za voznike. 

(3) Predsednik, namestnik predsednika ali član izpitne komi- 
sije iz prvega in drugega odstavka tega člena ne more biti 
oseba, ki je v delovnem razmerju v avto šoli, ki izobražuje 
kandidate za voznike, ali v njej opravlja začasna ali občasna 
dela. 

Prva pomoč 

154. člen 

(1) Preizkus znanja iz »Ravnanja ob prometni nesreči«, ki je 
"al izpita za voznike motornih vozil kategorij A, B, C, D in E, se 
°Pravi po predpisanem programu usposabljanja kandidatov 
*a voznike. O opravljenem preizkusu se izda potrdilo. 

(2) Minister za zdravstvo določi zavod, društvo, organizacijo 
oziroma zasebnega zdravnika, pred katerim se opravlja pre- 
skus. 

(3) Minister za zdravstvo določi, kateri izpiti iz prve pomoči in 
kakšna zdravstvena izobrazba so pogoj, da je kandidat za 
yoznika oproščen preizkusa iz prvega odstavka tega člena. 

H) Preizkusa iz prvega odstavka tega člena ne dela kandidat 
za voznika, ki že ima vozniško dovoljenje kategorij A, B, C ali 

in kandidat, ki je v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena 
'zpita oproščen. 

Evidence 

155. člen 

(1) Izpitni center vodi register o opravljanju vozniških izpitov 
in zapisnik o opravljenem izpitu. Register mora vsebovati 
naslednje podatke: 

- zaporedno številko vpisa v register; 
~ enotno matično številko občana, ime In priimek, naslov 
kalnega ali začasnega prebivališča ter rojstni datum in kraj 
rojstva kandidata; 
~~ podatke o potrdilu o opravljenem preizkusu iz »Ravnanje 

prometni nesreči« in o izdanem zdravniškem spričevalu; 
osebne podatke o vozniku inštruktorju in avto šoli, pri 

kateri se je kandidat za voznika usposabljal; 
~ Podatke o uspešnosti pri vozniškem izpitu po posameznem 
vozniku inštruktorju, avto šoli in članu izpitne komisije; 
"" datum kandidatovega opravljanja teoretičnega in praktič- 
ne9a dela vozniškega izpita in njegovo uspešnost; 

opombe. 

Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: 

- zaporedno številko vpisa v register, 

- naziv izpitne komisije in njeno sestavo, 
- oceno izpita iz teorije in vožnje, 
- kategorijo, za katero je kandidat opravljal vozniški izpit, 
- datum opravljanja izpita, 
- podpis ocenjevalca. 

Program vozniškega Izpita 

156. člen 

(1) Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali kandidat za voznika 
motornih vozil kategorij A, B, C, D, E in F obvlada teoretično 
znanje, ki je predpisano s programom usposabljanja, vožnjo 
motornega vozila oziroma motornega vozila s priklopnim 
vozilom določene kategorije na cesti s potrebno spretnostjo. 

(2) Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali kandidat za voznika 
motornih vozil kategorij G in H obvlada teoretično znanje, ki 
je predpisano s programom usposabljanja, za voznika motor- 
nih vozil kategorije H pa se ugotavlja tudi kandidatovo prak- 
tično znanje tehnike vožnje kolesa z motorjem. 

Pooblastilo 

157. člen 

Minister za šolstvo In šport izda natančnejše predpise o 
pogojih in načinu opravljanja vozniškega izpita za voznika 
motornih vozil, o delu izpitnih komisij, o strokovnem izobra- 
ževanju članov izpitnih komisij in o evidencah, ki jih vodijo 
izpitni centri. 

Stroški Izpita 

158. člen 

Stroške vozniškega izpita plača kandidat. Višino stroškov 
določi minister za šolstvo In šport 

4. Zdravstveni pregledi voznikov 

Dolžnost opraviti zdravstveni pregled 

159. člen 

1) Kandidati za voznike motornih vozil kategorij A, B, C, D, E 
in F morajo pred začetkom praktičnega dela usposabljanja na 
zdravstveni pregled. 

(2) Vozniki motornih vozil morajo tudi na kontrolne zdrav- 
stvene preglede. 

Pogo|i za opravljanje zdravstvenega pregleda 

160. člen 

(1) Na zdravstvenih pregledih iz 159. člena tega zakona se 
ugotavlja, ali ima kandidat za voznika ali voznik potrebno 
telesno in duševno zmožnost za vožnjo motornega vozila. 

(2) Zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznikov 
opravljajo pooblaščene zdravstvene organizacije oziroma 
pooblaščeni zasebni zdravniki, ki so usposobljeni za opravlja- 
nje takih pregledov. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstav- 
kom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno 
kaznijo najmanj 50.000 SIT. Zasebni zdravnik, ki ravna v 
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, se kaznuje z 
denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT. 

v 
Ugovor zoper zdravstveno spričevalo 

161. člen 

(1) Kandidat za voznika motornega vozila in voznik, ki se ne 
strinja z zdravstvenim spričevalom o telesni in duševni zmož- 
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nosti za vožnjo motornih vozil, lahko zahteva ponovni zdrav- 
stveni pregled pred posebno zdravstveno komisijo. 

(2) Mnenje komisije iz prejšnjega odstavka je dokončno. 

Pooblastilo 

162. člen 

Minister za zdravstvo izda v soglasju z ministrom za notranje 
zadeve natančnejše predpise o zdravstvenih pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati vozniki motornih vozil in vozniki inštruk- 
torji, o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene zdrav- 
stvene organizacije oziroma zasebni zdravniki, o načinu in 
postopku izdajanja zdravstvenih spričeval za voznike motor- 
nih vozil, pooblasti zdravstvene organizacije oziroma zasebne 
zdravnike za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov 
za voznike in voznike motornih vozil kategorij A, B, C, D, E, F, 
G in H in določi območje, s katerega pregleduje kandidate, 
imenuje komisije iz 161. člena tega zakona in pooblasti labo- 
ratorij za ugotavljanje alkoholiziranosti voznikov ter drugih 
udeležencev v cestnem prometu. 

Izdaja zdravstvenega spričevala 

163. člen 

(1) Zdravstveno spričevalo o telesni in duševni zmožnosti 
kandidata za voznika motornega vozila kategorij A, B, C, D in 
E, voznika in voznika inštruktorja izda pooblaščena zdrav- 
stvena organizacija oziroma zasebni zdravnik na območju, 
kjer imajo te osebe stalno ali začasno prebivališče, na podlagi 
pregleda zdravnika. 

(2) Pred izdajo zdravstvenega spričevala lahko zdravnik iz 
prejšnjega odstavka glede na rezultate pregleda in zdrav- 
stvene dokumentacije lečečega zdravnika napoti kandidata 
za voznika, voznika in voznika inštruktorja motornega vozila 
na pregled še k drugemu zdravniku specialistu, po potrebi pa 
tudi k psihologu. 

(3) Zdravstveno spričevalo o telesni in duševni zmožnosti 
kandidata za voznika jn voznika kategorije F izda osebni 
zdravnik na podlagi predhodnega pregleda kandidata ozi- 
roma voznika. 
(4) Zdravstveno spričevalo velja eno leto. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT. 

Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled 

164. člen 

(1) Na kontrolni zdravstveni pregled je treba poslati voznika, 
za katerega se sumi, da zaradi bolezni ali drugih zdravstvenih 
razlogov, uživanja alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih 
snovi ni več sposoben varno voziti v cestnem prometu. 

(2) Sum obstaja zlasti takrat, ko je bil za voznika v zadnjih 
dveh letih večkrat (najmanj trikrat) podan kaznovalni predlog 
zaradi kršitve predpisov o varnosti cestnega prometa iz zdrav- 
stvenih razlogov, alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih 
snovi, ali ko se pri vozniku pojavi bolezen, katere simptomi 
lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu. 

(3) Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled lahko zahtevajo 
policist, državni tožilec, sodnik, sodnik za prekrške, upravna 
enota, ki vodi evidenco o vozniku, zdravstvena organizacija, 
zdravnik zasebnik, kot tudi pravna oseba, upravni organ ali 
samostojni podjetnik-posameznik, pri katerem je voznik za- 
poslen. 

(4) Voznika napoti na kontrolni zdravstveni pregled z odločbo 
upravna enota, ki vodi evidenco o vozniku. 

Opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov 

165. člen 

(1) Kontrolni zdravstveni pregled opravi pooblaščena zdrav- 
stvena organizacija oziroma zasebni zdravnik. Upravna enota 
z odločbo o napotitvi voznika na pregled določi pooblaščeno 
zdravstveno organizacijo ali zasebnega zdravnika, ki opravi ta 
pregled. 

(2) Vozniku ali vozniku inštruktorju, ki ne gre na kontrolni 
zdravstveni pregled, na katerega je bil poslan, se odvzame 
vozniško dovoljenje, dokler ne opravi tega pregleda oziroma 
dokler ne predloži dokazila o telesni in duševni zmožnosti za 
vožnjo motornih vozil. 

Stroški pregleda 

166. člen 

(1) Stroške zdravstvenega pregleda plača kandidat za voznika 
oziroma voznik. 

(2) Stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda voznikov 
motornih vozil, ki opravljajo delo voznika, krije vselej pravna 
oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, pri katerem je 
voznik zaposlen, stroške kontrolnih zdravstvenih pregledov 
drugih voznikov plačajo vozniki sami, v kolikor z zakonom ni 
določeno drugače. 

(3) V primeru, da sum o voznikovi nezmožnosti za vožnjo s 
kontrolnim pregledom ni potrjen, gredo stroški pregleda v 
breme upravne enote, ki je, z odločbo, napotila voznika na ta 
pregled. 

Zdravstveni pregledi starejših voznikov 

167. člen 

1) Vozniki motornih vozil kategorij A, B, C, O in E, ki so 
dopolnili 70 let starosti, morajo na zdravstveni pregled naj- 
manj vsaka tri leta. 

(2) Spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo je 
pogoj za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja vozni- 
kov iz prejšnjega odstavka. 

Dvom o sposobnosti voznika za vožnjo 

168. člen 

(1) Če se med pregledom ali zdravljenjem utemeljeno pod- 
vomi o voznikovi telesni ali duševni zmožnosti za vožnjo 
motornega vozila, zdravnik voznika na to opozori in mu 
svetuje kontrolni pregled pri pooblaščeni zdravstveni orga- 
nizaciji ali zasebnem zdravniku. Zdravnik mora to zabeležiti 
v zdravstven karton In zdravstveno izkaznico voznika. 

(2) Če se pri pregledu v pooblaščeni zdravstveni organizaciji 
ali pri zasebnem zdravniku ugotovi, da je voznik postal 
telesno ali duševno nezmožen voziti motorno vozilo, mora 
zdravstvena organizacija oziroma zasebni zdravnik to sporo- 
čiti upravni enoti, ki vodi evidenco o vozniku. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ravna v 
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT. 

Odvzem in omejitev vozniškega dovoljenja Iz zdravstvenih 
razlogov 

169. člen 

(1) Upravna enota na podlagi zdravstvenega spričevala od- 
vzame vozniku ali vozniku inštruktorju vozniško dovoljenje za 
toliko časa, dokler se z zdravstvenim pregledom ne ugotovi, 
da je telesno in duševno zmožen voziti motorna vozila. 
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(2) Vozniku ali vozniku inštruktorju, ki ima dovoljenje za 
vožnjo motornih vozil več kategorij, vendar mu je ta pravica iz 
razlogov, določenih v prejšnjem odstavku omejena le za posa- 
mezno ali posamezne kategorije, se izda novo vozniško dovo- 
đenje oziroma dovoljenje za voznika inštruktorja, v katero se 
vpišejo tiste kategorije motornih vozil, ki jih ima pravico voziti. 

Uvozila 

Pogoji za udeležbo v prometu 

Dimenzije, skupne mate in osne obremenitve 

170. člen 

(1) Vozila v cestnem prometu morajo izpolnjevati predpisane 
Pogoje glede dimenzij, skupne mase, osne obremenitve, 
glede varstva okolja ter imeti brezhibne predpisane naprave 
in 
opremo. 

(2) Vozilo s tovorom ne sme presegati največjih dovoljenih 
dimenzij, ki so predpisane za posamezne vrste vozil. 

(3) Vozila, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede 
dimenzij, skupne mase in osne obremenitve, smejo biti v 
cestnem prometu, če izpolnjujejo posebne pogoje, ki omogo- 
čajo varen in neoviran promet, določene v posebnem dovolje- 
nju, izdanem po predpisih o javnih cestah. 

V tujini registrirana vozila 

171. člen 

Motorna in priklopna vozila, registrirana v tujini, smejo biti v 
cestnem prometu v Republiki Sloveniji, če imajo brezhibne 
naprave in opremo, predpisane z veljavno mednarodno kon- 
vencijo o cestnem prometu. Glede dimenzij, skupne mase in 
osne obremenitve pa velja, da morajo izpolnjevati pogoje, 
predpisane za motorna in priklopna vozila, registrirana v 
Republiki Sloveniji. 

172. člen 

(1) Motorna in priklopna vozila smejo biti v cestnem prometu, 
če: 

1. so registrirana in imajo prometno dovoljenje oziroma 
veljavno prometno dovoljenje za začasno registrirano vozilo 
ali če imajo veljavno potrdilo za preizkusno vožnjo; 
2. so označena s predpisanimi registrskimi ali preizkusnimi 
tablicami, ki so izdane za njihovo označitev; 
3. so tehnično brezhibna in predpisano označena z veljavno 
nalepko za tehnični pregled; 
4. so v skladu s predpisi obvezno zavarovana. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka smejo biti v 
cestnem prometu motokultlvatorjl in delovni stroji, če imajo 
brezhibne predpisane naprave In opremo. 

(3) Za nova motorna vozila, ki še niso bila registrirana, ne velja 
Pogoj iz 3. točke prvega odstavka tega člena, če so označena 
® preizkusnimi tablicami, izdanimi za njihovo označitev. 

(4) Motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih 
predstavništev in misij tujih držav ter predstavništev medna- 
rodnih organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, 
tujih trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavni- 
štev, tujcev, ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Slove- 
niji več kot šest mesecev ter druga motorna in priklopna 
vozila, ki so v Republiki Sloveniji na podlagi carinske deklara- 
cije za sprostitev blaga v prost promet ali začasni uvoz, ki 
traja dalj kot šest mesecev, smejo biti v prometu v Republiki 
Sloveniji, če so registrirana v Republiki Sloveniji. 

(5) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali četrtim odstavkom 
tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim, ali četrtim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 
50.000 SIT. 

(7) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

(8) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgo- 
vorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 
10.000 SIT. 

2. Registracija vozil 

Stvarna In krajevna pristojnost za registracijo 

173. člen 

(1) Registracijo, izdajo prometnega dovoljenja, vpis spre- 
memb podatkov v prometno dovoljenje in vpis podatkov v 
evidenco registriranih vozil opravi upravna enota na območju 
katere ima lastnik motornega ali priklopnega vozila svoje 
stalno prebivališče ali sedež oziroma začasno prebivališče, če 
v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča. 

(2) Registracijo in izdajo prometnega dovoljenja lahko opra- 
vijo tudi organizacije, ki opravljajo tehnične preglede motor- 
nih in priklopnih vozil, če jih upravna enota za to posebej 
pooblasti. 

(3) Organ iz prejšnjega odstavka mora hkrati s pooblastilom 
določiti pogoje za delo, ki jih mora izpolnjevati taka organiza- 
cija in tudi opravlja nadzor nad njenim delom. 

(4) Registracijo, izdajo prometnega dovoljenja, vpis spre- 
memb podatkov v prometno dovoljenje in vpis podatkov v 
evidenco registriranih vozil za vozila Ministrstva za notranje 
zadeve opravi Ministrstvo za notranje zadeve. 

Evidenca 

, 174. člen 

(1) Vozilo se registrira tako, da se registrska označba, dolo- 
čeni podatki o vozilu in lastniku vozila vpišejo v evidenco 
registriranih vozil. 
(2) Vozilo se registrira na ime lastnika vozila. Če je vozilo last 
več oseb, se registrira na ime osebe, ki jo določijo solastniki. 
Vozilo, ki je predmet pogodbe o leaslngu se lahko registrira 
na Ime uporabnika vozila, če lastnik vozila s tem soglaša. V 
tem primeru se določila zakona, ki veljajo za lastnika vozila, 
amiselno uporabljajo tudi za uporabnika. 

(3) Evidenca registriranih vozil vsebuje naslednje podatke; 

- registrsko označbo, 
- datum registracije, 
- upravno enoto, ki vodi evidenco o vozilu, 
- številko vpisa, 
- podatke o prvi registraciji (datum, kraj, registrska označba), 
- serijsko številko izdanega prometnega dovoljenja, 
- podatke o lastniku: ime in priimek oziroma firma, naziv, 
naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, 
- podatke o vozilu: vrsta, znamka, tip, država, v kateri je bilo 
vozilo izdelano, leto izdelave, številka šasije oziroma karose- 
rije in tip motorja, moč in prostornina motorja, masa praznega 
vozila, dovoljena nosilnost, število sedežev in stojišč, oblika 
ali namen karoserije, barvo vozila in vrsta goriva, ki ga vozilo 
troši, 
- podatke o tehničnem pregledu vozila: čas veljavnosti 
nalepke in pravna oseba, ki je opravila tehnični pregled, 
- podatke o zavarovalnici, pri kateri je sklenjeno obvezno 
zavarovanje in številko zavarovalne police, 
- številko izjave o ustreznosti vozila oziroma številko Izjave 
o ustreznosti posamično pregledanega vozila. 
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Pogoji za registracijo 

175. član 

(1) Vozilo se registrira na prošnjo lastnika vozila. Prošnji je 
treba priložiti naslednja dokazila: 

- dokaz o izvoru (prometno dovoljenje oziroma drug ustre- 
zen dokument in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila 
od zadnje registracije vozila) in lastnini vozila oziroma posa- 
meznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni (šasija, 
motor itd); 
- dokazilo o predpisanem obveznem zavarovanju; 
- dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni, razen za vozila za katera skladno s 186. 
členom tega zakona tehnični pregled nI obvezen; 
- izjavo prodajalca oziroma uvoznika, da vozilo ustreza 
vsem predpisanim pogojem za vamo udeležbo v prometu. 
Izjava mora vsebovati tudi vse podatke o vozilu Iz 3. 
odstavka 174. člena tega zakona; 
- dokazilo carinskega organa o carinjenju dokončno ali 
začasno uvoženega vozila; 
- dokazilo o plačilu oziroma o oprostitvi plačila davka za 
vozilo; 
- dokazilo o plačilu drugih obveznosti (taksa, prometno 
dovoljenje, registrske tablice itd.). 

(2) Za registrirano vozilo se izda prometno dovoljenje in 
predpisano število registrskih tablic. 

Vrste In vsebina registrskih tablic 

176. člen 

(1) Lastniku vozila se ob registraciji vozila izdajo ustrezne 
registrske tablice, in sicer; 

1. registrske tablice za osebne avtomobile, kombinirana 
vozila, tovorna vozila, delovna vozila in avtobuse; 
2. registrske tablice za motorna kolesa; 
3. registrske tablice za kolesa z motorjem; 
4. registrske tablice za priklopna vozila; 
5. registrske tablice za traktorje; 
6. registrske tablice za traktorske priklopnike; 
7. registrske tablice za motorna in priklopna vozila diplomat- 
skih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in pred- 
stavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter 
tujcev zaposlenih v teh predstavništvih oziroma misijah; 
6. registrske tablice za začasno registrirana motorna in pri- 
klopna vozila in začasne registrske tablice za izvoz vozila; 
9. registrske tablice za motorna in priklopna vozila, ki ne 
izpolnjujejo predpisanih pogojev glede dimenzij (dolžina, 
širina, višina) ali katerih masa vozila presega 40 ton oziroma 
katera zaradi mase vozila presegajo dovoljene osne obreme- 
nitve; 
10. registrske tablice za določena motorna in priklopna vozila 
Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo. 

(2) Lastniku motornega vozila, namenjenega za vleko lahkih 
priklopnikov, se izda le ena registrska tablica s ponovljeno 
registrsko označbo tega vozila. 

(3) Označbe na registrskih tablicah so sestavljene iz oznake 
registracijskega območja, grba in največ šestih črk slovenske 
abecede ali številk oziroma kombinacije skupno največ šestih 
črk in številk. Za oznako registracijskega območja se ne 
uporablja črk O, Č, Š in Ž ter črke B v kombinaciji s številko 8,1 
v kombinaciji s številko 1 in G v kombinaciji s številko 6. Na 
registrskih tablicah se lahko uporabljajo tudi tuje črke X, Y in 
W. 

(4) Motorna vozila morajo biti v cestnem prometu označena z 
dvema registrskima tablicama, razen motornih koles, koles z 
motorjem, priklopnih vozil, traktorjev in traktorskih priklopni- 
kov, ki morajo biti označeni z eno registrsko tablico. 

(5) Motorna vozila smejo biti na prednji ali zadnji strani 

opremljena samo z označbami, ki so s tem zakonom predpi- 
sane za posamezno vrsto vozil. 

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju s četrtim, ali petim odstavkom tega člena. 

Pritrditev registrskih tablic 

177. člen 

(1) Registrske tablice morajo biti na vozilu pritrjene tako, da 
tvorijo pravi kot z vodoravno osjo ceste, vertikalno pa tako, da 
niso upognjene ali kako drugače deformirane. Pritrjene 
morajo biti na mestu, ki ga je predvidel proizvajalec vozila, in 
sicer tako, da so dobro vidne in čitljive, da niso zakrite, 
dodatno prevlečene ali prekrite s kakršno koli snovjo. 

(2) Vsebine, barve, mere in oblike registrskih tablic na vozilu 
ni dovoljeno spreminjati. Registrskih tablic ni dovoljeno pre- 
nesti na drugo osebo. Vozilo, ki je v prometu s spremenjeno 
vsebino, barvo, merami ali obliko registrske tablice od predpi- 
sanih, ni označeno s predpisanimi registrskimi tablicami. 

(3) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT. 

Zamenjava registrskih tablic 

178. člen 

(1) Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za nove: 
- kadar se za stalno preseli oziroma prenese sedež v drugo 
registracijsko območje; 
- kadar je najmanj ena registrska tablica pogrešana ali uni- 
čena; 
- kadar postanejo zaradi obrabljenosti neuporabne. 

(2) Namesto pogrešane registrske tablice ali registrske 
tablice, ki jo je uničia upravna enota, se ne sme izdati nove 
registrske tablice z enakim delom označb za oznako registra- 
cijskega območja. 

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT. 

Izbira dela označb po lastni želji 

179. člen 

(1) Del označbe registrske tablice, ki sledi oznaki registracij- 
skega območja je mogoče izbrati po lastni želji, če: 

1. ne vsebuje kombinacije črk in številk, ki jih ni dovoljeno 
uporabljati po določbah 176. člena tega zakona; 
2. že ni bil dodeljen ali rezerviran za drugega lastnika vozila 
na istem registracijskem območju; 
3. ne vsebuje kombinacije, ki se uporablja za serijsko izdelane 
tablice; 
4. je lastnik vozila vplačal poleg določene cene registrskih 
tablic dodatna sredstva za izbiro registrskih tablic po želji v 
višini, kot jo določi Vlada Republike Slovenije. 

(2) Izbira dela označb registrske tablice, ki sledi oznaki regi- 
stracijskega območja, je osebna pravica, ki je ni mogoče 
prenesti na drugo osebo. Lastnik vozila, ki bo registrirano s 
tako izbranimi registrskimi tablicami, mora registrske tablice, 
izbrane do lastni želji, naročiti ter vplačati določene stroške 
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za izdelavo registrskih tablic in stroške za izbiro dela označbe 
registrskih tablic najmanj 60 dni pred registracijo vozila. 

(3) Izbrani del označb registrske tablice, ki sledi oznaki regi- 
stracijskega območja, je rezerviran za osebo, ki ga je Izbrala, 
pet let od dneva izbire. 

(4) Če lastnik vozila, ki je izbral po lastni želji del označb 
registrske tablice, ki sledi oznaki registracijskega območja, 
ne naroči registrskih tablic z izbranim delom označb v petih 
letih od dneva izbire oziroma ne zahteva registracije vozila z 
naročenimi registrskimi tablicami v šestih mesecih od dneva 
naročila, se registrske tablice uničijo, naročnik pa nima pra- 
vice do vračila vplačanih stroškov za izdelavo registrskih 
tablic in stroškov za izbiro dela označbe registrskih tablic. 

(5) Dela označbe, ki sledi oznaki registracijskega območja, ni 
mogoče izbrati za registrske tablice iz 7. in 8. točke prvega 
odstavka 176. člena tega zakona. 

Odvzem registrskih tabljc 

180. člen 

(1) Vozilo, za katero ni bil uspešno opravljen tehnični pregled 
v 30 dneh po izteku veljavnosti nalepke, vozilo, ki ni obvezno 
zavarovano, oziroma je uničeno, odpisano ali odsvojeno, 
mora lastnik odjaviti in hkrati z odjavo izročiti registrske 
tablice, razen če istočasno zaprosi za registracijo drugega 
vozila, ki ga upravna enota registrira z isto registrsko 
označbo. Obveznost odjave vozila in izročitve registrskih 
tablic velja tudi v primeru spremembe stalnega prebivališča 
ali sedeža lastnika v drugo registracijsko območje. 

(2) Upravna enota hrani izročene registrske tablice šest mese- 
cev od dneva izročitve, če namerava lastnik v tem roku regi- 
strirati isto ali drugo vozilo. Če v tem roku s temi registrskimi 
tablicami ni registrirano isto ali drugo vozilo, se izročene 
registrske tablice uničijo. 

(3) Če v primerih iz prvega odstavka tega člena lastnik ne 
odjavi vozila in ne izroči registrskih tablic, upravna enota, ki 
vodi evidenco o tem vozilu, črta vozilo iz evidence in odvzame 
ter uniči registrske tablice. 

(4) Za odvzete oziroma izročene registrske tablice lastnik 
vozila nima pravice do nadomestila stroškov za izdelavo in 
stroškov za izbiro dela označbe registrskih tablic. 

(5) Lastnik registriranega vozila mora v 15 dneh prijaviti 
upravni enoti, ki vodi evidenco o tem vozilu, vsako spre- 
membo (tehnično spremembo, spremembo lastništva, stal- 
nega prebivališča oziroma sedeža, odjavo itd.), ki vpliva na 
spremembo podatkov v prometnem dovoljenju. 

(6) K prijavi spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov v 
prometnem dovoljenju, mora lastnik vozila priložiti listino, s 
katero dokazuje spremembo. Če se sprememba lastništva 
vozila dokazuje s pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama 
ali fizično in pravno osebo, mora biti podpis fizične osebe, ki 
je bila lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, overjen pri 
notarju, če pa je pogodba sklenjena med pravnima osebama, 
overi podpisa pravna oseba, dosedanji lastnik vozila. Če 
vozilo proda komisionar, overi podpis komisijske pogodbe in 
račun. 

(7) Novi lastnik vozila mora pri prijavi spremembe lastništva 
vozila priložiti dokazilo o sklenjenem obveznem zavarovanju. 

(8) Z denarno kaznl]o 25.000 SIT se kaznuje za prekršek 
lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s prvim, ali petim odstav- 
kom tega člena. 

(9) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim, ali šestim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 
25.000 SIT. 

Preizkusne tablice 

181. člen 

(1) Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice se izda 
največ za pet dni za naslednja vozila: 
- za nova, predelana in popravljena vozila, s katerimi se na 
javnih cestah opravlja vožnja za preizkus ali prikaz njihovih 
lastnosti; 
- za vozila, ki so na poti od podjetja, v katerem so bila 
izdelana, do podjetja, v katerem bodo dokončana, ali do 
skladišča trgovinskega podjetja; 
- za vozila, ki so na poti na tehnični ali strokovni pregled 
oziroma na sejem zaradi prodaje; 
- za vozila, ki so na poti od kraja prevzema do kraja registra- 
cije. 

(2) Potrdila za preizkusno vožnjo in preizkusnih tablic se ne 
izda za vozilo, ki: 
- ni obvezno zavarovano; 
- je registrirano, razen za tista vozila, ki so na poti iz kraja, v 
katerem so bile registrske tablice oddane, odvzete, uničene 
ali pogrešane, do kraja, v katerem bodo zanje izdane nove 
registrske tablice. 

(3) Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice izda 
upravna enota, na območju katerega se bo pričela vožnja 
vozila iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Upravna enota lahko pooblasti za izdajo potrdil za preiz- 
kusno vožnjo vozil in preizkusnih tablic za vozila iz prvega 
odstavka tega člena pravno osebo ali samostojnega podjetni- 
ka-posameznika, ki je registriran za prodajo vozil, če je to 
utemeljeno z obsegom prodaje vozil. Dovoljenje za uporabo 
kovinskih preizkusnih tablic lahko dobijo pravne osebe ali 
samostojni podjetniki-posamezniki, registrirani za prodajo 
vozil za dobo enega leta, z možnostjo ponovne izdaje dovolje- 
nja. Kovinskih preiskusnih tablic ni dovoljeno uporabljati za 
vozila, ki so namenjena za preizkušanje pri pravni osebi ali 
samostojnemu podjetniku-posamezniku, ki sta registrirana 
za prodajo vozil. Pravni osebi ali samostojnemu podjetniku - 
posamezniku, ki izda potrdilo za preizkusno vožnjo in preiz- 
kusne tablice v nasprotju z določbo prvega ali drugega 
odstavka tega člena, se dano pooblastilo prekliče. 

(5) Vozilo se sme uporabljati samo na relaciji, ki je navedena v 
potrdilu za preizkusno vožnjo. 

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena. 

Posebne registrske tablice 

182. člen 

Motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih pred- 
stavništev. misij tujih držav in predstavništev mednarodnih 
organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh 
predstavništvih oziroma misijah, registrira upravna enota, kjer 
je sedež registracijskega območja, na območju katerega ima 
tako predstavništvo ali misija svoj sedež oziroma kjer ima 
tujec, zaposlen v takem predstavništvu ali misiji, prebivališče. 

Registracija vozil Ministrstva za obrambo 

183. člen 

Način registracije vozil Ministrstva za obrambo in obliko ter 
vsebino registrskih tablic predpiše minister za obrambo. 

Začasna registracija 

184. člen 

(1) Začasno se registrirajo motorna in priklopna vozila, kate- 
rih lastniki so tujci, ki jim je dovoljeno začasno prebivanje v 
Republiki Sloveniji, oziroma državljani Republike Slovenije, ki 
imajo v Republiki Sloveniji le začasno prebivališče. Začasno 
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se registrirajo na domačo pravno ali fizično osebo tudi v 
skladu s carinskimi predpisi začasno uvožena vozila, ki se 
uporabljaj^ po pogodbi o zakupu (lizing) ali pogodbi o 
poslovnem sodelovanju, sklenjeni med domačim in tujim 
podjetjem, oziroma za sejme ali športna tekmovanja. 

(2) Prometno dovoljenje za vozilo iz prejšnjega odstavka se 
izda z veljavnostjo največ enega leta. 

(3) Začasno se registrirajo tudi vozila, ki jih tujec po konča- 
nem bivanju odpelje iz Republike Slovenije, in vozila, kup- 
ljena v Republiki Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi. 

(4) Prometno dovoljenje za vozilo iz prejšnjega odstavka se 
izda z veljavnostjo za čas, ki je potreben, da se vozilo prepelje 
v državo, kjer bo registrirano, oziroma največ za 30 dni. 

(5) Začasno registrirana vozila so registrirana do poteka 
veljavnosti prometnega dovoljenja. 

Pooblastilo 

185. člen 

Minister za notranje zadeve izda natančnejše predpise o regi- 
straciji in izdaji prometnega dovoljenja, odjavi motornih in 
priklopnih vozil, prijavi sprememb in podaljšanju veljavnosti 
prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo in 
določi obrazec prometnega dovoljenja in prometnega dovo- 
ljenja za začasno registrirano vozilo, obliko, barvo, vsebino in 
mere registrskih tablic, registracijska območja ter njihove 
oznake. 

3. Tehnični pregledi 

Roki in opravljanje tehničnih pregledov 

186. člen 

(1) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil razen moto- 
kultivatorjev in delovnih strojev, se opravljajo najmanj enkrat 
n? leto. 

(2) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi 
se opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov za prevoz potni- 
kov za lastne potrebe, motornih in priklopnih vozil, ki preva- 
žajo nevarne snovi, in vozil, ki se uporabljajo za učenje vožnje 
v avto šolah, ter motornih In priklopnih vozil starejših od 12 
let, razen delovnih strojev, motokultivatorjev, počitniških 
priklopnikov in lahkih priklopnikov, se opravljajo vsakih šest 
mesecev. 

(3) Prvi tehnični pregled se opravi: 

1. eno leto po prvi registraciji: 
- za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa pre- 
sega 3500 kg, 
- za avtobuse, 
- za priklopna vozila, razen za lahke priklopnike In počitni- 
ške prikolice; 
- za motorna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz 
potnikov, 
- za motorna vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje 
kandidatov za voznike, 
- za motorna vozila, za Izposojo brez voznika, 
- za intervencijska vozila, ki se uporabljajo kot vozila s 
prednostjo. 

2. tri leta po prvi registraciji: 
- za vsa druga motorna in priklopna vozila. 

(4) Rabljena motorna in priklopna vozila ter motorna in 
priklopna vozila, ki so v Republiko Slovenijo uvožena brez 
posredovanja pooblaščenega zastopnika, morajo biti pred 
registracijo tehnično pregledana. 

(5) Pri tehničnem pregledu se ugotovijo podatki o vozilu iz 
174. člena tega zakona, stanje predpisanih naprav in opreme ' 
in izpolnjevanje drugih pogojev, predpisanih za udeležbo v 
cestnem prometu. 

(4) O opravljenem tehničnem pregledu se vodi in izda zapisnik 
na predpisanem obrazcu. 

(5) Za motorno ali priklopno vozilo, ki je bilo na tehničnem 
pregledu spoznano kot sposobno za vožnjo v cestnem pro- 
metu, se izda nalepka, s katero se označi na vozilu rok 
veljavnosti tehničnega pregleda vozila. 

(6) O opravljenem tehničnem pregledu motornih in priklopnih 
vozil se vodi evidenca, ki vsebuje podatke iz zapisnika o 
tehničnem pregledu. 

(7) Stroške tehničnega pregleda plača lastnik vozila. 

187. člen 

(1) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo 
pravne osebe, ki jih za to pooblasti minister za notranje 
zadeve. 

(2) Pravna oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem bese- 
dilu: pooblaščena organizacija) mora imeti ustrezne poslovne 
prostore z urejenim prostorom za dovoz in odvoz vozil ter 
potrebne parkirne površine, predpisano opremo in strokovno 
usposobljene delavce. Poslovni prostor za opravljanje tehnič- 
nih pregledov mora imeti najmanj dve računalniško vodeni 
preizkuševalni stezi, in sicer eno za preizkušanje osebnih 
avtomobilov in motornih koles ter drugo za preizkušanje 
tovornih vozil in avtobusov. 

(3) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo 
delavci pooblaščene organizacije. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstav- 
kom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno 
kaznijo najmanj 50.000 SIT. 

188. člen 

Minister za notranje zadeve lahko dovoli, da ima pooblaščena 
organizacija, kadar to terjajo razlogi, le preizkuševalno stezo 
za preizkušanje osebnih avtomobilov in motornih koles. 

Pooblastilo 

189. člen 

Minister za notranje zadeve izda natančnejše predpise o 
pogojih za opravljanje tehničnih pregledov motornih in pri- 
klopnih vozil, o načinu opravljanja tehničnih pregledov in 
vodenju evidence o opravljenih tehničnih pregledih, predpiše 
obliko in vsebino nalepke za tehnični pregled, način označe- 
vanja motornih in priklopnih vozil z nalepko za tehnični pre- 
gled in obrazec zapisnika o tehničnem pregledu. 

190. člen 

Minister za znanost in tehnologijo v soglasju z ministrom za 
notranje zadeve izda natančnejše predpise o dimenzijah, 
skupni masi in osni obemenitvi vozil, o napravah, opremi in 
delih vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
naprave, oprema in deli vozil v cestnem prometu. 

Nadzor nad izvajanjem tehničnih pregledov 

191. člen 

(1) Opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih 
vozil ter vodenje evidenc nadzira Ministrstvo za notranje 
zadeve in upravna enota, na območju katere ima sedež poo- 
blaščena organizacija. 
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(2) Dovoljenje za opravljanje tehničnih pregledov motornih in 
Priklopnih vozil se lahko prekliče, če poslovni prostor ne 
spolnjuje več pogojev za opravljanje teh pregledov, če pred- 
pisane naprave niso brezhibne ali če pooblaščena organiza- 
cija nima ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev. 

Delavci za opravljan)« tehničnih pregledov 

192. član 

0) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil lahko 
opravljajo delavci, ki imajo najmanj V. stopnjo izobrazbe 
krojne, prometne ali avtomehanske smeri in tri leta ustreznih 
delovnih izkušenj in opravljen izpit za kontrolorja tehničnih 
pregledov motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem bese- 
dilu: tehnik—kontrolor). 

(2) Izven delovnega časa tehnik-kontrolor ne sme opravljati 
avtomehaničnih del kot obrtnik oziroma samostojni podjet- 
nik-posameznik. 

(3) Organizacija, ki je pooblaščena za opravljanje tehničnih 
Pregledov, ne sme opravljati tehničnih pregledov vozil, ki so 
njena last ali jih ima v najemu oziroma zakupu. 

(4) Posamezna dela, vezana na tehnični pregled in postopek 
registracije motornih in priklopnih vozil, lahko opravljajo 
delavci, ki imajo najmanj V. stopnjo izobrazbe in opravljen 
Preizkus usposobljenosti za referenta za registracijo motor- 
nih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: referent). 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za 
prekršek tehnik-kontrolor, ki ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena. 

Opravljan|e Izpita 

193. člen 

(1) Kandidat za tehnika-kontrolorja in kandidat za vodjo 
tehničnih pregledov opravljata izpit pred komisijo, ki jo ime- 
nuje minister za notranje zadeve. Evidenco o opravljenih 
izpitih za tehnika-kontrolorja in vodjo tehničnih pregledov 
vodi Ministrstvo za notranje zadeve. 

(2) Kandidat za referenta in kandidat za vodjo administracije 
opravljata preizkus usposobljenosti pred komisijo, ki jo ime- 
nuje upravna enota, na območju katere ima pooblaščena 
organizacija poslovni prostor za opravljanje tehničnih pregle- 
dov motornih in priklopnih vozil. 

(3) Kandidatu, ki uspešno opravi izpit oziroma preizkus uspo- 
sobljenosti, izda izpitna komisija potrdilo o opravljenem izpitu 
oziroma preizkusu usposobljenosti. 

(4) Minister za notranje zadava pooblasti organizacijo, ki 
Pripravila kandidate Iz prvega In drugega odstavka tega 
(lena za izpit oziroma preizkus. 

Obnavl|an|e znanja 

194. člen 

(1) Tehnlki-kontrolorji morajo vsako leto obnavljati znanje 
I Po programu, ki ga predpiše Ministrstvo za notranje zadeve. 

(2) Ministrstvo za notranje zadeve naimanj enkrat letno pre- 
verja znanje tehnikov-kontrolorjev. Ce tehnik-kontrolor ne 
opravi uspešno preverjanja znanja, ga lahko ponovno oprav- 
lja v roku enega meseca. Če pri ponovnem preverjanju ni 
uspešen, ga Ministrstvo za notranje zadeve napoti na ponovni 
izpit za tehnika-kontrolorja. Tehnik-kontrolor, ki ni uspešno 
opravil preverjanja znanja, ne sme opravljati tehničnih pregle- 
dov motornih in priklopnih vozil, dokler preverjanja znanja 
oziroma ponovnega izpita za tehnika-kontrolorja ne opravi 
uspešno. 
(3) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 

prekršek pravna oseba, ki dopusti opravljati tehniku-kontro- 
lorju iz drugega odstavka tega člena tehnične preglede 
motornih ali priklopnih vozil, odgovorna oseba pravne osebe 
pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT. 

Radno in dodatno strokovno usposabljanje 

195. člen 

(1) Pooblaščena organizacija mora organizirati redno in 
dodatno strokovno usposabljanje tehnikov-kontrolorjev in 
referentov. 

(2) Program rednega in dodatnega usposabljanja tehnikov- 
kontrolorjev obsega: « 
- predpise o varnosti cestnega prometa, ki se nanašajo na 
vozila; 
- predpise o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil; 
- predpise o napravah, opremi, dimenzijah, skupni masi in 
osni obremenitvi vozil v cestnem prometu; 
- poznavanje in delovanje glavnih sestavnih delov motornih 
in priklopnih vozil; 
- praktično izvedbo tehničnega pregleda z uporabo predpi- 
sanih merilnih naprav in opreme; 
- vodenje evidenc o tehničnih pregledih; 
- osnove o preizkušanju predelanih motornih in priklopnih 
vozil; 
- osnove o homologaciji motornih in priklopnih vozil. 

(3) Program rednega in dodatnega usposabljanja referentov 
obsega: 
- predpise o registraciji motornih in priklopnih vozil; 
- vodenje upravnega postopka pri registraciji motornih in 
priklopnih vozil; 
- predpise s področja obveznega zavarovanja; 
- vodenje ročnih in računalniških evidenc registriranih vozil; 
- praktično izvedbo registracije za motorno ali priklopno 
vozilo; 
- predpise s področja tehničnih pregledov. 

Pogoji za posamezne strokovne delavce 

196. člen 

(1) Enoto tehničnih pregledov mora voditi vodja tehničnih 
pregledov, ki mora imeti najmanj V. stopnjo strokovne izo- 
brazbe in opravljen izpit po programu za vodjo tehničnih 
pregledov. 

(2) Program izpita za vodjo tehničnih pregledov obsega pro- 
gram iz drugega odstavka 195. člena tega zakona, predpise in 
tehnične norme o homologaciji ter preizkušanju motornih in 
priklopnih vozil. 

(3) Službo administrativno-tehničnih opravil v zvezi s tehnič- 
nimi pregledi in registracijo motornih vozil vodi vodja admini- 
stracije, ki mora imeti V. stopnjo strokovne izobrazbe in 
opravljen izpit po programu iz tretjega odstavka 195. člena 
tega zakona. 

Način opravljanja tehničnega pregleda 

197. član 

(1) Tehnični pregled motornega ali priklopnega vozila mora 
biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in navodili proiz- 
vajalca naprave, s katero se opravi posamezen pregled. 

(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
tehnik-kontrolor, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega 
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 
najmanj 25.000 SIT. 
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Preizkušanj* vozil 

198. čl*n 

(1) Motorna in priklopna vozila, ki se posamično izdelujejo, 
predelujejo ali dodelujejo, morajo biti pregledana v skladu s 
predpisi o homologaciji, preden se dajo v promet. 

(2) Traktorje pregledujejo in preizkušajo pooblaščene pravne 
osebe, o preizkušnji izdajo izjavo o ustreznosti. 

(3) Stroške pregleda in preizkusa vozila iz prvega odstavka 
tega člena plača lastnik vozila. 

(4) Z denarno kazni|o 25.000 SIT •• kaznuj* za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju • prvim odstavkom tega člena. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstav- 
kom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno 
kaznijo najmanj 25.000 SIT. 

Pooblastilo 

199. člen 

Minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za znanost 
in tehnologijo določi pravne osebe iz drugega odstavka 198. 
člena ter izda natančnejše predpise o pregledu in preizkuša- 
nju vozil in o izdajanju strokovnih mnenj. 

Predelava vozila 

200. člen 

(1) Ob vsaki poškodbi ali predelavi naprav, ki so pomembne 
za varno vožnjo, preneha veljavnost nalepke za tehnični pre- 
gled. 

(2) Nova nalepka za tehnični pregled se izda na podlagi 
predložene izjave ustreznosti in tehničnega pregleda vozila. 

Napotitev na ponovni Izpit 

201. člen 

(1) Če se pri nadzoru opravljanja tehničnih pregledov ugotovi, 
da tehnik-kontrolor ne opravlja svojega dela v skladu z 
določili 197. člena tega zakona, se ga na predlog pristojnega 
organa iz 191. člena tega zakona lahko pošlje na ponovno 
opravljanje izpita za tehnika-kontrolorja k pristojni izpitni 
komisiji. 

(2) Predlog iz prejšnjega odstavka da lahko tudi Poobl"f'?"® 
organizacija, če ugotovi, da tehnlk-kontrolor pomanjkljivo 
opravlja tehnične preglede. 

(3) Odločbo o napotitvi na ponovni izpit iz prvega '"drugega 
odstavka tega člena izda Ministrstvo za notranje zadeve. 

141 Tehnlk-kontrolor, ki je napoten na ponovni izpit, ne sme 
opravljati tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, 
dokler tega izpita ne opravi. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s četrtim odstav- 
kom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno 
kaznijo najmanj 50.000 SIT. 

Merilne naprav* 

202. člen 

(1) Merilne naprave, ki jih uporablja pooblaščena organizacija 
pri tehničnih pregledih, morajo biti vselej brezhibne. 

(2) Merilne naprave iz prejšnjega odstavka morajo biti pregle- 

dane, overjene in tipsko odobrene, skladno z določbami 
Zakona o meroslovju. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega 
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 
najmanj 50.000 SIT. 

Prekinitev opravljanja tehničnih pregledov 

203. člen 

(1) Pooblaščena organizacija mora takoj prekiniti opravljanje 
tehničnih pregledov, če se pokvari katera od merilnih naprav 
ali dvigalo. 

(2) O prekinitvi opravljanja tehničnih pregledov zaradi pokvar- 
jenih merilnih naprav ali dvigala mora pooblaščena organiza- 
cija takoj obvestiti upravno enoto na območju katere opravlja 
tehnične preglede motornih in priklopnih vozil. 

(3) Pooblaščena organizacija lahko nadaljuje opravljanje teh- 
ničnih pregledov, ko je okvarjena naprava popravljena in 
overjena in ko o tem obvesti organ iz prejšnjega odstavka. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega 
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 
najmanj 50.000 SIT. 

Pooblastilo 

204. člen 

Minister za notranje zadeve določi: 

- pravne osebe, ki smejo izdelovati registrske tablice za 
motorna in priklopna vozila, tablice za preizkušnjo, tablice za 
označevanje vozil, na katerih se učijo kandidati za voznike, in 
ceno tablic; 
- ceno tiskovin in obrazcev, ki se uporabljajo pri izvrševanju 
predpisov o varnosti cestnega prometa; 
- višino stroškov izpitov za kontrolorja in vodjo tehničnih 
pregledov. 

XI. ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE NA CESTI 

Uporaba predpisov 

205. čl*n 

Določbe zakona o javnih shodih in javnih prireditvah veljajo 
tudi za športne in druge prireditve na cesti, kolikor ni v tem 
zakonu drugače določeno. 

Izdaja dovoljenja 

208. čl*n 

(1) Športna ali druga prireditev na cesti pomeni izredno upo- 
rabo ceste in se lahko izvede le na podlagi dovoljenja ter v 
skladu s pogoji iz dovoljenja. 

(2) Dovoljenje se izda organizatorju, ki je pravna oseba s 
sedežem v Republiki Sloveniji. 

(3) Za športno ali drugo prireditev na cesti na območju ene 
upravne enote izda dovoljenje za to območje pristojna 
upravna enota. 

(4) Za športno ali drugo prireditev na cesti z območja dveh ali 
več upravnih enot izda dovoljenje Ministrstvo za notranje 
zadeve. 

(5) Dovoljenja za prireditev na cesti se ne sme izdati, če bi bilo 
potrebno zaradi prireditve začasno prepovedati promet, ker 
ga ni mogoče preusmeriti na drugo cesto, ali če bi bilo 

poročevalec, št. 20 42 



potrebno za daljši čas ustaviti promet na cestah z gostejšim 
prometom. 

(6) Izjemoma se lahko izda dovoljenje za športno ali drugo 
prireditev na cesti tudi v primeru, ko na določenem odseku 
ceste ni obvozne ceste, vendar samo v času izven prometnih 
konic. 

(7) Pred izdajo dovoljenja za prireditev na cesti mora organ, ki 
izda dovoljenje za prireditev, izvesti ustno obravnavo z orga- 
nizatorjem prireditve. Na ustno obravnavo mora vabiti vse 
pravne in druge osebe, katerih udeležba bi lahko prispevala k 
določitvi ustreznih pogojev za varno izvedbo prireditve. 

(8) Organizator športne ali druge prireditve na cesti je dolžan 
izvršiti vse potrebne ukrepe za varnost prireditve. 

(9) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za 
prekršek oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena. 

(10) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba-organizator, ki ravna v nasprotju s 
prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba organizatorja 
pa z denarno kaznijo najmanj 120.000 SIT. 

Prireditveni prostor 

207. člen 

Prireditveni prostor športne prireditve na cesti je prireditvena 
proga, prostori za gledalce in prostori za vozila udeležencev 
prireditve in gledalcev. 

Koledar prireditev 

208. člen 

(1) Organizacija, ki vpiše športno hitrostno prireditev na cesti 
v koledar prireditev, je dolžna koledar pred začetkom tekmo- 
valne sezone predložiti organu, pristojnemu za izdajo dovolje- 
nja za to prireditev. 

(2) Koledar prireditev mora vsebovati podatke o organiza- 
torju. vrsti prireditve, času izvedbe in prireditveni progi. 

Vloga za dovolitev prireditve 

209. člen 

1) Popolno vlogo za dovolitev športne ali druge prireditve na 
cesti mora organizator predložiti pristojnemu organu najmanj 
30 dni pred prireditvijo. Vloga mora poleg drugih predpisanih 
prilog vsebovati izjave oseb, odgovornih za varno izvedbo 
prireditve, da bodo zagotovili pravočasno in dosledno izvrše- 
vanje ukrepov, določenih v dovoljenju in načrtu ukrepov za 
varno izvedbo prireditve. 

(2) V načrtu ukrepov za varno izvedbo prireditve na cesti je 
treba navesti zlasti ukrepe, ki jih bo zagotovil organizator za 
varnost udeležencev prireditve, gledalcev in ostalih udeležen- 
cev v prometu, podatke o tem, kje, za koliko časa in v kakš- 
nem obsegu bo moten ali prekinjen cestni promet, število 
udeležencev prireditve in spremljevalcev. 

(3) Vlogi za dovolitev športne hitrostne prireditve na cesti je 
treba priložiti dovoljenje za omejitev prometa ali zaporo ceste 
pristojnega upravnega organa za promet, če je zaradi priredi- 
tve potrebno prepovedati ali omejiti promet, in prometno 
tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ob 
zapori ceste ali omejitvi prometa, ki jo izdela pravna oseba, ki 
je registrirana za to dejavnost. 

(4) Dovoljenje za omejitev prometa ali zaporo ceste mora 
organizator prireditve priložiti vlogi tudi za vse druge priredi- 
tve na cesti ali ob cesti, če je zaradi njih potrebno omejiti, 
preusmeriti ali prepovedati promet. 

Spremljanje z vozili 

210. člen 

(1) Udeležence športne ali druge prireditve na cesti smejo 
spremljati le vozila, označena s posebnim znakom, ki ga 
določi organizator prireditve. 

(2) Opis, oblike, barve, vsebine in dimenzije posebnega znaka 
iz prejšnjega odstavka mora organizator prireditve priložiti 
vlogi iz 208. člena tega zakona. 

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek organizator prireditve, ki ravna' v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba organizatorja pa z 
denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT. 

Stroški sodelovanja policistov 

211. člen 

Če morajo pri zagotavljanju varne izvedbe prireditve ali zaradi 
preusmerjanja prometa sodelovati policisti, mora organizator 
povrniti dejanske stroške, ki nastanejo z organizacijo in 
izvedbo zavarovanja prireditve. 

Vzpostavitev prireditvenega prostora v prejšnje stanje 

212. člen 

(1) Organizator športne ali druge prireditve na cesti in priredi- 
tve ob cesti, ki vpliva na cestni promet, mora po končani 
prireditvi takoj odstraniti s ceste prometne znake, druge 
označbe, naprave in predmete, ki so bili postavljeni za 
izvedbo prireditve oziroma v zvezi s prireditvijo, in na priredi- 
tvenem prostoru vzpostaviti prejšnje stanje, očistiti cesto in 
prireditveni prostor. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 750.000 SIT se kaznuje za 
prekršek organizator, ki ravna v nasprotju z določbo tega 
člena, odgovorna oseba organizatorja pa z denarno kaznijo 
najmanj 75.000 SIT. 

XII. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI IN POOBLASTILA 

Posredovanje osebnih podatkov 

213. člen 

(1) Organi za notranje zadeve imajo v zvezi s svojim delom 
pravico pridobiti in uporabljati podatke o prekrških in kazni- 
vih dejanjih voznikov, storjenih v cestnem prometu, ter o 
izrečenih kaznih in ukrepih. 

(2) Organi in službe, ki zbirajo podatke iz prejšnjega odstavka 
so jih dolžni posredovati organom za notranje zadeve, na 
njihovo zahtevo. 

Kaznovanje ogrožanja In povzročitev prometne nesreče 

214. člen 

(1) Udeleženec v cestnem prometu, ki s kršitvijo določb tega 
zakona koga ogroža, se lahko kaznuje z denarno kaznijo 
najmanj 30.000 SIT in 1 do 6 kazenskimi točkami. 

(2) Udeleženec v cestnem prometu, ki s kršitvijo določb tega 
zakona povzroči prometno nesrečo, se kaznuje z denarno 
kaznijo najmanj 50.000 SIT In 1 do 7 kazenskimi točkami, ali 
kaznijo zapora In 1 do 7 kazenskimi točkami. 

215. člen 
♦ 

(1) Voznik je dolžan imeti pri sebi dokumente, s katerimi 
dokazuje pravico voziti vozila v cestnem prometu, dokazila o 
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vozilu, tovoru, izredni uporabi ceste in o izrednem prevozu ter 
jih na zahtevo policista dati na vpogled. 

(2) Voznik mora na zahtevo policista omogočiti pregled 
vozila, opreme, naprav in tovora. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT In 2 do 5 kazen- 
skimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v 
nasprotju z določbama tega člena. 

Izločitev vozila 

216. člen 

(1) Policist začasno izloči iz prometa motorno vozilo: 
- ki ima vgrajene tudi nehomologirane naprave, rezervne 
dele in opremo ali posamezne sklope; 
- ki ni registrirano ali nima veljavnega potrdila za preizkusno 
vožnjo ali za katero je potekla veljavnost prometnega dovolje- 
nja za začasno registrirano vozilo; 
- ki ni tehnično brezhibno oziroma ni na predpisan način 
označeno z veljavno nalepko za tehnični pregled; 
- ki ni obvezno zavarovano; 
- ki je obremenjeno nad njegovo nosilnostjo ali ko obreme- 
njeno presega predpisano razmerje med bruto močjo 
motorja, izraženo v KW, in največjo maso, izraženo v t; 
- ki ima nepravilno naložen ali pritrjen tovor; 
- ki samo ali skupaj s tovorom prekoračuje predpisane 
dimenzije ali osne obremenitve; 
- če nima dovoljenja za prevoz ali ne izpolnjuje posebnih 
pogojev, določenih v dovoljenju za izredni prevoz, ali če krši 
določbe tega zakona o izredni uporabi cest; 
- ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varstva okolja; 
- ki mu v skladu z veljavnimi predpisi ni dovoljen vstop v 
državo; 
- ki ni označeno z registrskimi tablicami; 
- če je označeno z registrskimi tablicami, ki so izdane za 
drugo vozilo. 

(2) Policist začasno izloči iz prometa tudi motorna vozila ali 
skupino vozil, za katerimi je zaradi počasne vožnje nastala 
kolona vozil. 

(3) Policist, ki izloči vozilo iz prvega odstavka tega člena iz 
prometa, začasno odvzame registrske tablice oziroma preiz- 
kusne tablice. 

217. člen 

(1) Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo 
pomankljivosti ali pridobi posebno dovoljenje, vendar ne dalj 
kot 24 ur. 

(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka mora lastnik vozila 
vozilo odstraniti s ceste. Če tega ne stori, odstrani vozilo na 
voznikove stroške upravljavec ceste. 

(3) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek 
lastnik vozila, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega 
člena. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT. 

Odreditev tehničnega pregleda 

218. člen 

(1) Policist lahko odredi tehnični pregled in odvzame nalepko 
za tehnični pregled, če sumi, da motorno ali priklopno vozilo 
ni tehnično brezhibno zaradi napak na napravah za upravlja- 
nje ali zaviranj, da so v vozilo vgrajene nehomoligirane 
naprave, nadomestni deli in oprema, ki bi morali biti homoligi- 
rani oziroma če je poškodovano v prometni nesreči. 

(2) Voznik plača stroške tehničnega pregleda, če se pri pre- 

gledu ugotovi napaka na vozilu, zaradi katere je bilo vozilo 
poslano na tehnični pregled. Prav tako mora plačati stroške 
tehničnega pregleda voznik vozila, za katerega se pri pre- 
gledu ugotovi, da je bila na vozilu že odpravljena napaka, 
zaradi katere je bilo vozilo poslano na tehnični pregled. 

Odvoz parkiranega vozila 

219. člen 

Policist odredi odvoz parkiranega vozila z vozilom za odvoz 
vozil (pajek), če ugotovi, da parkirano vozilo ogroža druge 
udeležence v cestnem prometu. Odvoz vozila se opravi na 
stroške lastnika. 

Zapuščeno vozilo 

220. člen 

(1) V primeru, da policist ali inšpektor za ceste najde zapuš- 
čeno vozilo, mora ugotoviti lastnika in mu odrediti, da vozilo 
odstrani na svoje stroške. 

(2) Če lastnik ne odstrani zapuščenega vozila, policist, pristo- 
jen organ ali služba za nadzor cest pa ugotovi, da se vozilo v 
nobenem primeru ne more usposobiti za vožnjo, po predhod- 
nem obvestilu lastnika odredi odstranitev na stroške lastnika. 

(3) V primeru, ko policist, pristojen organ ali služba za nadzor 
cest ne more ugotoviti lastnika, zapuščeno vozilo pa se v 
nobenem primeru ne more usposobiti za vožnjo, odredi od- 
stranitev. 

(4) O najdenem zapuščenem vozilu in njegovi odstranitvi po 
določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
mora policist, pristojen organ ali služba za nadzor cest sesta- 
viti poseben zapisnik. 

Prepoved nadaljnje vleke vozil 

221. člen 

(1) Če policist ugotovi, da vleka vozil ni v skladu s predpisi, 
prepove nadaljnjo vleko, dokler pomanjkljivosti niso odprav- 
ljene. 

(2) Izjemoma lahko policist dovoli nadaljnjo vleko do najbliž- 
jega kraja, kjer je mogoče vozilo popraviti ali odpraviti napake 
pri vleki. 

Prepoved vožnje 

222. člen 

(1) Če policist ugotovi, da vozilo vozi po cesti, po kateri je 
vožnja tovrstnih vozil prepovedana, izloči vozilo, dokler ne 
preneha prepoved za vožnjo, oziroma odredi, da uporabi za 
vožnjo drugo cesto. V primeru, da voznik ne uporablja zimske 
opreme takrat, ko je njena uporaba obvezna, izloči vozilo, 
dokler je voznik ne uporabi. 

223. člen 

Policist, ki ugotovi pomanjkljivosti na cesti, ki neposredno 
ogrožajo varnost prometa, odredi začasne ukrepe, s katerimi 
se prepreči ogrožanje udeležencev v cestnem prometu, in 
obvesti pristojen organ ali službo za nadzor cest in uprav- 
ljavca ceste. 

224. člen 

(1) Policist, ki ugotovi, da za delo na cesti, za športno oziroma 
drugo prireditev na cesti ali ob njej ni izdano ustrezno dovo- 
ljenje, da je dovoljenju potekla veljavnost, da se ne odvija v 
skladu s predpisanimi pogoji, da je nezadostno zavarovana 
oziroma je promet slabo organiziran, lahko na kraju samem 
odredi začasne ukrepe za zavarovanje kraja oziroma za uredi- 
tev prometa ali začasno prepove nadaljnje izvajanje del ali 
športne oziroma druge prireditve na cesti ali ob njej. 
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(2) O ugotovitvah in začasnih ukrepih iz prejšnjega odstavka 
mora policist takoj obvestiti pristojno upravo za notranje 
zadeve, ki obvesti o tem pristojen organ ali službo za nadzor 
cest. 

(3) Začasni ukrepi iz prvega odstavka tega člena, ki jih odredi 
policist na kraju samem, veljajo do dokončne odločitve pri- 
stojne uprave za notranje zadeve oziroma pristojnega organa 
ali službe za nadzor cest. 

Izločitev predelanih vozil 

225. člen 

Če policist ugotovi, da je v cestnem prometu vozilo, ki je 
predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, ki jih je 
določil proizvajalec, in zanj ni bilo izdano strokovno mnenje, 
tako vozilo izloči iz prometa in odvzame nalepko za tehnični 
pregled. 

Prepoved vožnje osebi, ki nI zmožna voziti 

226. člen 

(1) Če policist ugotovi, da v cestnem prometu vozi vozilo 
oseba, za katero iz upravičenih razlogov meni, da ni zmožna 
voziti takega vozila, ji mora preprečiti nadaljnjo vožnjo. 

(2) Če policist ugotovi, da v cestnem prometu voznik ali potnik 
kolesa s pomožnim motorjem, kolesa z motorjem ali motor- 
nega kolesa ne uporablja predpisane varnostne čelade ozi- 
roma je ne uporablja tako, kot je to predvideval proizvajalec, 
vozniku prepove nadaljnjo vožnjo in ga izloči iz prometa. 

Odklonitev odredbe policista 

227. člen 

Če voznik odkloni izvršitev odredbe policista, nadaljuje vož- 
njo in z vožnjo oziroma z vozilom ovira ali ogroža varnost 
prometa, se tako vozilo izloči iz prometa in odpelje na najbližji 
primeren zavarovan prostor ter zadrži 24 ur. 

Sodelovanje ministrstva 

228. člen 

(1) Ministrstvo za notranje zadeve sodeluje v strokovnih in 
revizijskih komisijah, ki obravnavajo prometno ureditev, ter v 
komisijah, ki opravljajo tehnične preglede in prevzeme cest in 
cestnih objektov. 

(2) Ministrstvo za notranje zadeve sme, zaradi zagotovitve 
varnosti prometa, zahtevati spremembo ali dopolnitev pro- 
metne ureditve. 

229. člen 

(1) Upravljavec ceste je dolžan predložiti Ministrstvu za notra- 
nje zadeve letni načrt izvajanja del na cesti ali delu ceste. 

(2) O vsaki spremembi prometne ureditve mora upravljavec 
ceste obvestiti pristojno policijsko postajo najmanj tri dni 
pred spremembo. 

(3) Z denarno kaznijo 1.200.000 SIT se kaznuje za prekršek 
upravljavec ceste, ki ravna v nasprotju z določbama tega 
člena, odgovorna oseba upravljavca ceste pa z denarno kaz- 
nijo 120.000 SIT. 

XIII. PREHODNE DOLOČBE 

230. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na uporabo nalepke 
oziroma traku, ki ga uporabljajo invalidi, se pričnejo uporab- 
ljati po šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

231. člen 

(1) Določbi prvega in tretjega odstavka 7. člena tega zakona 
se pričneta uporabljati po enem letu od uveljavitve tega za- 
kona. 

(2) Osebe iz prvega in tretjega odstavka 7. člena tega zakona 
morajo zagotoviti, da imajo vozila, ki jih izdelujejo, poprav- 
ljajo, predelujejo, vzdržujejo ali prodajajo, dokumentacijo in 
seznam vseh homologiranih naprav, rezervnih delov in 
opreme ali posameznih sklopov na vozilu. 

232. člen 

Določba 12. člena tega zakona, ki se nanaša na označevanje 
nekategoriziranih cest in določba tretjega odstavka 79. člena 
tega zakona, se pričneta uporabljati po šestih mesecih od 
uveljavitve tega zakona. 

233. člen 

(1) Avto šole in poslovne enote avto šol, ki so bile registrirane 
do sprejema tega zakona, morajo svoje delovanje uskladiti z 
določbami tega zakona po dveh letih od uveljavitve tega 
zakona. 

(2) Avto šole in poslovne enote avto šol morajo imeti v 
delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas s polnim 
delovnim časom vodjo avto šole, ki Izpolnjuje pogoj iz 
šestega odstavka 137. člena po petih letih od uveljavitve 
tega zakona. 

(3) Do uskladitve z določbami tega zakona se za delo avto šol 
uporabljajo določbe Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. 
list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Ur. list RS, št. 1/91-1) ter 
Pravilnika o avtošolah in o tablicah za označevanje vozil na 
motorni pogon, na katerih se kandidati za voznike učiio vož- 
nje (Ur. list SRS, št. 8/83). 

(4) Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo dela 
vodje avto šole, morajo v roku petih let opraviti izpit za vodjo 
avto šole po določbah tega zakona. 

(5) Ministrstvo za šolstvo in šport določi izobraževalne organi- 
zacije po drugem odstavku 146. člena tega zakona v enem 
letu od uveljavitve tega zakona. », 

234. člen 

Določba 153. člena tega zakona, ki se nanaša na izobrazbo 
predsednika in namestnika predsednika izpitne komisije, se 
prične uporabljati v dveh letih, za člane izpitne komisije pa v 
petih letih od uveljavitve tega zakona. 

235. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označevanje vozila z 
nalepko, določeno v 3. točki prvega odstavka 172. člena, 
deveti alinei tretjega odstavka 174. člena petem odstavku 186. 
člena ter določba drugega odstavka 104. člena tega zakona, 

« o obvezni postavitvi fizičnih naprav za umirjanje prometa, se 
začnejo uporabljati v dveh letih od uveljavitve tega zakona. 

236. člen 

(1) Do pričetka uporabe določb, navedenih v prejšnjem členu, 
se v skladu s prvim odstavkom 4. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1), nadalje 
uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 196. člena 
in 201. člena Zakona o temeljih varnosti cestnege prometa 
(Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89 in 29/90), določbe prvega in 
drugega odstavka 128. in 133. člena Zakona o varnosti cest- 
nega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni 
list RS, št. 1/91-1), 5.,6.,8. in 10. člena Pravilnika o registraciji 
motornih in priklopnih vozil (Uradni list SFRJ, št. 74/89) in 9. 
člena Pravilnika o evidentiranju traktorjev in traktorskih pri- 
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klopnikov (Uradni list SRS, št. 3/83), ki se nanašajo na veljav- 
nost prometnega dovoljenja, njegovo podaljšanje veljavnosti 
ter na vrnitev oziroma odvzem registrskih tablic za vozila, za 
katera ni bila podaljšana veljavnost registracije v 30 dneh po 
poteku. 

237. člen 

Določbe o registraciji koles z motorjem po 172. členu tega 
zakona se začnejo uporabljati štiri leta od uveljavitve tega 
zakona. 

238. člen 

(1) Določba drugega odstavka 187. člena tega zakona o 
računalniško vodenih preizkuševalnih stezah se začne upo- 
rabljati pet let od uveljavitve tega zakona. 

(2) Pooblaščene organizacije, ki opravljajo tehnične preglede 
na podlagi prvega odstavka 135. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa (Ur. list SRS, št.5/82, 40/84, 29/86 in Ur. list 
RS, št.1/91-1), opravljajo svojo dejavnost do poteka roka 
prejšnjega odstavka. 

239. člen 

Tehnik—kontrolor in referent Iz 192. člena tega zakona, kl Je 
na dan uveljavitve tega zakona zaposlen na takem delov- 
nem mestu In nima V. stopnje Izobrazbe, si mora v petih letih 
od dneva uveljavitve tega zakona pridobiti V. stopnjo stro- 
kovne Izobrazbe. 

1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. list SFRJ, 
št.50/88, 63/88, 80/89 in 29/90) in preneha veljati Zakon o 
varnosti cestnega prometa (Ur. list SRS, št.5/82, 40/84, 29/86 
in Ur. list RS, št.1/91-1), razen določb iz 237. člena tega 
zakona. 

(2) Kolikor ni v določbah tega poglavja drugače določeno, se 
izvršilni predpisi, izdani na podlagi Zakona o varnosti cest- 
nega prometa in Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa 
smiselno uporabljajo do izdaje ustreznih predpisov, izdanih 
na podlagi tega zakona, kolikor niso v nasprotju s tem za- 
konom. 

240. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Na 33. seji, dne 19. julija 1995, je Državni zbor Republike 
Slovenije v prvi obravnavi sprejel predlog zakona o varnosti 
cestnega prometa kot primerno podlago za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo. Vladi Republike Slovenije je ob 
tem naročil, naj predlog zakona za drugo obravnavo pripravi 
skupaj s predlogom zakona o prekrških ter v skladu s stališči 
iz prve obravnave predloga zakona v Državnem zboru Repu- 
blike Slovenije. 

Predlagatelj je pri pripravi besedila predloga zakona za drugo 
obravnavo upošteval sklepe in stališča Državnega zbora ter 
ponovno proučil tudi pripombe Iz razprave. V obrazložitvi so 
predstavljene vsebinske spremembe, ki so v besedilu členov 
zaradi preglednosti v poudarjenem tisku, ne pa tudi redakcij- 
ski popravki in jezikovne izboljšave. 

Na podlagi stališč Državnega zbora se je predlagatelj pri 
pripravi predloga zakona za drugo obravnavo soočil z nasled- 
njimi kompleksnimi sklopi vprašanj: 

1. Zaradi zagotovitve usklajenosti predloga zakona s predlo- 
gom Zakona o prekrških je predlagatelj, na podlagi stališč 
Državnega zbora sprejetih ob obravnavi predloga Zakona o 
prekrških, Iz predloga izločil celotno poglavje »kazenske 
točke-, saj bo postopek z izrekanjem kazenskih točk kot 
stranske kazni, urejen v novem zakonu o prekrških. Ker bo za 
vodenje evidence o izrečenih kazenskih točkah pristojno 
Ministrstvo za pravosodje, je predlagatelj v 213. členu zakona 
predvidel obveznost organov in služb, ki zbirajo podatke o 
prekrških in kaznivih dejanjih voznikov, storjenih v cestnem 
prometu, organom za notranje zadeve, na njihovo zahtevo, 
posredovati te podatke. 

Predlagatelj je na podlagi natančne proučitve predloga o 
uvedbi plačila varščine ugotovil, da je ukrep, glede na nje- 
govo naravo, potrebno urediti v zakonu o prekrških. 

2. V zvezi z zahtevo uravnoteženja zagrožene kazni a težo 
storjenega prekrška, je predlagatelj ponovno preveril vse 
kazenske določbe. 

Pri določanju novih kazenskih sankcij je opustil t. i. stopnjeva- 
nje v primerih, ko je s kršitvijo povzročeno oviranje ali ogroža- 
nje udeležencev v cestnem prometu. Pri posameznem členu 
je tako določena le kazenska sankcija za »osnovni« prekršek. 

V posebnem 214. členu pa je določena kazen za prekrške, 
katerih posledica je ogrožanje ali prometna nesreča. Po 
obravnavanem predlogu sme policist na kraju samem izreči le 
denarno kazen, izrekanje kazenskih točk, ki so določene le v 
primeru hujših kršitev, pa je v celoti v pristojnosti sodnika za 
prekrške. V sodelovanju z Republiškim senatom za prekrške 
je predlagatelj ocenil pobudo, naj se določi tudi posebni 
maksimum denarne kazni in zavzel stališče, da za zagotovitev 
individualizacije kaznovanja zadostuje določitev posebnega 
minimuma. Posebni maksimum pa je, poleg posebnega mini- 
muma, določil pri kazenskih točkah, pri čemer je upošteval 
predlog zakona o prekrških, ki bo določal, da se sme izreči 1 
do 7 kazenskih točk. Kazen zapora je zagrožena le v primeru 
najhujših kršitev (alkohol, odklonitev preizkusa alkoholizira- 
nosti ipd.) 

Kazenske določbe, ki določajo objektivno odgovornost, je 
predlagatelj ocenil kot ustrezne. V smislu uskladitve so bile 
izvršene le nekatere spremembe višine kazni. 

Pobudo, naj bi kazenske točke določali in izrekali glede na 
vrsto oziroma kategorijo, v katero sodi vozilo, s katerim je 
voznik storil prekršek, je predlagatelj ocenil kot nesprejem- 
ljivo. S takim načinom kaznovanja bi dejansko Izničili osnovni 
namen te kazni - to je izločitev nevarnih voznikov iz cestnega 
prometa. 

3. V zvezi z zagotovitvijo načela zakonitosti In odpravo 
nejasnosti v materialnih določbah je predlagatelj temeljito 
proučil materialne določbe in v vseh primerih, kjer je ugotovil 
bodisi nejasnost bodisi možnost različne razlage, besedilo 
ustrezno dopolnil ali spremenil, posamezne pojme pa določ- 
neje opredelil. Pri tem je upošteval tudi pobude, predloge in 
stališča izražena v prvi obravnavi predloga zakona. Na tej 
podlagi so bile napravljene naslednje spremembe in dopol- 
nitve: 

V 5. členu je obveznost telesno ali duševno prizadetega voz- 
nika označiti vozilo s posebno nalepko, spremenjena v pra- 
vico, ki ob izpolnitvi zahteve iz 4. člena zagotavlja varno 
udeležbo teh voznikov v cestnem prometu. Obveznost ozna- 
čevanja bi dejansko pomenila neenakopraven položaj teh 
udeležencev v cestnem prometu. 

V 19. členu so črtani vsi pojmi, ki so opredeljeni v drugih 
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zakonih, nekateri pojmi pa so jasneje opredeljeni, rosebej bi 
omenili pojme: avtocesta, območje umirjenega prometa, ki 
nadomešča pojem stanovanjsko območje, delovno vozilo, 
gospodarske vožnje, prehitevanje, ogrožanje, upravljavec 
ceste in prometna ureditev. 

Pojem oviranja ni opredeljen, saj je v zakonu uporabljen le kot 
splošno znan pojem. Pojem ogrožanja pa je opredeljen na 
novo. 

Na novo opredeljen tudi pojem •voznik začetnik'. Predlaga- 
telj je tako upošteval predlog Odbora za notranjo politiko in 
pravosodje. Postopka kaznovanja teh voznikov ta zakon ne 
ureja posebej, saj bo le-ta urejen v zakonu o prekrških. 

V 20. členu, ki določa splošna pravila je črtana kazenska 
določba. 

V 22., 24., 25., 27., 29. členu je bilo po oceni predlagatelja 
besedilo nejasno. V novem besedilu, ki dejansko ne spreminja 
vsebine, so uporabljeni ustreznejši pojmi, obveznosti voznika 
pa so natančneje opredeljene. 

V 23. členu je črtan drugi odstavek, s katerim je zakon dejan- 
sko dovoljeval oviranje drugih udeležencev v cestnem pro- 
metu. V prvem odstavku je natančneje opredeljen pojem 
spremembe smeri. 

V 28. členu je dovoljena hitrost v območjih za pešce izena- 
čena z dovoljeno hitrostjo v območjih umirjenega prometa. 
Hitrost v naseljih je s spremembo drugega odstavka mogoče 
omejiti tudi na manj kot 70km/h. Na cestah izven naselij pa je 
hitrost omejena na 90km/h, ki zagotavlja najboljše izgoreva- 
nje goriva, kar je v prid varstvu okolja. 

V 31., 32., 33. In 34. členu je predlagatelj na novo opredelil 
pravila pri prehitevanju. Sprememba določb je bila nujna 
zaradi zagotovitve storjenim kršitvam, ustreznih kazni. 

41. in 44. člen predloga zakona, pripravljenega za prvo obrav- 
navo sta črtana, saj je vsebina ustrezno urejena v novem 41. 
členu. Naslednji členi so ustrezno preštevilčeni. 

V 56. členu (57. člen) je prvi odstavek črtan, saj je določba 
vsebovana v 55. členu. V besedilu sta besedi »dolge luči« 
nadomeščeni z ustreznejšim izrazom - »luči z dolgim sno- 
pom svetlobe«. 

V 61. členu (62. člen) je prvi odstavek dopolnjen z obvez- 
nostjo, da je tovor na vozilu tudi pokrit, s čemer je zagotov- 
ljena večja varnost, kot jo zagotavlja le prepoved raztresanja 
tovora v drugem odstavku. 

67. člen predloga zakona za prvo obravnavo je črtan, ker je v 
členu določena obveznost ustrezno urejena v poglavju »Ovire 
v prometu«. 

67. člen (69. člen) je dopolnjen z določbami 70. člena pred- 
loga zakona za prvo obravnavo, ki je črtan. Črtan je tudi 71. 
člen, saj so vse obveznosti ustrezno opredeljene v drugih 
členih. 

71. člen (75. člen) je dopolnjen z besedilom, ki je bil v 
predlogu zakona za prvo obravnavo vključen v razlago pojma 
»gospodarska vožnja'. 

V 76. členu (80. člen) je spremenjen vrstni red odstavkov. 
Dopolnitev novega prvega odstavka pa je urejena zaradi teh- 
ničnih lastnosti posameznih vrst in tipov vozil. 

Določbi 86. in 87. člena predloga sta vključeni v poglavje 
•vozniki'. 

V 82. členu (88. členu) je dopolnjen prvi odstavek in dodan 
nov drugi odstavek tako, da je objektivna odgovornost staršev 
podana le v primeru opustitve dolžne skrbi za otroka. 

V 83. členu (89. člen) so natančneje opredeljena posebna 
prevozna sredstva. Glede na popolno opredelitev v tem členu 
je črtan 102. člen predloga zakona za prvo obravnavo. 

87. člen (93. člen) je bila zaradi uskladitve kazni s »težo« 
prekrška potrebna sprememba prvega odstavka, ki se glede 
obveznosti dejansko ni razlikoval od tretjega odstavka. 

V 92. členu (98. člen) je peti odstavek dopolnjen z določbo o 
načinu označitve vprežnega vozila. 

Naslov poglavja »Alkohol v cestnem prometu', je spreme- 
njen in se glasi »Psihofizično stanje udeležencev v cestnem 
prometu in prometne nesreče-. Nov naslov je ustreznejši 
glede na vsebino poglavja. 

116. člen (123. člen) je razdeljen na dva člena, 116. in 118. 
člen, tako da je ločeno opredeljena prepoved vožnje pod 
vplivom alkohola in prepoved vožnje pod vplivom mamil in 
psihoaktivnih snovi. Takšna delitev je po oceni predlagatelja 
nujna, saj je le tako mogoče ustrezno sankcioniranje. 
Določba 124. člena predloga zakona za prvo obravnavo je v 
celoti vključena v 120. člen kot peti in šesti odstavek. 

V 128. člen (133. člen) In 129. členu (134. člen) je veljavnost 
vozniškega dovoljenja omejena s starostjo 70 let. Ta starost je 
kot zgornja meja za opravljanje kontrolnega zdravniškega 
pregleda določena tudi v Evropskem sporazumu o minimal- 
nih pogojih za izdajo in podaljšanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. 
V130. členu (135. člen) so pogoji za vožnjo vozil kategorije A 
do 125 ccm so zaostreni tako, da moč motorja takšnega vozila 
ne sme presegati 12 KW. 

4. Pobudo Odbora za notranjo politiko in pravosodje, naj se v 
zakonu podrobneje opredeli vloga In namen avetov za pre- 
ventivo In vzgojo v ceatnem prometu, je predlagatelj 
ponovno proučil in ocenil, da sta določbi prvega in drugega 
odstavka 3. člena ustrezna pravna podlaga za delovanje sveta 
in dajeta hkrati zadostno garancijo za zagotavljanje sredstev 
in financiranje sveta. 
Predlagatelj je sledil pobudi v delu, ki se nanaša na organizi- 
ranost sveta na nivoju občine in ustrezno spremenil tretji 
odstavek 3. člena. 

Natančnejša opredelitev nalog in notranje organiziranosti 
sveta pa je, po mnenju predlagatelja, predmet statuta oziroma 
temu ustreznega internega akta. 

5. V zvezi z zahtevo po uakladltvl določb tega zakona z 
zakonom o ceatah In zakonom o varnosti železniškega pro- 
meta je predlagatelj, glede na dejstvo, da tudi nov zakon o 
cestah še ni sprejet, pridobil mnenje Ministrstva za promet in 
zveze ter Direkcije Republike Slovenije za ceste in predloge v 
veliki večini upošteval. Upoštevani niso le predlogi, ki se 
nanašajo na posamezne tehnične rešitve na cestah, ki pa bi 
po mnenju predlagatelja negativno vplivale na varnost cest- 
nega prometa. 

Na podlagi obravnavane zahteve je predlagatelj iz predloga 
zakona izločil vse določbe, katerih vsebina je ali bo na podlagi 
tega zakona ali zakona o cestah, urejena v podzakonskih 
predpisih. Iz enakega razloga pa predlagatelj v zakonu ni 
opredelil posebnega programa usposabljanja t. i. povrat- 
nikov. 

Na tej podlagi so bile spremenjene določbe naslednjih čle- 
nov: 

V 12. členu in vseh ostalih členih je namesto pojma -javni 
promet' uporabljen pojem »cestni promet', kar pomeni tudi 
uskladitev z določbo 1. člena. 

V19. členu so črtani pojmi, ki jih opredeljuje zakon o cestah 
(cesta, javna cesta, nekategorizirana cesta, državna cesta, 
priključek), pojma »upravljavec ceste- in »prometna uredi- 
tev pa sta opredeljena na novo. 
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V 54. členu (55. člen) je črtan drugi odstavek. Luči in odsev- 
niki na vozilu bodo tudi v bodoče urejeni v posebnem pravil- 
niku. 

V 60. členu (81. člen) je črtan tretji odstavek. 

V 89. členu (95. člen) sta črtana peti in šesti odstavek. 

V 90. členu (96. člen) je črtan tretji odstavek. 

V 101. členu (108. člen) je natančneje opredeljena obveznost 
opremljanja cest s predpisano prometno signalizacijo. 

V103. členu (110. člen) sta črtana prvi in drugi odstavek. 

V 115. členu (122. člen) je zaradi ureditve v podzakonskem 
aktu črtano besedilo, ki določa način opreme vozil. 

V 180. členu (185. člen) je črtan četrti odstavek, saj je 
področje obveznega zavarovanja vozil urejeno v zakonu o 
obveznih zavarovanjih v prometu. 

Zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi s področja homologa- 
cije vozil in meroslovja so ustrezno spremenjeni naslednji 
členi: 

V 170. členu (175. člen) je črtan drugi odstavek. 

V174. členu (179. člen) je zaradi lažjega odkrivanja ponareje- 
nih izjav o homologaciji vozil dopolnjen tretji odstavek. 

V198. člen (203. člen) sta spremenjena prvi in drugi odstavek 
tako, da je besedilo usklajeno z Odredbo o homologaciji vozil 
in Navodilom o postopku homologacije vozil RS. 

6. Predlagatelj je ponovno proučil ustreznost določb o uspo- 
sabljanju kandidatov za voznike motornih vozil in upošteval 
stališča Državnega zbora tako, da je pristojnost v celoti prene- 
sel v Ministrstvo za šolstvo in šport. 

V137. členu (142. člen) so opredeljeni le minimalni pogoji za 
ustanovitev in delovanje avto šol in kot taki ne izključujejo 
možnosti ustanavljanja »manjših« avto šol. To potrjuje tudi 
dejstvo, da je v Republiki Sloveniji registriranih preko 250 
avto šol. Predlagatelj je pobudo za znižanje zahtevane stopnje 
izobrazbe za vodjo avto šole ocenil kot neutemeljeno, zato je 
v 233. členu (250. člen) določil petletni prehodni rok za izpol- 
nitev zahtevanih pogojev. 

Med pogoji za opravljanje vozniškega izpita je predlagatelj na 
novo določil možnost opravljanja izpita na območju upravne 
enote, kjer se kandidat redno šola oziroma je zaposlen (151. 
člen) in z dopolnitvijo 150. člena (156. člen) z novim petim in 
šestim odstavkom določil posebne pogoje za pridobitev voz- 
niškega dovoljenja za vožnjo posameznih kategorij vozil. 

Glede predloga, naj se organizacija in izvajanje preizkusov 
znanja iz prve pomoči poveri Rdečemu križu, predlagatelj 
meni, da izvajalca ni mogoče določiti z zakonom. Zaradi 
zagotovitve čim kvalitetnejšega izvajanja obravnavanega 
področja, je po mnenju predlagatelja potrebno odločitev pre- 
pustiti pristojnemu ministru, ki ima pred sprejemom odločitve 
pravico in dolžnost preveriti usposobljenost posamezne orga- 
nizacije (ustreznost prostorov, opreme, kadrov itd). 

7. Predlagatelj je ponovno proučil določbe, ki urejajo regi- 
stracijo vozil in ob upoštevanju stališč in pobud Državnega 
zbora spremenil in dopolnil naslednje člene: 

V175. členu (179. člen) je drugi odstavek dopolnil tako, da je 
vozilo mogoče registrirati tudi na ime uporabnika vozila po 
pogodbi o leasingu. Za takšen način registracije pa je 
potrebno dovoljenje lastnika. 

186. člen (191. člen) je spremenjen tako, da uvaja obvezne 
tehnične preglede enkrat letno tudi za lahke priklopnike, za 
vozila starejša od 12 let, pa je tehnični pregled potrebno 
opraviti vsakih šest mesecev. Prvi redni tehnični pregled je 

potrebno opraviti bodisi eno ali tri leta po prvi registraciji, 
odvisno od vrste vozila in namena njegove uporabe. Za novo 
vozilo je tehnični pregled pred registracijo obvezen le v pri" 
meru, če je vozilo kupljeno v tujini in uvoženo brez posredo- 
vanja generalnega zastopnika. Po mnenju predlagatelja jt 
takšna omejitev nujna, saj bo le tako možno zagotoviti kon- 
trolo izpolnjevanja v Republiki Sloveniji veljavnih standardov■ 

Na podlagi teh sprememb je bila potrebna tudi dopolnitev 
175. člena (180. člen). Tako je, v primeru, ko tehnični pregled 
vozila pred registracijo ni obvezen, prošnji za registracijo 
treba priložiti tudi izjavo prodajalca oziroma uvoznika, da 
vozilo izpolnjuje pogoje za varno vožnjo. Izjava mora vsebo- 
vati vse podatke o vozilu, ki so potrebni za vpis v prometno 
dovoljenje. Utemeljenost takšne zahteve potrjujejo ugotovi- 
tve, da so podatki v dokumentih novega vozila pogosto 
napačni ali pa podatki sploh niso vpisani. Takšne napake so 
se doslej ugotavljale in odpravljale na prvem tehničnem pre- 
gledu. 

Predlagatelj je upošteval tudi predloge Sindikata delavcev 
tehničnih pregledov Slovenije glede zahtevane stopnje izo- 
brazbe kontrolorjev. Skladno z zahtevano V. stopnjo je spre- 
menjen tudi naziv teh delavcev. Predlagatelj je predvidel pet- 
letni prehodni rok za pridobitev ustrezne izobrazbe. Enak rok 
velja za referente, ki na dan uveljavitve tega zakona nimajo 
ustrezne izobrazbe. 

Predlog glede obvezne registracije lahkih priklopnikov je v 
nasprotju s Konvencijo o cestnem prometu, ki določa, da so 
ta vozila označena s ponovljeno registrsko tablico vlečnega 
vozila, zato ga predlagatelj ni upošteval. 

Predlagatelj je proučil tudi določbo 198. člena (203. člena) in 
ugotovil, da dopolnitev, v smislu obveznega preizkusa vozil, 
glede na dejstvo, da je postopek homologacije ustrezno ure- 
jen v Odredbi o homologaciji vozil, ni potrebna. Podzakonski 
predpis iz 190. člena (195. člen) pa bo ustrezno uredil način 
montaže vlečnih kljuk. 

Pobudo, ki se nanaša na obvezno predložitev dokazila o 
načinu uničenja oz. odstranitvi vozila, ki ga lastnik odjavi, je 
predlagatelj proučil in ugotovil, da predlagane rešitve v praksi 
ni mogoče izvesti. Razlog za odjavo vozila ja namreč pogosto 
finančna stiska zaradi katere lastnik vozila ne more popraviti. 
Tako vozilo lastnik obdrži v posesti. 

Skladno s sklepi Državnega zbora je predlagatelj dopolnil aH 
spremenil še naslednje člene: 

16. člen je dopolnjen z novim drugim odstavkom, ki po- 
oblašča ministra, pristojnega za lokalno samoupravo, da v 
soglasju z ministrom za notranje zadeve predpiše enotno 
uniformo, označbe In opremo občinskih (prej komunalnih) 
redarjev. Določba prvega odstavka tega člena pa, po oceni 
predlagatelja, zadovoljivo ureja pristojnosti redarjev. 

68. člen (72. člen) je dopolnjen z novim drugim odstavkom, ki 
dovoljuje uporabo mobitela med vožnjo, vendar le pod pogo- 
jem, da je v vozilu vgrajena funkcija za prostoročno uporabo 
telefona. 

V 69. členu (73. člen) je predlagatelj v novem tretjem in 
četrtem odstavku posebej določil čas trajanja vožnje m 
počitka v primerih, ko se pri vožnji menjata dva voznika. 

104. člen (111. člen) je v celoti spremenjen tako, da natanč- 
neje določa vrste naprav za umirjanje prometa. Fizične ovire 
morajo biti izdelane in postavljene skladno s standardi, ki /m 
predpiše minister za promet in zveze v soglasju z ministrom 
za notranje zadeve. Postavitev teh ovir je dovoljena le na 
regionalnih in občinskih cestah, na magistralnih cestah pa je 
potrebno uporabiti druge naprave (svetlobne, zvočne ipd)- 
Pred šolami in vzgojnovarstvenimi zavodi je postavitev fizič- 
nih ovir obvezna, in sicer v roku dveh let od uveljavitve zakona 
(235. člen). 
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Kot poseben ukrep je predlagatelj predvidel tudi tehnične 
rešitve na cestnem omrežju in oblikovanje prometnih površin. 

V121. členu (128. člen) je dopolnjen drugi odstavek, ki nalaga 
policistu dolžnost, da pride na kraj prometne nesreče I. kate- 
gorije, če je o nesreči obveščen. Dolžnost voznika, da poško- 
dovanega v prometni nesreči odpelje v bolnišnico ali do 
najbližjega zdravnika, pa nastane le v primeru, da tako vožnjo 
odredi zdravnik. Predlagatelj je natančno proučil tudi del 
sklepa Državnega zbora, ki se nanaša na plačilo pristojbine za 
ogled prometne nesreče I. kategorije. Glede na dejstvo, da je 
policija o prometnih nesrečah pogosto obveščena s strani 

tretjih oseb (bodisi na podlagi lastne iniciative, bodisi na 
prošnjo udeležencev), predlaganega načina plačila ni vključil 
v zakon. 

168. členu (173. člen) je določba prvega odstavka, ob upošte- 
vhnju načela molčečnosti zdravnika, spremenjena tako, da 
zdravniku nalaga le dolžnost voznika opozoriti na morebitno 
nezmožnost za vožnjo in mu svetovati, da opravi kontrolni 
zdravsteni pregled. Zabeležka v zdravstevnem kartonu in 
zdravstevni izkaznici voznika bi bila pomembna v postopku o 
prekršku, katerega storitev bi bila v vzročni zvezi z duševno ali 
telesno nezmožnostjo voznika za vožnjo. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

k 10. členu 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Prehodi na cestah morajo biti primerno osvetljeni, na cestah 
izven naselja pa tudi označeni s predpisanimi prometnimi 
znaki. Na prehodih za pešce, na cestah z dvema ali več 
prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, mora biti promet 
urejen s svetlobnimi prometnimi znaki.« 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se ohrani sedanje stanje opreme 
prehodov za pešce s predpisano prometno signalizacijo. 
Zaradi zagotovitve varnosti pešcev pa je sedaj veljavna 
določba 12. člena zakona o varnosti cestnega prometa dopol- 
njena z določbo o obvezni opremi prehodov za pešce na 
cestah izven naselij, kjer so dovoljene večje hitrosti in na 
cestah z več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, kjer je 
preglednost zaradi načina vožnje manjša, s svetlobnimi znaki. 

k 27. členu 

V drugem odstavku se v prvem stavku črtajo besede »zmanj- 
šati hitrosti vožnje in«. V drugem stavku pa se črtajo besede 
»ki je za najmanj 20 km.« 

Obrazložitev: 

Predlagatelj ocenjuje, da obveznost voznika, določena v 27. 
členu, ne more biti vezana na točno določeno hitrost, pač pa 
na dejansko oviranje, ki je posledica počasne vožnje. S to 
spremembo bi bila zagotovljena tudi možnost kaznovanja 
kršitve te določbe brez uporabe merilnika hitrosti. 

k 28. členu 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: »Omejitve hitrosti, 
določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, ne 
veljajo za vozila policije, s katerimi se opravlja nadzor cest- 
nega prometa.« 

Četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi 
odstavek. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem bo policiji omogočena kontrola 
hitrosti z vozili brez policijskih oznak, ki imajo vgrajen video 
sistem za odkrivanje in dokumentiranje prekrškov. Pri kon- 
troli hitrosti mora to vozilo hitrost prilagoditi hitrosti kršitelja. 

k 29. členu 

V 5. točki prvega odstavka se doda nova četrta alinea, ki se 
glasi: 

»-za vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo.« 

Za 5. točko prvega odstavka se doda nova 6. točka, ki se glasi: 

30 km/h 

»-za traktorje« 

Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi: 

20 km/h 

»-za delovna vozila, na katerih se na prigrajenih stojiščih ali 
sedežih vozijo potniki.« 

V drugem odstavku se za besedo »snovi« dodajo besede »in 
vozniki motornih vozil, s katerimi se opravlja izredni prevoz.« 

Obrazložitev: 

Predlagatelj ocenjuje, da je potrebno omejiti tudi hitrost vozil, 
navedenih v amandmaju. Ker v 29. členu niso navedena, bi 
zanje veljale le določbe o splošni omejitvi hitrosti. 

k 42. členu 

42. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»V križišču s krožnim prometom mora biti promet urejen s 
prometnimi znaki tako, da ima prednost tisti, ki že vozi v 
krožnem prometu.« 

j Obrazložitev: 
i 

: S predlaganim amandmajem želi predlagatelj jasneje urediti 
način prometa v križišču s krožnim prometom in ga uskladiti z 
določbo 42. člena tega zakona. Obvezna postavitev promet- 
nih znakov pa bi zagotavljala tudi večjo varnost pri vključeva- 
nju v promet v takem križišču. 

k 47. členu 

1. točka prvega odstavka se črta. 

V 3. točki prvega odstavka, ki postane 2. točka, se dodata 
besedi »kolesarskemu pasu«. 

7. točka, ki postane 6. točka, se spremeni tako, da se glasi: 

»na označenem avtobusnem postajališču na vozišču ali manj 
kot 15 m od njega. Dovoljeno je ustavljanje na postajališču 
izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet;« 

Za 13. točko, ki postane 12. točka, se dodata novi 13. in 14. 
točka, ki se glasita: 

»13. na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo 
vključitev v promet že parkiranemu vozilu; 

14. na cestah v naselju z dvema ali več prometnimi pasovi za 
vožnjo v isto smer.« 

Drugi odstavek se črta. 
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Obrazložitev: 

S predlaganimi dopolnitvami se zagotavlja celovitejša uredi- 
tev ustavljanja in parkiranja. Predlagano črtanje 1. točke 
prvega odstavka je utemeljeno z dejstvom, da je ravnanje po 
prometnih znakih temeljno pravilo v cestnem prometu in kot 
tako določeno v 20. členu tega zakona. S predlagano spre- 
membo 7. točke pa bi bila omogočena ustavitev na cestah, 
kjer ustavljanje sicer ni dovoljeno. 

k 51. členu 

Prvi, drugi in tretji odstavek se spremenijo tako, da se glasijo: 

»(1) Na določenih cestah ali delih cest se lahko parkiranje 
časovno omeji (območja kratkotrajnega parkiranja) tako, da 
sme trajati parkiranje do 2 uri. 

(2) Območja kratkotrajnega parkiranja se označijo z modrimi 
črtami na cestišču in s prometnimi znaki. 

(3) Voznik mora označiti čas prihoda s parkirno uro na vidnem 
mestu v vozilu in po izteku določenega časa vozilo odpeljati.« 

Skladno s to spremembo se spremeni tudi naslov pred čle- 
nom tako, da se glasi: »Območja kratkotrajnega parkiranja«. 

Obrazložitev: 

Predlagatelj meni, da določba 51. člena ne zagotavlja osnov- 
nega namena, kateremu naj bi služila določitev območij za 
kratkotrajno parkiranje, saj dovoljuje parkiranje do 24 ur. S 
predlaganim amandmajem se parkiranje na teh območjih 
omejuje na čas do dveh ur in se hkrati določa tudi način 
označevanja parkiranih vozil. 

k 52. členu 

V prvem odstavku se, v prvem stavku črtajo besede »kjer ga ni 
mogoče pričakovati«. 

V drugem stavku se za besedo »nevarnih« dodata besedi »in 
nepreglednih«. Za besedo trikotnik se postavi pika, preostalo 
besedilo pa se črta. 

Drugi odstavek se črta. 

Tretji odstavek postane drugi odstavek. 

V četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besede »z 
določbo prvega in drugega odstavka« nadomestijo z bese- 
dami »s prejšnjim odstavkom«. 

Peti odstavek se črta. Šesti in sedmi odstavek postaneta četrti 
in peti odstavek. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se želi odpraviti možnost 
različne razlage določb tega člena upoštevanje predpisane 
razdalje za postavitev varnostnega trikotnika v praksi pogosto 
ne pomeni tudi njegove dobre vidnosti, ki je pogoj za zagoto- 
vitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. 

k 58. členu 

V prvem stavku prvega odstavka se črtajo besede »in zadaj z 
rdečo«. Za besedo strani se pika nadomesti z vejico in dodajo 
besede »ki mora biti vidna od spredaj in zadaj«. 

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

»Organizirana skupina pešcev, ki hodi ponoči zunaj naselja 
ali v neosvetljenem naselju po vozišču, mora uporabljati na 
začetku skupine belo luč, na koncu skupine pa rdečo luč.« 
Za tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda nov 
peti odstavek, ki se glasi: 

»Organizator organizirane skupine pešcev se kaznuje z 
denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT, če skupina ni osvetljena 
kot to določa tretji odstavek tega člena.« 

Obrazložitev: 

S predlagano spremembo prvega odstavka se predpisuje 
način označevanja ročnih vozičkov, ki zagotavlja varno ude- 
ležbo v prometu hkrati pa je pa je v praksi lažje izvedljivo. 

Nov tretji odstavek ne pomeni vsebinske spremembe, pač pa v 
povezavi s črtanjem 110. člena le preglednejšo ureditev ozna- 
čevanja pešcev v cestnem prometu. 

k 62. členu 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Na enoslednih vozilih tovor lahko sega največ 1 m preko 
sprednjega oziroma zadnjega dela vozila. Na enoslednih vozi- 
lih ni dovoljeno prevažati nezavarovanega nevarnega orodja 
(kose, vile, itd.).« 

Tretji odstavek postane četrti odstavek. 

Obrazložitev: 

Zaradi varnosti v cestnem prometu je potrebno v zakonu 
opredeliti tudi način prevoza tovora na enoslednih vozilih. 

k 79. členu 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Z vozilom iz prejšnjega odstavka je dovoljeno vleči priklopno 
vozilo le, če je na vozilu vgrajena homoligirana vlečna 
naprava tako, kot je predvidel proizvajalec vozila. Vgrajena 
vlečna naprava mora biti vpisana v prometnem dovoljenju.« 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem bo vgraditev vlečne naprave 
dovoljena le v primeru, da je vozilo skonstruirano za vleko 
priklopnega vozila. Z vpisom vgrajene vlečne naprave v pro- 
metno dovoljenje pa bo zagotovljena večja možnost kontrole. 

k 80. členu 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»O kršitvi določb tega zakona, ki jo stori otrok sme policist 
obvestiti njegove starše, posvojitelje ali skrbnike.« 

Obrazložitev: 

Ker otrok ni odgovoren za prekršek oziroma mu ni mogoče 
izreči kazenske sankcije, predlagatelj meni, da je, vsaj o 
hujših, prekrških, treba seznaniti starše. 

k 84. členu 

Šesti odstavek se črta. 

Sedmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Organizirana skupina pešcev in pešec, ki potiska enosledno 
vozilo, ročni voziček ali drugo prevozno sredstvo, mora v 
primeru iz četrtega odstavka tega člena hoditi ob desnem 
robu vozišča v smeri hoje. Pešec, ki potiska ob sebi eno- 
sledno vozilo, ga mora voditi na svoji levi strani.« 

Osmi odstavek se črta. 

Deveti odstavek postane sedmi odstavek. V desetem 
odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo drugega 
stavka spremeni tako, da se glasi: 
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»Preden stopi na vozišče, se mora prepričati, če to lahko 
varno stori.« 

V enajstem odstavku, ki postane deveti odstavek, se črtajo 
besede »ali devetim, ali desetim « 

Obrazložitev: 

Izvajanje določbe šestega odstavka v praksi ne bi prispevalo k 
večji varnosti, saj bi pogosto zahtevalo prečkanje vozišča na 
nevarnih delih (na klancu). Določbi osmega in desetega 
odstavka pa zakon že ustrezno ureja. 

NOV NASLOV IN ČLEN 

Za 86. členom se doda naslov »Območje omejene hitrosti« in 
nov 87. člen, ki se glasi: 

»Za območje omejene hitrosti lahko pristojni organ določi 
naselje ali del naselja, če je zaradi gostote prometa pešcev in 
njihove varnosti, potrebno omejiti hitrost vozil pod 50 km/h. 
Hitrost ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.« 

Vsi naslednji členi se ustrezno preštevilčijo. 

Obrazložitev: 

S predlagano določbo bo možno omejiti hitrost tudi v naselju, 
kjer je omejitev, zaradi varnosti, sicer potrebna, vendar je 
dovoljena hitrost lahko večja kot 5 km/h. 

k 88. členu 

V prvem odstavku se besede »navedeno v prometnem dovo- 
ljenju« nadomeščamo z besedami »v vozilu sedežev oziroma 
stojišč.« 

Peti odstavek se črta. 

Za šestim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda nov 
šesti odstavek, ki se glasi: 

»Na delovnem vozilu, ki ima prigrajena stojišča ali sedeže, se 
sme voziti le toliko oseb, kolikor je teh stojišč ali sedežev. Na 
delovnem vozilu v cestnem prometu, mora biti v takem pri- 
meru prižgana rumena vrteča se ali utripajoča luč.« 

V sedmem odstavku se besedilo za besedo »oseb« spremeni 
tako. da se glasi »kolikor je v prometnem dovoljenju vpisanih 
sedežev.« 

V desetem odstavku se beseda »prejšnjega« nadomesti z 
besedama »šestega in devetega«. 

V šestnajstem odstavku se besede »le oseba, ki je stara več 
kot 14. let« nadomestijo z besedami »le polnoletna oseba«. 

Sedemnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Otrok do dopolnjenega 5. leta starosti lahko sedi samostojno 
v vozilu le na posebej prirejenem otroškem varnostnem 
sedežu pripet s pripadajočim varnostnim pasom, sicer pa le 
na zadnjem sedežu skupaj z osebo, starejšo od 16 let. Otrok 
od 5. do 12. leta starosti sme sedeta na zadnjem sedežu, na 
sprednjem pa le, če je sedež po višini prilagojen velikosti 
otroka ali če uporablja posebno, za sedenje na avtomobil- 
skem sedežu konstruirano in izdelano podlogo, da ga je 
mogoče varno pripeti z vgrajenim varnostnim pasom, tako kot 
predpisuje proizvajalec pasu«. 

Obrazložitev: 

Predlagane spremembe so deloma redakcijskega značaja. Z 
določbo šestega odstavka pa se omejuje število oseb, ki se 
vozijo na prigrajenih stojiščih ali sedežih. 

Na podlagi ponovno preverjenih konstrukcijskih^ lastnostih 
otroških sedežev predlagatelj ocenjuje, da je treba starost 

otrok, ki morajo obvezno sedeti v teh sedežih, znižati na 5. let. 
Vožnjo na sprednjem sedežu pa dovoliti tudi otroku staremu 
od 5 do 12. let, pod pogojem, da ga je mogoče varno pripeti z 
varnostnim pasom. 

Predlagatelj, izključno zaradi večje varnosti predlaga spre- 
membo določbe 16. odstavka. 

k 100. členu 

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

»Če je potrebno zagotoviti nemoteno odvijanje cestnega pro- 
meta, lahko minister za notranje zadeve, v soglasju z mini- 
strom za promet in zveze, z odredbo prepove ali omeji promet 
vseh ali posameznih vrst udeležencev v cestnem prometu.« 

Obrazložitev: 

Predlagani amandma ureja pravno praznino, ki je nastala s 
črtanjem tovrstnega pooblastila iz predloga zakona o javnih 
cestah. Ker je namen omejitve prometa zagotovitev nemote- 
nega odvijanja prometa je za izdajo odredbe potrebno tudi 
soglasje ministra za promet in zveze. Ministrstva za promet in 
zveze je namreč pristojno za opravljanje zadev, ki se nanašajo 
na ceste in cestni promet. 

k 110. členu 

110. člen se črta. 

Vsi naslednji členi se ustrezno preštevilčijo. 

Obrazložitev: 

Predlagatelj je določbe tega člena vnesel v 58. člen 
(Amandma št.9). Ta amandma je zato potrebno obravnavati 
skupaj z navedenim amandmajem. 

k 119. členu 

V prvem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: 

»Stroške preizkusa plača udeleženec v cestnem prometu, če 
se izkaže, da ima v organizmu več alkphola, kot dovoljuje ta 
zakon.« 

V četrtem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: 

»V nasprotnem primeru stroški prevoza in pregleda breme- 
nijo organ, ki je pregled odredil.« 

Obrazložitev: 

V predlogu zakona za prvo obravnavo, določba o plačilu 
stroškov alkotesta pomotoma ni bila vključena. Dopolnitev 
četrtega odstavka pa dejansko pomeni le zakonsko podlago 
za, v dosedanji praksi, uveljavljen način plačila stroškov. 

k 120. členu 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Če se ugotavlja samo prisotnost alkohola, se lahko opravi 
strokovni pregled tudi z merilnikom alkohola v izdihanem 
zraku. Ta pregled lahko opravi policist ali zdravnik.« 

Vsi naslednji odstavki se ustrezno preštevilčijo. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se, za ugotavljanje prisotnosti 
alkohola v izdihanem zraku poleg alkotesta dovoljuje tudi 
uporaba merilnika. Naprava, zagotavlja zanesljiv rezultat pre- 
izkusa tako da jo je mogoče uporabiti v primerih, ko odvzem 
krvi iz zdravstvenih razlogov ni mogoč. 
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k 122. členu Obrazložitev: 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto zaradi vožnje pod 
vplivom alkohola, vožnje pod vplivom mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odklonitve preizkusa s 
sredstvi ali napravami ali strokovnega pregleda, ali preizkusa, 
ki ni bil opravljen v skladu z navodili proizvajalca sredstva ali 
naprave, se vrne vozniku, po preteku 24 ur od odvzema. 
Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto iz drugih razlogov se 
vrne vozniku, ko prenehajo razlogi za odvzem.« 

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

»Če voznik ne prevzame odvzetega vozniškega dovoljenja v 
treh dneh od dneva, ko mu je bilo odvzeto, se pošlje organu, 
ki dovoljenje vodi v evidenci.« 

Obrazložitev: 

Predlagatelj s tem amandmajem želi natančneje urediti posto- 
pek vračanja začasno odvzetih vozniških dovoljenj. Ugotavlja- 
nje prenehanja razlogov za odvzem v praksi pogosto ni 
mogoče, še posebej pri ugotavljanju prisotnosti alkohola, 
mamil ali psihoaktivnih snovi. Preizkus sme namreč policist 
odrediti le udeležencu v cestem prometu. 

k 125. členu 

125. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Kolo ima pravico samostojno voziti v prometu na cesti 
otrok star najmanj 8 let, ki ima pri sebi kolesarko izkaznico in 
oseba, ki je starejša od 14. let. 

(2) Otrok od 6. do 8. leta starosti in otrok do 14. leta, ki nima 
opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem 
prometu le v spremstvu polnoletne osebe. 

(3) Otrok do 6. leta starosti sme voziti kole le na pešpoti ali v 
območju umirjenega prometa. 

(4) Kolo s pomožnim motorjem ima pravico voziti v cestnem 
prometu otrok od 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi 
kolesarsko izkaznico in oseba, ki je starejša od 14. let. 

(5) Starostni pogoj za pridobitev pravice voziti kolo in kolo s 
pomožnim motorjem izpolni otrok z nastopom koledarskega 
leta, v katerem dopolni predpisano starost. 

(6) Otroci se usposobijo za vožnjo kolesa, opravijo kolesarski 
izpit in dobijo kolesarsko izkaznico v osnovni šoli. 

(7) Program usposabljanja za vožnjo kolesa, program kolesar- 
skega izpita in obrazec kolesarske izkaznice predpiše mini- 
ster za šolstvo in šport.« 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se celovito in natančneje urejajo 
pogoji za vožnjo kolesa. Pogoji za vožnjo kolesa s pomožnim 
motorjem, pa v predlogu zakona sploh niso urejeni, kar bi 
praktično pomenilo, da ta vozila lahko vozi tudi otrok, ki sicer 
ne izpolnjuje niti pogojev za vožnjo kolesa. 

k 129. članu 

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

»(3) Dokazilo iz prejšnjega odstavka izda zdravnik, pooblaš- 
čen za njegovo izdajo. V dokazilu mora, v skladu z ugotovlje- 
nimi psihofizičnimi sposobnostmi voznika, določiti datum 
naslednjega pregleda.« 

Tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 

S predlaganim amandmajem predlagatelj želi natančneje 
opredeliti obveznosti zdravnika, določene v 129. členu. Hkrati 
pa je predlagano besedilo tudi ustrezna podlaga za izvajanje 
določbe prvega odstavka 167. člena zakona. 

k 152. in 157. členu 

V členih 152. in 157. se besede »šolstvo in šport« nadomestijo 
z besedami »notranje zadeve«. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se ohranja delitev pristojnosti, 
opredeljena v predlogu zakona za prvo obravnavo. Predlaga- 
telj ocenjuje, da usposobljenost kandidatov bistveno prispeva 
k varnosti v cestnem prometu, zato je za nadzor nad izvaja- 
njem vzgoje kandidatov za voznike in preverjanjem znanja v 
izpitnih komisijah lahko pristojno le Ministrstvo za notranje 
zadeve. To ministrstvo je za izvajanje nadzora ustrezno stro- 
kovno usposobljeno. Pristojnost pa je ne nazadnje oprede- 
ljena tudi v 9. členu zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev. 

k 161. členu 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Ponovni zdravstveni pregled iz prejšnjega odstavka lahko 
zahteva tudi izpitna komisija za kandindata za voznika, ki je 
bil osemkrat neuspešen na praktičnem delu vozniškega izpita 
in pri katerem se sumi, da je vzrok neuspešnosti zdravstvene 
narave « Drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Obrazložitev: 

Posamezni kandidati za voznike opravljajo praktični del voz- 
niškega izpita tudi več kot 10-krat. Člani izpitnih komisij 
menijo, da ta neuspešnost, v posameznih primerih, ni posle- 
dica pomanjkljive usposobljenosti za vožnjo, pač pa je razlog 
zdravstvene narave. Predlagani amandma omogoča, da tudi 
izpitna komisija, lahko zahteva ponovni zdravstveni pregled. 

NOV NASLOV IN ČLEN 

Za 212. členom se doda naslov »Odgovornost lastnika vozila« 
in nov 213. člen. ki se glasi: 

»(1) Če se pojavi dvom ali je lastnik oziroma imetnik uporabe 
vozila v času storitev prekrška, vozil vozilo in če se o tem ne 
želi izjaviti, se kaznuje za storjeni prekršek, kot da je vozil 
sam, razen če iz posebej opravičenih razlogov ni mogel 
vedeti, kdo je vozil vozilo. 

(2) Če je lastnik vozila ali imetnik pravice uporabe vozila 
pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik se mora 
izjaviti odgovorna oseba. Če se o tem ne želi izjaviti, se 
kaznuje za storjeni prekršek odgovorna oseba in pravna 
oseba.« 

Naslednji členi se ustrezno preštevilčijo. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj zagotoviti zako- 
nitost tudi pri kaznovanju prekrškov ugotovljenih brez nepo- 
srednega kontakta z voznikom (primer, ko voznik ne ustavi na 
znak policista, prekrški ugotovljeni z uporabo video naprav, 
parkiranje ipd). Po predlogu zakona je namreč za storjeni 
prekršek odgovoren le voznik. 

k 225. členu 

Dodajo se novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se 
glasijo: 
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»Kolo s pomožnim motorjem, kolo z motorjem ali motorno 
kolo, ki je predelano tako, da presega jakost glasnosti ali 
največjo hitrost, določeno v deklaraciji proizvajalca vozila ali 
v predpisih o varnosti cestnega prometa, policist odvzame. O 
odvzemu izda potrdilo. 

Vozilo iz prejšnjega odstavka se pri pooblaščenem serviserju 
predela v prejšnje stanje. 

Stroške predelave in hrambe vozila ter druge stroške, nastale 
v zvezi z izvajanjem določbe prvega odstavka tega člena, 
plača lastnik vozila. 

Vozilo se vrne lastniku, ko poravna vse stroške. Če lastnik ne 
prevzame vozila v roku treh mesecev od dneva, ko je bil o tem 
obveščen, se to proda na način določen za odprodajo najde- 
nih predmetov, iz kupnine pa se poravnajo vsi stroški.« 

Obrazložitev: 

Kolesa z motorjem in kolesa s pomožnim motorjem posamez- 
niki predelujejo tako, da dosegajo hitrost tudi več kot 90 km/h. 
Teh hitrosti pa ne dopušča konstrukcija vozil, prilagojena pa ji 
ni tudi oprema. 

NOV NASLOV IN ČLEN 
Za 235. členom se doda nov 236. člen, ki se glasi: 
»Določba tretjega odstavka 10. člena tega zakona se prične 
uporabljati v dveh letih od uveljavitve tega zakona.« 

Vsi naslednji členi se ustrezno preštevilčijo. 

Obrazložitev: 
* 

S predlaganim amandmajem se določa prehodni rok za uve- 
ljavitev v 1. amandmaju predlagane dopolnitve. 

BELEŽKE 

7 
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Informacija Vlade RS o 

PROBLEMATIKI DRUŽBE VIDEM KRŠKO 

D. 0. 0. V STEČAJU 

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

- INFORMACIJO O PROBLEMATIKI DRUŽBE VIDEM 
KRŠKO D.O.O. V STEČAJU, 

ki jo pošilja v obravnavo. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da obravnavo o navedenem gradivu 
zapre za javnost. 

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: 

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti, 
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- dr. Vlado DIMOVSKI, državni sekretar v Ministrstvu za 
gospdoarske dejavnosti. 

Republika Slovenija 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
Ljubljana 

Strateika panožna skupina za papirno, 
papirno predelovalno in grafično industrijo 

OSNUTEK STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENSKE PAPIRNE 
IN GRAFIČNE INDUSTRIJE 

Januarja 1996 

KAZALO 

Uvod 

1. Namen strokovne analize in strategije 

2. Analiza sedanjega stanja panog v svetu 
2.1. Zahodna Evropa, Evropa in Svet 
2.1.1. Proizvodnja v EU, EU in EFTA, v Evropi 
2.1.2. Struktura italijanske papirne industrije 
2.1.3 Struktura nemške papirne industrije 
2.1.4. Struktura avstrijske papirne industrije 
2.1.5. Primerjave, italijanske, nemške in avstrijske papir- 

ne industrije 
2.1.6. Število in velikost tovarn celuloze in lesovine v 

zapadni Evropi 
2.1.7. Kvalitetna struktura vlaknin 
2.1.8. Tovarne papirja po velikosti v EU in EFTI 
2.1.9. Povprečna proizvodnja na tovarno 
2.1.10. Proizvodnja na zaposlenega 
2.1.11. Stroški dela v papirni industriji EU 

2.2. Papirno predelovalna industrija v EU in EFTI 
2.2.1. Valovita lepenka 
2.2.2. Zložljiva kartonska embalaža 
2.2.3. Predelava ovojnega papirja 
2.2.4. Prihodek in zaposlenost v predelavi papirja v ZRN 
2.2.5. Prihodek na zaposlenega v ZRN 
2.3. Grafična industrija v EU in EFTI 
2.3.1. Skupine grafičnih papirjev 
2.3.2. Poraba grafičnih papirjev po vrstah v EU in EFTI 
2.3.3. Predelava papirja 
2.3.4. Grafična industrija v ZRN 

3. Stanje papirne panoge v Sloveniji 
3.1. Celuloza in papirna industrija 
3.1.1 Primarna proizvodnja 
3.1.2. Gibanje proizvodnje v prvem polletju 1995 
3.1.3. Izvoz, uvoz in poraba 
3.1.4. Izvoz in uvoz panoge brez predelave 
3.1.5. Prihodek 
3.1.6. Povprečna proizvodnja na tovarno, leto 1994 
3.1.7. Fizična produktivnost 
3.1.8. Primerljivost s svetom 
3.1.9. Pomembnost panoge v slovenskem gospodarstvu 
3.1.9.1. Celotni prihodek sektorja v gospodarstvu Slovenije 
3.1.9.2. Gibanje zaposlenosti 
3.1.9.3. Dodana vrednost 
3.2. Papirno predelovalna industrija Slovenije 
3.2.1. Valovita lepenka 
3.2.2. Prihodek dejavnosti 
3.2.3. Velikostna struktura tovarn 

4. Grafična industrija 
4.1. Grafična dejavnost 
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4.1.1. Prihodek 
4.1.2. Zaposlenost 
4.1.3. Prihodek na zaposlenega 

5. Surovinsko bogastvo, energija in transport 
5.1. Gozdarstvo 
5.1.1. Star ali vrnilni papir 
5.1.2. Kemična industrija 
5.1.3. Strojna vprega 
5.1.4. Druga spremljajoča industrija in dejavnosti 
5.1.5. Energetika 

6. Okolje 

7. Proizvodni programi podjetij v panogah 
7.1. Papirna in papirno predelovalna industrija 
7.1.1. Grafična industrija 

8. Strateška S.VV.O.T. analiza 
8.1. Papirna in papirno predelovalna industrija 
8.2 Grafična industrija 

9. Predhodni gospodarski ukrepi 
9.1. Trg in njegov potencial 
9.1.1. Prostorske možnosti 
9.1.2. Kadri 
9.1.3. Kratkoročni in dolgoročni ukrepi znotraj panog 

10. Zaključki 

UVOD 

V obdobju sedemdesetih in osemdesetih let je papirna indu- 
strija Slovenije uspešno sledila evropskim razvojnim trendom, 
sledila je strategiji, ki je bazirala na inovacijah in proizvodih z 
višjo dodano vrednostjo, saj je manj zahtevna proizvodnja 
potekala izven Slovenije v takratni skupni državi. 

Razpad in izguba jugoslovanskega trga je bil za papirno, 
kakor tudi za grafično industrijo, boleč, posebej še zato, ker je 
prav po letu 1991 prišlo do največje recesije v svetu po drugi 
svetovni vojni v tej panogi. 

Ob približevanju Slovenije evropskim integracijam, je prišlo v 
letu 1994 do ponudbe za izdelavo sektorske Phare študije za 

papirno industrijo Slovenije. Pristop k projektu Phare je bil s 
strani panoge sprejet, ker naj bi dal nekatere odgovore o 
ožonstih razvoja in obstoja te v preteklosti tako pomembne 
panoge. Pristop panoge k projektu Phare je podpirala tudi 
Vlada oz. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. Začetki dela 
na projektu Phare sovpadajo s pripravo panožne strategije 
razvoja. Odločitev, da ima prednost »Sektorska Phare ana- 
liza«, je bila pravilna, saj brez našega intenzivnega sodelova- 
nja pri študiji Phare, analiza še ne bi bila narejena. 

Izvajalcu programa Phare, firmi JAKKO PČYRY, smo svetovali 
pripravo sektorske analize v smislu navodil Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti za pripravo strategije panog. 

Iz tega razloga v »Osnutku strategije razvoja« ne podajamo 
analiz, ugotovitev in predlogov, ki so zajeti v »Sektorski ana- 
lizi Phare« in je zato ta sestavni del Osnutka strategije razvoja 
panoge. 

Franc Mlakar 

1. Namen strokovne analize in strategije razvoja slovenske 
papirne, papirno predelovalne in grafične industrije 

1.1. Namen strokovne analize, strokovne ocene stanja in 
razvoja obeh panog so osnove za pripravo panožne strate- 
gije 

1.2. Za strategijo panog papirne in grafične industrije so 
relevantni cilji za nadaljnjo uspešnost panog, pogoji in 
dejavniki, ki vplivajo na panogo in vpliv panog na okolje. 

1.3. Kljub temu, da sta obe panogi v repro verigi, so njuni 
interesi v svobodnem tržnem gospodarstvu različni. Papirna 
industrija ima velik vpliv tudi na druge panoge (gozdarstvo, 
lesna industrija, kemi|a, promet, energetika in druge). 

1.4. Strategija je namenjena vladnim organom za načrtova- 
nje industrijske politike kakor tudi kratkoročnemu in sred- 
njeročnemu ukrepanju pri pogojih gospodarjenja panog. 
Strategija je namenjena panogi in podjetjem v panogi pri 
načrtovanju razvoja in tržnim usmeritvam. 

2. Analiza sedanjega stanja panog v svetu 

2.1. Zahodna Evropa, Evropa v celoti in Svet 

2.1.1. Proizvodnja v EU, EU in EFTA, v Evropi 

Tabela 1 

Proizvodnja papirja in kartona (v 1000 ton) 

EU in EFTA EU Evropa Delež (%) 

Leto 1 2 3 1/3 2/3 

1994 71972 44630 80200 90 56 

Vir: EUWID, PPI 1995 
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Tabela 2 

Proizvodnja celuloze in lesovine (v 1000 ton) 

EU in EFTA Delež (%) EU Delež (%) Evropa 
Leto 1 3/1 2 3/2 3 

1994 33297 83 9294 23 40162 

Vir: PPI 1995, EUW1D 1995 

Svetovna proizvodnja celuloze je ocenjena za leto 1994 v vodnjo papirja, po letu 2000 te tovarne ne bodo imele več 
višini 171 milijonov ton, Evropa je neto uvoznik celuloze v tržnih viškov. Vse pomembnejši vir vlaknin postaja star ali 
višini cca. 5 milijonov ton. Stanje se bo v Evropi še poslabšalo, vrnilni papir, ki v Evropi že predstavlja 40% delež vlaknin, 
ker je večina evropskih tovarn celuloze že integrirana s proiz- 

Slika 1 

Značilnosti letne rasti proizvodnje v papirni, kemijski in tekstilni industrij 

Evrope 

leto 

Vir: CEPI 93 
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2.1.2. Struktura Italijanske papirne Industrije 

Tabela 3 

Zaposlenost, prihodek na zaposlenega in število tovarn 

Leto Število 

podjetij 

Število 

tovarn 

Število 

zaposlenih 

Prihodek 

(v mrd Lit) 

Prihodek/ 

zaposl. 

(v mio Lit) 

Prihodek/ 

zaposl. 

(v DEM) 

1994 167. 211 26000 8700 335 318000 

Vir: E1 JWID 44/S 5 

Tabela 4 

Proizvodnja papirja, kartona, uvoz in izvoz, poraba (v 1000 ton) 

Leto Proizvodnja Uvoz Izvoz Poraba 

1994 6705,4 3800,0 2110,0 8395,4 

Vir: EUWID 44/95 

Tabela 5 

Proizvodnja in poraba celuloze, poraba starega papirja (v 1000 ton) 

Leto Proizvodnja Uvoz Izvoz Poraba Poraba 

star papir 

1994 426,4 2670,0 28,0 3068,4 3310,0 

.Vir: EUWID 44/95 

Italijansko tržišče je tudi za slovensko papirno industrijo Tipično za italijansko papirno industrijo je nizka stopnja inte- 
pomembno, saj Italija uvaža glede na svojo porabo 45% kar- griranosti, saj v povprečju dosega le 1,3 tovarne na firmo, kar 
tona in papirja, izvaža pa 31,5% svoje proizvodnje. je tudi eden izmed vzrokov sorazmeroma nizke produktivnosti 

znotraj EU. 
2.1.3. Struktura nemike papirne Industrije 

Tabela 6 

Papir in karton (v 1000 ton) 

Leto Proizvodnja Uvoz Izvoz Poraba Število 

zaposl. 

Število 

tovarn 

1994 14457,3 7593,0 5328,7 16335,0 48000 240 

Vir: EUWID 31/95 
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Tabela 7 

Prihodek, prihodek na zaposlenega 

Leto Prihodek 

(v 1000 DEM) 

Število zaposlenih Prihodek/zaposlenega 

(v DEM) 

1994 17.200.000 48.000 358.300 

Tabela 8 

Celuloza in lesovina, star papir (v 1000 ton) 

Leto Proizvodnja 

celuloza, lesovina 

Uvoz Izvoz Poraba 

star papir 

1994 2050,0 187,0 3700,0 8160,0 

Vir: EUWID 31/95, CEPI A.r.1994 

Nemčija je velik izvoznik in uvoznik papirja. Za slovensko 
papirno industrijo je nemški trg pri izvozu najpomembnejši, 
saj delež izvoza v Nemčijo znaša 22,2%. Nemčija je drugi 
največji uvoznik celuloze v svetu, saj proizvede le 700.000 ton 

2.1.4. Struktura avstrijske papirna industrije 

Tabela 9 

Papir in karton (v 1000 ton) 

Leto Proizvodnja Uvoz Izvoz Poraba 

1994 3603,0 748,0 2862,0 1490,0 

Tabela 10 

Celuloza in lesovina (v 1000 ton) 

Leto Proizvodnja Uvoz Izvoz Poraba 

1994 1595,0 555,0 232,0 1918,0 

lastne celuloze letno, ker razliko predstavlja proizvodnja leso- 
vine. Nemčija je tretji največji porabnik starega papirja na 
svetu. 
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Tabela 12 

Poraba lesa v panogi (v 1000 m3) 

Tabela 11 

Star papir (v 1000 ton) 

Leto Poraba Uvoz Delež uvoza 

(%) 

1994 1405,0 503,0 35,8 

Leto Poraba Uvoz Delež uvoza 

(%) 

1994 6119,0 2142,0 35,0 

Tabela 13 

Prihodek panoge (mrd ATS) 

Leto Prihodek Izvoz Delež izvoza 

Avstrije (%) 

Doma Število tovarn 

1994 31,21 24,76 4,8 6,45 31 

Tabela 14 

Zaposlenost, investicije, prihodek na zaposlenega 

Leto Število zaposlenih Investicije v okolje 

(Mrd ATS) 

Prihod./zaposlenega 

(v ATS) 

1994 10445 2,82 2.988.032 

Vir za tabele 9-14: Austropapier, A.r.1995 

Avstrijska papirna industrija ja v letu 1994 izvozila 79,4% svoje 
proizvodnje kartona in papirja, v domači porabi zavzema uvoz 
50% delež. Vzrok sorazmeroma nizke domače prodaje je 
visoka specializacija in s tem masovna proizvodnja posamez- 
nih programov in s tem visoko produktivnostjo. Z vstopom 
Avstrije v EU so odpadle zaSčitne carine za uvoz papirja iz 
Slovenije. S prilagajanjem avstrijskemu tržišču, bodisi v kvali- 
teti in nišnimi proizvodi, zaradi bližine tega trga, postaja 
Avstrija za slovensko papirno industrijo vse pomembnejša, 
zato bo delež izvoza, ki je znašal v 1994 5,4% v bodoče še 
rastel. 

Kljub majhnosti slovenskega trga se avstrijska papirna indu- 
strija zaveda pomembnosti tega trga, saj znaša delež Avstrije 
pri celotnem uvozu papirja 22,2% in je na prvem mestu med 
izvozniki v Slovenijo. 

Avstrijske kapacitete v proizvodnji celuloze in lesovine so 
desetkrat večje od slovenskih. Enako razmerje je tudi v porabi 
lesa. V strukturi porabe lesa predstavljajo žagarski odpadki 
46,3% delež. Tako visok delež odpadkov pomeni hkrati kvali- 
tetno izkoriščanje lesne mase, kakor tudi dobro poslovno 
sodelovanje celulozne in lesnopredelovalne industrije. 
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Pri celokupni porabi celuloznega lesa zavzema uvoz 35% 
delež, zato avstrijska papirna industrija zelo intenzivno 
spremlja dogajanja na področju proizvodnje celuloze v Slove- 
niji. V kolikor bi prišlo do zaustavitve proizvodnje celuloze pri 
nas, bi tri avstrijske tovarne celuloze ob južni meji (Frantsc- 
hach, Pdls in Leykam) z letno proizvodnjo 700.000 ton, prišle 
do kvalitetnega celuloznega lesa, ki ga morajo danes uvažati 
iz vzhodnih držav in Nemčije. 

Po zaustavitvi tovarne celuloze na Reberci se je povečal uvoz 
celuloznega lesa iz Avstrije v Slovenijo, kar je v nasprotju z 
interesi omenjenih treh tovarn oz. proizvodnje celuloze v 

Avstriji. V kolikor Slovenija ne bi več razvijala proizvodnje 
celuloze v Krškem, tovarna celuloze v Goričanah je že zau- 
stavljena, bi bili kupci slovenskega lesa poznani, vprašanje pa 
je pod kakšnimi pogoji. 

Prav tako ne smemo zanemariti dejstva, da je tik ob zapadni 
meji v Štivanu, Italija, ob izlivu Timava v morje, velika tovarna 
papirja Burgo; ki za proizvodnjo lesovine troši preko 200.000 
m3 celuloznega lesa, ki prihaja v pretežnem delu iz uvoza in 
zato ni čudno, da se tudi ta tovarna ozira po slovenskem trgu 
lesa. 

18000-fl 
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2.1.5. Strukturne primerjave ltall|an»ke, nemške In « 
avstrijske papirne industrije 
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Slika 3 

Celuloza in star papir 

Italija Nemčija Avstrija 

Proizvodnja 

Poraba 

Izvoz 

Uvoz 

Poraba-star papir 

Slika 4 

Proizvodnja na zaposlenega 

Italija Nemčija Avstrija 
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Slika 5 

Povprečna proizvodnja na tovarno v letu 1994 

Leto 1994 

Največjo povprečno proizvodnjo na posamezno tovarno i® sledi Avstrija, ki dosega v centralni Evropi najvišjo stopnjo 
dosega Finska z 249.900 t, sledi švedska z 201.000 t, tema pa koncentracije. 

2.1.6. Število In velikost tovam celuloz* In lesovine v 
zapadni Evropi 

Tabela 15 

Velikostne skupine 

Velikost Do 

100.000 

t/leto 

Delež 

(%) 

Od 100.000 

do 250.000 

t/leto 

Delež 

(%) 

Nad 

250.000 

t/leto 

Delež 

(%) 

Št. vseh 

tovarn 

Število 115,0 49,6 65,0 28,0 52,0 22,4 232,0 

Vir: CEPI 

Tovarne po velikosti nad 250.000 ton proizvedejo 40% vse 
celuloze, tovarne srednje velikosti pa kljub večjemu številu le 
30%. V Skandinaviji je locirano 81% največjih tovarn, po 6% v 

Franciji in Portugalskem, tem sledijo Avstrija, Nemčija in 
Velika Britanija. 
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2.1.7. Kvalitetna struktura vlaknin 

Tabela 16 

Deleži posameznih kvalitet 

Skupna 

proizvodnja 

(v 1000 ton) 

Lesovina 

(%) 

Polceluloza 

(%) 

Si-celuloza 

(%) 

Sa-celuloza 

(%) 

Viskozna 

(%) 

33.297,00 33,7 5,5 7,6 52,4 0,8 

Delež proizvodnje lesovine je v porastu, predvsem CTMP in 
TMP kvalitete, zmanjšuje se delež Si-celuloze. Vse nove inve- 
sticije na področju kemičnih celuloznih vlaken so usmerjene v 
proizvodnjo sulfatne celuloze. Sulfatni postopek je neobčut- 

2.1.8. Tovarn« papirja po velikosti v EU In EFTI 

ijiv na vrste lesa, daje visoke mehanske lastnosti, ki so pogoj 
za hitro tekoče papirne stroje. Prav tako omogoča sulfatns 
celuloza delno zamenjavo celuloze listavcev s CTMP lesovino 
tudi v brezlesnih papirjih. 

Leto Italija Število 

(ton) tovarn 
Nemčija Število 

(ton) tovarn 
Avstrija Število 

(ton) tovarn 

1994 33.800 211 68.780 240 167.000 31 

Tabela 17 

Število in delež po velikostnih skupinah (v 1000 t/leto) 

Velikost Do 10 Od 10 Od 25 Od 50 Od 100 Nad Skupaj 

- 25 - 50 - 100 - 250 250 
' i ■ ' 

Število 361 204 208 139 126 72 1110 

Delež 32,5 18,4 18,7 12,5 11,6 6,5 100,0 

(%) 1 1 I I 1 1 1 

Vir: CEPI 

2.1.9. Povprečna proizvodnja na tovamo 

Tabela 18 

Povprečna proizvodnja v Italiji, Nemčiji in Avstriji 
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2.1.10. Proizvodnja na zaposlenega 

Tabela 19 

Proizvodnja na zaposlenega v Italiji, Nemčiji in Avstriji 

Leto Italija Število 

(ton/zap) zaposl. 

Nemčija Število 

(ton/zap) zaposl. 

Avstrija Število 

(ton/zap) zaposl. 

1994 247,3 26.000 344,0 48.000 497,0 10.445 

Vir: EUWID 44, 23, 39, 8 - 1995 

Velikostna struktura tovarn v evropski papirni industriji je v 
primerjavi z ZDA in Kanado neugodna, neugodna pa je tudi 
znotraj zapadnoevropskih integracij, saj je le Skandinavija 
primerljiva s Severno Ameriko. Z letno kapaciteto do 25.000 
ton obratuje 51% papirnic, v območju med 25.000 do 100.000 
ton obratuje 31,2% papirnic, nad 100.000 ton pa le 18%, toda 
proizvedejo pa te tovarne med 55 in 60% vsega papirja in 
kartona. Največji delež tovarn z letno kapaciteto do 25.000 ton 
ima Italija s 25%, sledita Španija in Nemčija vsaka z 18%, 
Portugalska z 12% in Francija z 1%. Zaradi koncentracije 
preoizvodnje se že do leta 2000 pričakuje močno znižanje 
števila papirnic z letno kapaciteto do 25.000 ton, ocenjuje pa 
se, da enote pod 50.000 ton letne proizvodnje ne bodo preži- 
vele brez preusmeritve v visoko zahtevne proizvode. 

Razmere na trgu so v stalnem spreminjanju, tako da niti 
največji koncerni v EU niso sposobni planirati dlje od treh, do 
maksimalno pet let. Zaradi kapitalne intenzivnosti panoge 
traja planiranje, projektiranje, odobritev in izvajanje projektov 
pet let, v tem času se vsa predvidevanja že spremenijo, firma 
sama pa v tem času povprečno že dvakrat menja lastnika. V 
EU ocenjujejo, da ni več lokalnih trgov, konkurirati je pač 
potrebno svetu. Problem se pojavlja tudi v tem, da tovarne z 
visokimi kapacitetami niso sposobne sprejemati individualnih 
naročil, kar je bila v papirništvu stalna praksa. Konkurenca je 
z dneva v dan večja in kdor zaostaja s kvaliteto, novimi 
programi, kdor zamuja z razvojem, ima previsoke stroške, se 
bo potopil. Trg zahteva tekoča tehnična prilagajanja proiz- 
vodnih kapacitet. Na starih že amortiziranih strojih obstajajo 

prehodne stroškovne prednosti, ki pa so lahko zelo nevarne 
glede zaostajanja v tehničnem razvoju. 

Tržni analitiki, kot je naprimer dr. Kazimir Katz*, kljub temu 
napovedujejo, da bodo tudi v bodoče obstajale tržne niše, v 
katerih bodo tudi majhna in srednja podjetja našla svoj ob- 
stoj. 

2.1.11. Stroški dela v papirni Industriji EU 

Zaradi svoje tradicije, specifičnosti proizvodnje, znanj in sta- 
tičnosti razvoja, slabe mobilnosti kadrov in privilegijev iz 
preteklosti, so panožne kolektivne pogodbe ugodnejše v pri- 
merjavi z drugimi sektorji. V deželah kot so Avstrija, Nemčija, 
Francija, Beneluks že znaša strošek dela povprečno 2000 
ECU mesečno na zaposlenega v proizvodnji. Visoki stroški 
dela so tudi vzrok znižanja zaposlenosti v zadnjih letih.|n,e"- 
zivne so investicije v avtomatizacijo proizvodnje, ki se glede 
na stroške dela hitro povrnejo. 

2.2. Papirno predelovalna Industrija v EU In EFTI 

2.2.1. Valovita lepenka 

Za proizvodnjo valovite lepenke se uporabljajo nebeljeni in 
beljeni papirji, kot so kraftliner, testliner, fluting na bazi polce- 
luloze in fluting na bazi starega papiVja. 

* dr. Kazimir Katz, izdajatelj EES Paper 

Tabela 20 

Proizvodnja valovite lepenke (v 1000 ton) 

Proizvodnja 1994 Prognoza za leto 2000 Poraba papiija 1994 

za valovito lepenko 

15.000 17.000 14.950 

Vir: CEPI letno poročilo 
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Tabela 21 

Proizvodnja in predelava valovite lepenke v ZRN 

1994 1993 Index 94/93 

Proizvodnja 

Prihodek 

Povprečne cene 

Zaposleni 

Proizvodnja 

na zaposl. 

Prihodek na 

zaposlenega 

v 10001 

Mio DEM 

1980= 100 

Število 

tone 

DEM 

3312 

4.969 

97,6 

16.200 

204,4 

307.000 

3179 

4.801 

98,4 

16.564 

/ 

/ 

104,2 

103,5 

99,2 

97,8 

/ 

/ 

Št. tovarn 93 / / 

Vir: EUWID 10/95 

Papirna embalaža je okolju prijazna in reciklirna, je od 25% do 
50% cenejša pri embaliranju sadja in povrtnin od povratne 
plastične embalaže. 

2.2.2. Zložljiva kartonska embalaža 

Osnovna surovina je enoslojni ali večslojni karton z belo 
vrhnjo plastjo, premazan ali nepremazan. V letu 1994 je zna- 
šala celotna predelava za ta namen 4.500.000 t, od tega za 
živilsko industrijo 54%. Prognoze rasti so ugodne z oceno 
2,5% letno rastjo za naslednje desetletje. 

2.2.4. Prihodek In zaposlenost v predelavi papirja ZRN 

Tabela 22 

Predelava papiija, kartona in lepenke 

Vir: EUWID 10/95 

Papirno predelovalna industrija Nemčije ustvari za 28% večji 
prihodek kot papirna panoga, zaposluje 45% več delavcev, saj 
je panoga delovno intenzivna. Papirna industrija izkazuje v 

2.2.3. Predelava ovojnega papirja 

Ovojni papir je izdelan iz svežih vlaken, beljen ali nebeljen in 
na bazi reciklirnih vlaken. Sem spada: 
- kraft za vreče, 
- ovojni kraft, 
- maščobno odporni, 
- drugi ovojni papirji. 

V letu 1994 je bilo predelanih 3.160.0001, nadaljnja rast pa je 
močno odvisna od cene nafte, ker je polietilen po ceni konku- 
renčen, razgradljiv, ni pa vračljiv kot to velja za papirne 
izdelke. 

"letu 1994 rast prihodka glede na leto 1993 v višini 12%, 
medtem ko zaznamujejo predelovalci padec za 2,5%. 

1994 1993 Index 94/93 

Prihodek 

Zaposleni 

. Prihodek na 

zaposlenega 

MioDEM 

Število 

DEM 

26.004 

105769 

246.440 

26.722 

110207 

242.467 

97,5 

96,0 

101,6 
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2.2.5. Prihodek na zaposlenega v ZRN 

Tabela 23 

Za papirno industrijo, valovito lepenko in skupno predelavo, leto 1994 

Papirna industrija Valovita lepenka Predelava skupaj 

DEM 358.000 307.000 246.440 

S stopnjo predelave se povečuje število zaposlenih, s tem pa 
tudi padanje prihodka na zaposlenega. 

2.3. Grafična industrija v EU in EFTI 

2.3.1. Skupine grafičnih papirjev 

Združenje papirne industrije EU in EFTE statistično obdeluje 
grafične papirje po naslednjih skupinah: 

Časopisni papir (Newsprint): proizveden je na bazi lesovine 
ali vrnilnega papirja, namenjen predvsem za časopise, je 
strojno gladek, tiskanje iz zvitka s tehnikami offset, flexo tisk 
idr. 

Nepremazani iesovinski papir (Uncouted Mechanical): proiz- 

2.3.2. Poraba grafičnih papirjev po vrstah v EU in EFTI 

V celokupni porabi papirja znaša potrošnja grafičnih papirjev 
49% porabe. Grafična industrija predela 68% grafičnih kvali- 

veden na bazi celuloze in lesovine, z večjo vsebnostjo polnil in 
kalandriran, namenjen predvsem za revialni tisk s tehniko 
globoki in offset tisk. 

Brezlesni nepremazani papir (Uncouted Woodfree): proizve- 
deni na bazi minimalno 90% celuloze, z različno vsebnostjo 
mineralnih polnil, površinsko klejenjen, strojno glajen ali 
kalandriran, brez ali z vodnim znakom. Poznani so predvsem 
papirji za pisarniško poslovanje, papir za obrazce, kopiranje, 
knjigotisk in druge namene. Sem spadajo tudi pigmentirani 
papirji s premaznim nanosom do 5g po strani. 

Premazani papir (Coated Papers): vse kvalitete so primerne 
za tisk in druge grafične obdelave. Nanos premaza je oboje- 
stranski ali enostranski, s sijajem ali brez, brezlesna ali leso- 
vinska osnova. 

tet, 12% potrošnje pa predstavljajo pisarniške oz. druge admi- 
nistrativne komunikacije. 

Leto Grafična industrija Papirno predelovalna industrija 

1994 28594 26330 

Vir: EUWID 33/95 

Tabela 24 

Poraba papirja po kvalitetah (v 1000 t) 

1994 1993 Index 94/93 

Časopisni 

Nepremazani Iesovinski 

Brezlesni nepremazani 

Premazani 

9019 

3652 

8569 

11254 

8176 

3947 

8021 

10144 

110,3 

92,5 

106.8 

110.9 

Skupaj grafični papirji 32493 30287 107,3 

Vir: CEPI AR 1994 

2.3.3. Predelava papirja 

Tabela 25 

Količinska predelava v grafični in papirno predelovalni industriji (v 10001) 
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' • 9r2 J ,uf 'J.1^v porastu'pređviđena in ,ehnični opremljenosti, je nemška grafična industrija 
intnr* proizvodnje do leta 2005 naj bi znašala 2,5% vodilna v Evropi. Panogi daje prednost tudi visoko razvita domača proizvodnja tiskarskih strojev in s tem visoko razvita 
2.3.4. Grafična industrija v ZRN tehnologija. 

Po obsegu poslovanja, razvitosti, velikostnih struktur podjetij 

Tabela 26 

Prihodek panoge, zaposlenost in prihodek na zaposlenega 

Leto Prihodek v 1000 DEM Št. zaposlenih Prihodek na zaposl. v DEM 

1994 34.800.000 173063 201.442 

Vir: EUWID 33/95 

Število tovarn nad 20 zaposlenih znaša v ZRN 2182. Grafična 
industrija v Nemčiji, kakor tudi v zapadni Evropi, v zadnjih 
letih ni doživljala tako močne krize kot papirna industrija. 

Tabela 27 

Cene pri proizvajalcih v ZRN 

Indeks cen proizvajalce, 

1991=100 

1992 1993 1994 

Tiskarski izdelki skupaj 

Poslovni tisk 

Katalogi,reklamni prospekti 

Knjige 

Revije 

101.4 

102,2 

101.5 

102.6 

101,9 

101,8 

102,4 

101,7 

101,0 

102,7 

101,9 

102,9 

102,3 

104,0 

98,9 

Tiskovni lesovinski papiiji 

Brezlesni papirji 

92,5 

92,5 

84,5 

82,4 

83,3 

83,2 

Vir: EUWID 33/95 

Iz tabele je razvidna kriza v papirni industriji ter stabilnost cen Reklamni tisk dosega v ZRN že 2/3 finančne realizacije, 30% 
v grafični predelavi. celotnega prihodka pa ustvarja panoga z izvozom. 
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Tabela 28 

Deleži posameznih grafičnih izdelkov v celotnem prihodku 

Vrsta izdelka Delež (%) 

Katalogi, Reklamni tisk 30 

Časopisi 20 

Poslovni tisk 17 

Revije 14 

Knjige 8 

Etikete 7 

Ostalo 4 

Vir: EUWID 33/95 

Velik delež v časopisnem in revijalnom tisku predstavljajo 
reklame in poslovne informacije. Največji padec beleži v zad- 
njih letih knjigotisk, ne le v deležu, pač pa tudi absolutno. 

Grafična industrija zahodne Evrope pričakuje večjo rast ob 
splošni dolgoročnejši gospodarski rasti. Trendi naraščanja v 
informacijskem in komunikacijskem sektorju so ugodni. 
Splošna strategija panoge je fleksibilnost tovarn, ker sicer ni 
možno prilagajanje individualnim potrebam kupcev in s tem 
tudi konkurirati elektronskim medijem. Močna rast in 
pomembnost se pričakuje pri razvoju reklamnega gospodar- 
stva, saj je rast naročil pri elektronskih medijih počasnejša od 
grafičnih. Panoga povečuje rast produktivnosti in s tem svojo 
konkurenčnost z novimi tehnologijami elektronsko krmiljenih 
tiskarskih strojev, planira pa že uvajanje novih tehnik, kot je 
digitalni tisk. Tehnološka oprema je zaradi svoje zahtevnosti 
vse dražja, omogoča pa visoko rast produktivnosti. Le redka 
podjetja bodo sposobna samostojnega investiranja, kar bo 
vzrok močnejše koncentracije kapitala. 

3. Stanje papirne panoge v Sloveniji (panoga 0124.00) 

3.1. Celulozna In papirna industrija (panoga 0124.10) 

3.1.1. Primarna proizvodnja 

Slovenska papirna industrija ima večstoletno tradicijo, saj 
njeni začetki segajo v 16. stoletje. Razvoj proizvodje papirja, 
pozneje lesovine in celuloze je na Slovenskem potekal vzpo- 
redno z razvojem v ostalih predelih Avstroogrske monarhije. 
Lastnik patenta proizvodnje kemične celuloze g. Kčllner je že 
leta 1883 postavil tovarno sulfitne celuloze v Podgori pri 
Gorici, ki je obratovala vse do 1. svetovne vojne. Leta 1887 je 
bila postavljena tovarna na Rebrci, leta 1890 pa že v Goriča- 
nah, ki obratuje kot prva integrirana tovarna celuloze in 
papirja pri nas. 
Tudi v novo nastali državi po prvi svetovni vojni in enako tudi 
po drugi svetovni vojni, je bil delež slovenske papirne indu- 
strije v državi nad 50%. Primat je imela slovenska papirna 
industrija pri kvalitetah, ki so bile v višjem cenovnem razredu. 
Pred prvo svetovno vojno so bili lastniki slovenske papirne 
industrije pretežno tujci, po nastanku nove države je panoga v 
celoti prešla pod kontrolo domačega kapitala. Slovenska 
papirna industrija je tudi v novi državi po obeh vojnah ostala 
poslovno povezana z evropskim trgom, ki je tudi hkrati pogo- 
jeval njen razvoj in konkurenčnost. Najkvalitetnejši razvojni 
ciklus iz sedemdesetih let se je končal v osemdesetih letih. 
Panoga je vse dotlej še lovila korak z Evropo. 

Tabela 29 

Gibanje proizvodnje in njena struktura v obdobju 1989 do 1994 

Vrsta 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Celuloza 166.894 149.760 85.292 71.898 41.352 60.635 

Lesovina 64.633 62.639 61.089 30.892 27.699 22.893 

Papir 335.000 326.000 290.000 263.000 244.000 282.000 

Karton 86.325 95.020 104.635 92.283 75.928 108.522 

Lepenka 30.328 22.379 18.735 12.466 12.125 11.998 

Vir: ZS pri GZS 
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Prikazano obdobje je karakteristično iz većih razlogov. V letih krizo v panogi je bila tudi nedorečena razvojna politika države 
1989 do leta 1991 je obdobje visoke konjunkture, sledi sloven- do panoge, kar je tudi privedlo do zaprtja celuloze v Goriča- 
ska osamosvojitev z izgubo bivšega jugoslovanskega trga in nah in do stečaja največjega podjetja Videm Krško, 
začetek recesije v svetovnem merilu. Vzrok za tako veliko 

Tabela 30 

Proizvodnja v letu 1994 glede na leto 1990 

Vrsta 1990 = 100 1994 

(v % glede na 1990) 

Celuloza 100 40 

Lesovina 100 37 

Papir skupaj 100 87 

Lepenka 100 54 

Karton 100 114 

Vir: ZS pri GZS 

3.1.2. Gibani« proizvodni« v 1. polletju 1995 

Tabela 31 

Primerjava proizvodnje 1. polletje 1995 z istim obdobjem 1994 

Vrsta 1.-6. 1994= 100 1.-6. 1995 

(v % glede na 1.-6. 1994) 

Celuloza 100 159 

Lesovina 100 126 

Papir skupaj 100 104 

Lepenka 100 126 

Karton 100 101 

Vir: ZS pri GZS 

Ugodna konjunktura iz leta 1994 se je nadaljevala tudi v prvem polletju 1995. 
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Tabela 32 

Spremembe v letu 1994 v primerjavi z letom 1993 (v 1000 ton) 

Vrsta 1993 1994 Indeks 1994/93 

Celuloza 38 61 160,5 

Lesovina 28 23 82,1 

« 

Časopisni papir 30 36 120,0 

Srednjefini tiskovni 

in pisalni papir 

25 34 136,0 

Brelesni papir 127 145 114,2 

Higienski-tisue 

papir 

69 67 97,1 

Karton 76 108 142,1 

Lepenka 12 12 100,0 

Vir: ZS pri GZS 

Padec proizvodnje lesovine je predvsem posledica večjega vnosa reciklirnih vlaknin. 

•» 

t 

/ 
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3.1.3. Izvoz, uvoz in poraba 

Tabela 33 

Zunanjetrgovinska menjava, domača poraba celuloze, papirja in kartona (leto 

1994 v 1000 ton) 

Vrsta Izvoz Uvoz Poraba 

Časopisni papir 20,0 3,0 19,0 

Srednjefini pisalni 

in tiskovni papir 

25,0 5,0 14,0 

Brezlesni papir 107,0 45,0 83,0 

Karton in 

embalažni papir 

68,0 49,0 * 88,0 

Higienski in tissue 

papir 

47,0 5,0 25,0 

Skupaj 

papir in karton 

267,0 107,0 229,0 

Celuloza 33,0 128,0 156,0 

Star papir 0,0 128,0 190,0 

Vir: Zavod za statistiko RS 

Slika 6 

Poraba papirja po kvalitetah 

poročevalec, št. 20 72 



3-1.4. Izvoz In uvoz panoge brez pradalava 

- Tabela 34 

Zunanje trgovinska menjava (v 1000 USD, leto 1994) 

Izvoz Uvoz 

Panoga 0124.10 221.794 159.005 

Delež v panogi 0124.00 

(%) 

85,1 78,4 

Vir: SZ pri GZS 

V prvem polletju 1995 beleži panoga 58% rast izvoza v primer- panogi. Izvoz na nivoju Slovenije zajema celoten izvoz panož- 
lavi z istim obdobjem v letu 1994. nih proizvodov in znaša 277,4 MioUSD in je za 6,5% višji od 

izvoza, Ki ga zaznamujejo podjetja v panogi 0124.10, isto se 
Opomba: V izvozu panoge je vključen samo izvoz podjetij v dogaja tudi pri uvozu, ta je na nivoju države višji za 3,7%. 

3.1.5. Prihodek 

Tabela 35 

Prihodek panoge 0124.00 in 0124.10 (v mio SIT) 

Dejavnost 1993 1994 Indeks 94/93 

Panoga 0124.00 48.787,00 66.062,00 135,4 

" Papir 0124.10 34.433,00 48.022,00 139,5 

3.1.6. Povprečna proizvodnja na tovarno, lato 1994 

Tabela 36 

Povprečje v panogi 0124.10 

Število tovarn Skupna proizvodnja 

(v tonah) 

Povprečna proizvodnja 

na tovarno (v tonah) 

9 490770 54522 

Opomba: Ob upoštevanju, da tovarna Lepenke Tržič v letu Zaradi primerljivosti povprečne proizvodnje na tovarno s sve- 
1994 ni obratovala, je 8 tovarn doseglo povprečno proizvod- tom, uporabimo tabelo 18 točka 2.1.9.. 
njo 61337 t na tovarno. 
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Tabela 37 

Primerjava Slovenije z Italijo, Nemčijo in Avstrijo (v tonah) 

Dejavnost Slovenija Italija Nemčija Avstrija 

Panoga 

0124.10 

54522 33800 68780 167677 

Slika 7 

Povprečna proizvodnja na tovarno in zaposlenega 

Slovenija Kalija Nemčija Avstrija 

YV/A v 1000 ton/tovarno H tone/zaposlenega 

Opomba: Leta 1989 smo bili z letno povprečno proizvodnjo na 
tovarno v višini 67834 t skoraj na nivoju zapadne Nemćije. 
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Tabela 38 

Število in delež papirnic po velikosti v EU in Republiki Sloveniji 

* 

Velikost 

(ton/leto) 

Število tovarn 

v EU 

Delež v EU 

(%) 

Število tovarn 

v RS 

Delež v RS 

(%) 

Do 10.000 361 32,5 3 33,3 

Od 10.001 

do 25.000 

204 18,4 / / 

Od 25.001 

do 50.000 

268 18,7 2 22,2 

Od 50.001 

do 100.000 

139 12,5 3 33,3 

Od 100.001 

do 250.000 

126 " 11.6 1 11,2 

Preko 

250.000 

72 6,5 / / 

Skupaj 1110 100,0 9 100,0 

V Evropi obratuje največji delež tovarn celuloze in sicer 28% v območju od 

100.000 do 250.0001, v to območje spada tudi tovarna celuloze Videm Krško. 

Komentar: Velikostna struktura slovenskih tovarn je boljša od in s tem zniževanjem stroškov, bi slovenska papirna industrija 
zapadno evropske. Z večjo koncentracijo, večjo Specializacijo morala dosegati evropske rezultate. 
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Slika 8 i 

Delež velikosti papirnic v skupnem številu v EU in RS 
v 

v 1000 tonah 

3.1.7. Fizična produktivnost 
I 

Tabela 39 

Panoga 0124.10 

Leto Število zaposlenih Proizvodnja 

(v tonah) 
Proizvodnja/zaposl. 

(v tonah) 

1994 4243 490700 115,6 

Vir: Statistični leksikon Slovenije, Vprašalnik Phare 

Tabela 40 

Prihodek na zaposlenega 

Prihodek panoge 

0124.10 

Prihodek na zaposlenega 

Leto v mio SIT v 1000 DEM v 1000 SIT v DEM 

1994 48.062 605.513 11.327 142.709 

Opomba: Tečaj SIT/DEM = 79.3740, SKEP GZS 
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3.1.8. Primerljivost • svatom 

Tabela 41 

Panoga 0124.10 

Fizična produktivnost, ton na zaposlenega 

Leto Slovenija Italija Nemčija Avstrija 

1994 115,6 247,3 344,0 497,6 

Tabela 42 

Prihodek na zaposlenega v Sloveniji v primeijavi z Italijo, Nemčijo in Avstrijo 

(v DEM) 

Leto Slovenija Italija Nemčija Avstrija 

1994 142.709 318.000 358.300 426.862 

Iz tabele je razvidno, da dosegamo v papirni industriji Slove- 
nije 46,7% italijanske, 33,6% nemške in le 23,2% avstrijske 
fizične produktivnosti. 

V povprečju dosega slovenska papirna industrija 45% italijan- 
skega, 40% nemškega in 33% avstrijskega prihodka na zapo- 
slenega. V primerjavi za prihodek na zaposlenega dosegamo 
v primeru Nemčije in Avstrije boljše rezultate kot pa pri fizični 
produktivnosti, medtem ko se primerjalni pokazatelj z Italijo 
ujema, kar pomeni, da med slovensko in italijansko papirno 
industrijo ni razlike v kvalitetni strukturi, da pa je ta zaznavna 

v primeru Avstrije in Nemčije v korist slovenske papirne indu- 
strije. 

Nižjo proizvodnjo papirja od slovenske dosegajo v Evropi 
sledeče države: Danska. Grčija, Madžarska, Bolgarija, Romu- 
nija, Turčija, Litva, Latvija, Belorusija, Hrvaška, ZRJ. Makedo- 
nija, BiH, Gruzija. Moldavija. 
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3.1.9. Pomembnost panoge v slovenskem gospodarstvu 

3.1.9.1. Celotni prihodek sektorja v gospodarstvu Slovenije 

Tabela 43 

Prihodek v mio SIT 

Dejavnost 1993 1994 

Gospodarstvo 

Industrija 

Panoga 0124.00 

Od tega: 

-Celuloza in papir 

0124.10 

-Predelava 0124.20 

-Embalaža 0124.21 

-Drugi proizvodi 0124.29 

Delež panoge 0124.00 

v gospodarstvu RS 

Delež panoge 0124.00 

v industriji RS 

3.380.108 

1.468.753 

48.787 

34.433 

14.354 

10.492 

3.862 

1,40 

3,30 

4.234.442 

1.814.199 

66.042 

48.062 

17.997 

14.002 

3.977 

1,56 

3,65 

Vir: Statistični leksikon RS 

poročevalec, št. 20 78 



3.1.9.2. Gibanje zaposlenosti 

Tabela 44 

Zaposlenost po letih 

Dejavnost 1990 1991 1992 1993 1994 1995/XI 

1. Industrija in 

rudarstvo RS 

362.723 324.096 290.105 264.367 245.604 / 

2. Panoga 

0124.00 

10.837 9.982 8.933 8.164 7.784 7.556 

Od tega: 

Sektor 0124.10 

/ /. / /. / 4.243 

Sektor 

0124.20 

/ / / / / 3.313 

3. Grafična 

industrija 

5.774 5.735 5.255 4.941 4.938 / 

4. Delež (%) 

2/1 

3 3 3 3 3,2 / 

Delež (%) 

3/1 

1,6 1,8 1,8 1,9 2,0 / 

Vir: Zavod za statistiko RS 

3.1.9.3. Dodana vrednost 

Tabela 45   . 

Dosežena dodana vrednost v papirni in grafični industriji (v mio SIT) 

Panoga 1993 1994 

Papirna in papirno 

predelovalna industrija 

10.992 14.000 

Grafična dejavnost in 

založnoštvo 

19.808 26.000 

Skupaj 30.800 40.000 

Vir: preliminarni podatki Zavoda za statistiko RS 

Za prvo polletje 1996 je bila z Izvršeno anketo izračunana 
bruto dodana vrednost v nekaterih papirnicah in nekaterih 
predelovalnicah. 
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Tabela 46 

Dosežena bruto dodana vrednost (BDV) na tono 

Število podjetij Dosežena BDV 

v 1000 DEM 
Prodaja 

v tonah 
BDV/ton 

v DEM 

4 primerljive 

papirnice 0124.10 
52.767 124.075 425 

3 podjetja iz 

predelave 0124.20 
11.160 16.259 684 

Bruto dodana vrednost na tono proizvoda za navedene dejav- 
nosti je pokazatelj zahtevnosti proizvoda in s tem njegove 
prodajne cene, strategije in organiziranosti nabave ter notra- 
njih potroškov. 

V kontaktiranih papirnicah je znašala bruto dodana vrednost 
od 346 OEM/tono do 641 DEM/tono prodanega blaga. 

Tabela 47 

Gibanje proizvodnje po letih (v tonah) 

3.2. Papirno predelovalna industrija Slovenije 

3.2.1. Valovita lepenka 

Proizvodnja valovite lepenke bazira na predelavi papirja, toda 
nov proizvod je osnovna surovina za proizvodnjo embalaže. 

1992 1993 1994 1995 (ocena) 

42260 45096 54494 56600 

Vir: SZ GZS, Statistični leksikon RS 

l 
Slovenske tovarne valovite lepenke predelajo približno 75% proizvodnjo valovite lepenke obravnavati v sklopu sektorja 
celotne proizvodnje valovite lepenke v lastnih kartonažnih 0124.20. 
obratih, ki poslujejo kot enovita podjetja, zato moramo tudi 

Tabela 48 

Primerjava proizvodnje z ZRN (v 1000 ton) 

Leto Slovenija - 

skupaj 
Nemčija - 

skupaj 
Nemčija/tovar. 

(93 tovarn) 
Slovenija/to var. 

(2 tovarni) 

1994 54,5 3312,0 35,6 27,2 

V Sloveniji obratujeta dve tovarni valovite lepenke z velikostjo 
35.000 t in druga 22.000 t, ki je v rekonstrukciji in bo s tem 
povečala proizvodnjo. 
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3.2.2. Prihodek dejavnosti 

Tabela 49 

Sektor 0124.20 (v mio SIT) 

Dejavnost 1993 1994 

Embalaži iz papirja, 

valovite lepenke, kartona 

0124.20 

14.354 17.979 

t 

Od tega: 

- proizvodnja embalaže 

0124.21 

- druga proizvodnja 

0124.29 

10.492 

3.862 

14.002 

3.977 
• 

Delež sektoija 0124.20 

v panogi 0124.00 

X%) 

29 27 

Vir: Zavod za statistiko, Letopis 1995 

Padec deleža dejavnosti v panogi je posledica hitrejše rasti 
proizvodnje in cen v papirni industriji v letu 1994. 

Tabela 50 

Prihodek na zaposlenega 

Leto Število zapos. 

0124.20 

Delež zaposl. 

v panogi 0124.00 

(%) 

Prihodek /za poslenega 

v mio SIT v DEM 

1994 3313 44 5,427 68.372 

Sektor 0124.20 dosega 48% prihodka na zaposlenega v pri 
merjavi s papirno industrijo, sektor 0124.10. 
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Tabela 51 

Izvoz in uvoz dejavnosti (v 1000 USD) 

Leto Izvoz Delež v panogi 

0124.00 

(%) 

Uvoz Delež v panogi 

0124.00 

(%) 

1994 38.765 14,9 43.585 *21,6 

Pokritost uvoza z izvozom: 89% 

Vir: SZ pri GZS 

V tabeli je prikazan direkten izvoz sektorja, ne pa posredni 
izvoz proizvodov sektorja preko drugih panog (lesna, elektro, 
kovinsko predelovalna, tekstilna, obutvena, itd.), ki s svojim 
izvozom izvozijo velik delež domače embalaže. 

3.2.3. Velikostna struktura (bvarn v sektorju 

V letu 1994 je bilo registriranih 48 podjetij v predelovalnem. 

sektorju, ki so vključena v panogo 0124.00. Velikostna struk- 
tura oz. koncentracija ni ugodna, saj že 11 podjetij pokriva 
69% tržnega deleža v državi. 

Analizirani so bili rezultati poslovanja za leto 1994 v 11 podjet- 
jih sektorja. 

I 
Tabela 52 

Ekonomski pokazatelji 

Podjetje Donosnost 

kapitala 

Celotna 

gospodarnost 

Kratkoročni 

koeficient 

likvidnosti 

Skupni 

prihodek/ 

zaposlenega 

v 1000 SIT 

Čisti 

dobiček 

na zaposl. 

v 1000 

SIT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

-9,1 
2,6 

0,3 

7,2 

-8,0 

47,8 

55,2 

1,6 

-4,5 

5,1 
1,6 

94,1 

100.2 

100.1 

104,0 

97,3 

109,9 

105.3 

101.2 

88,7 

102,6 

103,6 

0,8 

1,0 

1,0 

2.0 

1.1 

1,9 

1.1 
1,3 

0,7 

1.2 

4,8 

4.276 

7.661 

7.186 

8.355 

6.198 

/ 

17.028 

4.302 

4.796 

9.735 

6.086 

-268 

11 

9 

257 

-175 

/ 

766 

45 

-613 

248 

162 

i 

Najboljše rezultate dosegajo podjetja z že znanimi lastniki, 
družbena podjetja so v izgubi ali pa so ustvarila minimalni 
dobiček na zaposlenega. 

4. Grafična industri|a (panoga 0134.00) 

V strokovno združenje pri GZS so vključene poleg čiste gr8' 
fične dejavnosti Se dejavnost informativni tisk (120.312) 'n 
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založništvo (12.311). Zaradi tega se pomembnejši podatki 
podajajo ločeno, sicer pa skupno na SZ. 

4.1. Grafična delavnost 
Začetki tiskarstva na Slovenskem segajo v 16. stoletje (I. 
1575), pred tem pa so se naši predniki posluževali tiskarn v 
Tubingenu, VVirtenbergu, Regensburgu in pozneje v Gradcu. 
Z letom 1828 začenja intenzivnejši razvoj tiska v vseh sloven- 

4.1.1. Prihodek 

Tabela 53 4 
Celotni prihodek po letih (v mio SIT) 

Vir: SZ pri GZS 

Slika bi bila realnejša če bi proizvodnjo lahko prikazali z 
fizičnimi kazalci, to pa ni možno ker panoga teh podatkov ne 
zasleduje. Zaradi inflacije v preteklih letih so pokazatelji real- 

Tabela 54 

Prihodek po letih (v 1000 DEM) 

Po tekočih tečajih, SKEP GZS in BS 

V vseh treh dejavnostih zaznamujemo v prvem letu osamosvo- 
jitve padec prihodka. Grafična industrija v letu 1994 še ni 

skih deželah, po letu 1918 pa že lahko govorimo o grafični 
industriji. V letu 1940 obratuje v Sloveniji že 40 tiskarn in kot 
centri tiskarske dejavnosti so se razvili Ljubljana, Kranj, Celje 
in Maribor. 

Koncem leta 1994 je bilo registriranih v Sloveniji 356 podjetij 
grafične stroke, od teh 9 velikih in 11 srednjih. Največja 4 
podjetja ustvarijo 59% prihodka panoge. 

nejši, če prihodek izrazimo v DEM, z upoštevanjem tekočih 
deviznih tečajev. 

dosegla realizacije iz leta 1991, drugi dve panogi pa jo preko- 
račujeta, kar lahko pomeni, da so cene grafičnih uslug rastle 
počasneje kot pa so rastle cene v založništvu 

Dejavnost 1991 1992 1993 1994 

Panoga 

0134.00 

6.638 18.177 25.883 30.903 

Panoga 

120.312 

3.222 8.059 13.025 16.412 

Panoga 

120.311 

4.098 12.018 17.369 22.228 

Skupaj 13.958 28.294 56.280 49.543 

Dejavnost 1991 1992 1993 1994 

Panoga 

0134.00 

402.620 348.700 378.246 389.334 

Panoga 

120.312 

193.529 155.367 190.343 206.770 

Panoga 

120.311 

246.145 230.548 253.825 280.041 

Skupaj 842.294 734.615 822.414 876.145 
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Tabela 55 

Izvoz in uvoz panoge v letu 1994 (v 1000 USD) 

Dejavnost Izvoz Uvoz 

Grafična industrija 44.574 56.099 

Časopisno založništvo 2.146 25.500 

» 

Vir: SZ pri GZS, Zavod za statistiko RS 

Pokritost uvoza z izvozom pri grafični dejavnosti znaša 80%, v 
časopisni založniški pa le 8%. 

4.1.2. Zaposlenost 

Tabela 56 

Zaposlenost dejavnosti po letih 

Dejavnost 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Grafična 5980 6194 5701 5270 5194 4938 i 

Časopisna 1740 1492 1436 1435 1425 1443 

Založniška 1721 1574 1514 1378 1481 1754 

Vir: SZ pri GZS, Zavod za statistiko RS 

Tabela 57 

Število podjetij v dejavnostih 

Dejavnost 1990 1994 

Grafična 165 356 

Časopisna 51 75 

Založniška 71 135 

Vir: SZ pri GZS 

Največjo rast novonastalih podjetij zaznamuje grafična dejav- firme, ki pa kljub številčnosti ne kompenzirajo zmanjšanja 
nost, indeks 216. Novonastala podjetja so majhne privatne zaposlenosti v panogi. 
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4.1.3. Prihodek na zaposlenega 

Tabela 58 

Prihodek na zaposlenega po panogah članic SZ (v 1000 DEM) 

Leto Grafična Časopisna Založniška 

1994 78.844 143.292 159.658 

Prihodek na Zaposlenega v grafični industriji kot proizvodni - predelovalno industrijo. Obe dejavnosti zaradi intenzivnejše 
lavnosti ni primerljiv z založništvom, pač pa bolj s papirno zaposlenosti izkazujeta nižji prihodek kot papirna industrija. 

Tabela 59 

Primerjava prihodka na zaposlenega grafične industrije Slovenije z ZRN 

(v 1000 DEM) 

Leto Slovenija Nemčija 

1S>94 78.844 201.442 

^udi grafična industrija močno zaostaja za produktivnostjo v 
Primerjavi z razvitimi državami v EU. Panožne razerve so v 
organiziranosti, zaposlenosti po evropskih standardih in večji 
'zkoriščenosti proizvodnih kapacitet, za kar je nujno poiskati 
"ove trge in nove tržne niše. Tudi»grafična industrija kompen- 
*ira nižjo produktivnost, podobno kot papirna industrija, z 
ližjimi osebnimi dohodki v primerjavi z razvitimi državami, 
tar pa ni dolgoročna rešitev. 

Pokazatelji so seveda ugodnejši, če grafično dejavnost in 
*aložništvo obravnavamo skupaj. V primerjavi s papirno indu- 

strijo ima zaradi višje stopnje predelave tudi višjo dodano 
vrednost (glej tabelo 45). 

Dodana vrednost papirne in papirno predelovalne industrije 
ter grafične dejavnosti in založništva dosega 7,5% delež 
dodane vrednosti slovenske industrije in rudarstva, za leto 
1994 pa naj bi po preleminarnih ocenah delež že znašal 9,5% 
ob 5,5%-nem deležu zaposlenih v industriji in. rudarstvu. Taka 
gibanja potrjujejo pomembnost panog v slovenskem gospo- 
darstvu. 

/ 
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Slika 9 

Prihodek na zaposlenega po dejavnostih v Sloveniji in ZRN (1.1994) 

papirna ind. 

papirnopredelovalna 

grafična ind. 

Slovenija 

5. SUROVINSKO BOGASTVO, ENERGIJA IN TRANSPORT 

5.1. Gozdarstvo 

Začetki proizvodnje papirja tudi v Sloveniji bazirajo na tekstil- 
nih krpah, kakor hitro pa se pojavita tehnologiji pridobivanja 
vlaken iz lesa po mehanskem in pozneje kemičnem postopku, 
so tudi slovenske papirnice postavile svoje brusilnice lesa, 
predvsem tam, kjer so bile vodne brzice za pogon brusilnikov. 
Lesovina se je npr. proizvajala v Goričanah, v Medvodah na 
Savi (sedanji Donit), Tržiču, Vevčah, Količevem, Podvelki, 
Prevaljah, Ceriaku in Krškem. Danes se proizvaja lesovina le 
Se v Krškem, Količevem in Prevaljah. Razlog za tak razvoj 
proizvodnje lesovine in pozneje koncem 19. stoletja še celu- 

> loze, je bil kvaliteten brusni in celulozni les, ki so ga tovarne 
kupovale od domačih lastnikov gozdov, pred tem za ta kvali- 
tetni segment lesa ni bilo trga Slovenija je bogata na zalogah 
lesa, saj gozdovi pokrivajo 53% površin ali točneje 1.081.146 
ha gozdov, z lesno maso 207 milijonov m3, od tega 108 
milijonov m* lesa iglavcev in 99 milijonov m3 listavcev. Stroka 
ugotavlja, da znata letni prirastek 5,3 milijonov m3, od tega 
2.6 milijonov m1 iglavcev in 2.7 milijonov m3 listavcev. Z 
gozdno gospodarskimi načrti za obdobje 1991 -2000 je dolo- 
čen povprečni letni etat 3 milijone m3, kar sme biti tudi 
zgornja meja sečnje. 

Problem slovenskega gozdarstva bo razdrobljena posest, saj 
bo po dokončani denacionalizaciji 80% gozdov v privatnih. 
rokah. Na zasebnega lastnika odpade v povprečju 2,7 ha 
gozda, 44% lastnikov pa naj bi posedovalo manj kot 1 ha 
gozda. Prav navedeni dejavniki bodo v bodoče glavni problem 
kako zagotoviti proizvodnjo, ki bi dajala na tržišče načrtovane 
količine lesa. V preteklih letih je bilo od celokupne sečnje v 
povprečju 2.280.000 ma tržne proizvodnje. Naloga države in 
stroke bo v bodoče zagotoviti kljub razdrobljeni posesti, načr- 
tovano proizvodnjo lesa. Prenesti bo potrebno izkušnje in 
organiziranost iz drugih držav, kjer je podobna ali enaka 
lastninska struktura. S podobnimi problemi se je srečevala 
Francija, toda država je z državnimi stimulacijami kmete pri- 

Nemčija 

tegnila v COOPERATIVE, ki skrbijo za proizvodnjo in tržeHI* 
Stroka tudi pri nas v Sloveniji računa, da bo kljub manjše''!! 
planiranemu etatu procent drobnega lesa in s tem les"11 

odpadkov naraščal, kar <pa hkrati tudi pogojuje, da m"'' 
Slovenija zadržati proizvodnjo celuloze. Povedati je potreb"' 
da bodo v nasprotnem primeru pokupile avstrijske in italij'J 
ske tovarne ta les, toda po diktiranem kvalitetnem razredu' 
ceni. Posledice bodo zmanjševanje proizvodnje na eni stra'* 
na drugi strani pa tudi slabšemu ekološkemu stanju v slovej 
skih gozdovih. Prav zaradi tega bo potrebno z občutij 
slediti interesom lastnikov gozdov in doseči trdne med* 
bojne ekonomske odnose med dobavitelji lesa in proizvajaj; 
celuloze in lesovine, ki pa ne smejo biti na drugi strani mer 

5.1.1. Star ali vrnilni papir 

Potrošnja papirja v Sloveniji že presega količino 210.000 
leto. Po standardih vračanja starega papirja v razvitih držav.' 
morala tudi Slovenija doseči 50% delež reciklaže glede J 
porabo. Poraba starega papirja v slovenskih papirnicah ' 
presega 190.000 t/leto, zato bodo ob tako razvitem trt 
potrebni stimulativni ukrepi za čimvečji delež reciklaže. 

5.1.2. Kemična Industrija 

Vzporedno z razvojem papirne industrije se je v Slove"' 
razvijala tudi spremljajoča industrija kemijskih surovin, kot' 
klor, natrijeva lužina, modificirani škrobi, klejiva, vodi^ 
peroksid, površinsko aktivna sredstva itd. (TKI Hrast"! 
Helios Domžale, Melamin Kočevje, Belinka Ljubljana, Ko" 
ska Ljubljana, Teol Ljubljana idr.). 

ti"1 

5.1.3. Strojna vprega 

Papirna industrija je velik potrošnik klobučevin. To je bil - ^ 
razlog, da je tekstilna tovarna v Medvodah razvila zahte^, 
proizvodnjo klobučevin za mokre in suhe dele papirnih 
jev, kakor tudi sušilnih sit. Tehnologija klobučevin in su$!ln^ 
sit je zelo zahtevna, toda dosežen kvaliteten nivo in osvoi® 
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znanja zagotavljajo nadaljnji razvoj te dejavnosti tudi s 
pomočjo slovenske papirne industrije. 

5.1.4. Druga spremljajoča Industrija in dejavnosti 

Papirna industrija je pomemben kupec sredstev za notranji 
transport, izdelkov elektro in kovinske industrije, uslug pro- 
jektantskih organizacij in uslug montažnih in vzdrževalnih 
dejavnosti. Za papirno industrijo je pomembna prometna 
infrastruktura. Pretežni del surovin se prevaža po železnici, 
zato so običajno papirnice povezane s svojimi industrijskimi 
tiri do magistralnih železnic. Pri končnih proizvodih je stanje 
obratno, saj je pretežen del transporta vezan na ceste ali 
oprtne vlake. Pomembne so za panogo usluge Luke Koper, ki 
postaja vse pomembnejša pri uvozu surovin iz oddaljenih 
dežel in izvozu v prekomorske države. V letu 1990 so sloven- 
ske železnice prepeljale 530.000 m3 celuloznega lesa, 300.000 
t celuloze, starega papirja, kemikalij ter drugih surovin in 
izdelkov panoge. 

5.1.5. Energetika 
Moderne tovarne celuloze so energetsko neodvisne, saj s 
sežigom topnih komponent lesa pri proizvodnji celuloze, ta 
predstavljajo cca. 1/2 lesne mase ter s sežigom lubja, ki 
nastaja pri čiščenju lesa, proizvedejo zadostne količine 
toplotne in električne energije. Tudi moderne tovarne papirja 
imajo v primerjavi z drugimi panogami izredno ugodne izko- 
ristke energetskega vložka (plin, mazut, premog). Papirnice 
trošijo v svoji proizvodnji nizko tlačno paro, parni kotli v 
lastnih toplarnah pa obratujejo pod visokimi tlaki, kar omo- 
goča na protitlačnih parnih turbinah proizvodnjo cenene 
električne energije (Papirnica Vevče, Količevo, Goričane, 
Radeče, Krško). Zaradi tega se v svetu priznava panogi, kljub 
njeni energetski intenzivnosti, status z visokim izkoristkom 
enegetskih virov. Do vseh slovenskih papirnic je tudi že pripe- 
ljan zemeljski plin. Za dobavitelje plina je panoga nad vse 
interesanten potrošnik, ker odjem plina poteka v pasu (pod- 
nevi, ponoči, praznikih, poleti in pozimi). Iz istih razlogov je 
papirna industrija tudi ugoden potrošnik električne energije, 
saj panoga troši iste količine električne energije tudi v času, 
ko druge industrijske veje nimajo odjema, elektrogospodar- 
stvo pa ima viške. 

6. Okolje 

Danes se v svetu proizvaja že preko 260 milijonov t papirja in 
kartona, ki sta okolju prijazna, saj se velik delež papirja vrača 
v ponovno predelavo kot sekundarna surovina, se lahko 
sežiga ali pa razpada kot biološko razgradljiv proizvod. 

Tudi moderne tehnologije proizvodnje celuloze so okolju 
prijazne, še manjši problem pa predstavlja proizvodnja 
papirja. Panoga v celoti spada v tako imenovano mokro indu- 
strijo, kjer je vodni medij nosilec proizvodnje. Potrošnja teh- 
nološke vode na tono celuloze znaša le še 30-50 m3, ni pa še 
dolgo od tega ko je ta znašala 250-500 m3. Tudi potrošnja 
vode po toni proizvodnje papirja je že manjša od 15 m3. Zaradi 
znižane potrošnje tehnološke vode so se močno zmanjšale 
hidravlične obremenitve naprav za čiščenje odpadnih voda. In 
so zaradi tega biološke čistilne naprave lažje obvladljive. Prav 
tako tudi nove tehnologije pri proizvodnji celuloze zagotav- 
ljajo nižjo organsko obremenitev izpustov, kar dodatno zago- 
tavlja uspešnost biološkega čiščenja celuloznih voda. Z 
novimi tehnologijami so se močno znižale izgube vlaknin in 
polnil v papirni industriji in z biološkim čiščenjem odpadnih 
voda je v celoti rešen problem topnih organskih komponent. 

Obvladovanje ekologije v papirno celulozni industriji je tudi 
vzrok, da se panoga ne seli iz nerazvitega v razviti svet, pač pa 
ostaja tam kjer so surovine, trg in kapital in ta tudi za ekolo- 
gijo, ki je sestavni del tehnologije. 

Slovenska papirna industrija močno zaostaja na področju 
ekologije za najrazvitejšimi državami, kot so npr. Avstrija, 
Nemčija, Švica, Skandinavija, ne zaostaja pa bistveno za Ita- 
lijo. V letu 1996 bo prva biološka čistilna naprava začela 
obratovati v papirnici Sarrio na Količevem. V okviru projekta 
proizvodnje vlaknin na bazi reciklaže etiket, bo tudi v Goriča- 

nah zgrajena ustrezna biološka čistilna naprava. Vsekakor bo 
največji projekt za biološka čiščenje odpadnih voda v podjetju 
Videm, sledi Paloma, kot največji potrošnik odpadnega 
papirja. Sodelovanje države bo pri teh projektih zaradi svoje 
kapitalske intenzivnosti nujno potrebno. Tudi Slovenija bo 
morala sprejeti podoben model, kot ga je bila že pred leti 
sprejela Avstrija, kjer so z delnimi nepovratnimi sredstvi, dol- 
goročnimi krediti z ugodno obrestno mero, realizirali ekolo- 
ško sanacijo papirne industrije Avstrije. 

Grafična industrija je bila v preteklosti manjši osnaževalec 
zraka z organskimi topili, ker pa se organska topila zamenju- 
jejo s topili na vodni bazi, bo panoga s tem okolju prijazna. 

7. PROIZVODNI PROGRAMI PODJETIJ V PANOGAH 

7.1. Papirna In papirno predelovalna industrija 

Kriteriji za vrednotenje slovenske celulozne in papirne indu- 
strije in tovarn znotraj panoge so lahko le proizvodni pro- 
grami in v manjši meri primerjava kapacitet s tujimi konkureč- 
nimi tovarnami: 

- Videm je edini proizvajalec celuloze, časopisnega in SC 
papirja, 
- Radeče papir je edini proizvajalec, dokumentnih in vred- 

nostnih papirjev ter brezlesnih premazanih kartonov, 
- papirnica Vevče je edini proizvajalec visoko kvalitetnih 
premazanih grafičnih papirjev in enostransko premazanih 
vodoodpornih papirjev za etikete, 
- papirnica Količevo-Sarrio Slovenija je edini proizvajalec 

večplastnih premazanih kartonov, 
- papirnica Goričane je edini proizvajalec CF premazanega 
samokopirnega papirja ter nekaterih drugih tehničnih papir- 
jev in je glavni dobavitelj tovarni Aero Copy, ki s CB premazo- 
vanjem finalizira samokopirni papir, 
- Paloma Sladki vrh je edini proizvajalec visoko kvalitetnih 
higienskih papirjev, bele in sive lepenke z lastno predelavo v 
proizvode višje dodane vrednosti. 

Dobra delitev dela v panogi je bila tudi vzrok, da ni prišlo do 
večjega povezovanja, če izvzamemo Palomo in v preteklosti 
Goričane in Aero. Papirnice so imele večji interes povezova- 
nja s tujimi družbami bodisi zaradi pritoka kapitala, kakor tudi 
boljših tržnih pozicij. 

V 
Z vidika specializacije, tržnega deleža doma in v tujini, obsta- 
jajo realne možnosti modernizacije in povečanje proizvodnje 
celuloze, optimizacije proizvodnje časopisnega papirja z viso- 
kim deležem reciklirnih vlaken. Na področju tissue in vred- 
nostnih papirjev ni pričakovati povečevanja kapacitet, pač pa 
boljšo izkoriščenost kapacitet in s tem racionalizacijo proiz- 
vodnje. Zaradi povečanja konkurenčnosti bo nujen intenziv- 
nejši razvoj novih proizvodov. Na področju visoko kvalitetnih 
grafičnih in tehničnih papirjev ter kartonov obstajajo realne 
možnosti širitve proizvodnje. 

Medsebojna konkurenčnost v papirno predelovalnem sek- 
torju je večja, večja je tudi razdrobljenost v dejavnosti. Neka- 
tera podjetja v predelavi so vezana na direktne dobave papirja 
in kartona iz papirnic, proizvajalci embalaže na bazi valovite 
lepenke so odvisni od proizvajalcev le te, ki pa so že sami 
intergirani s proizvodnjo embalaže. Integriranim tovarnam v 
tej dejavnosti majhne tovarne težko konkurirajo, zato so prisi- 
ljeni iskati lokalne kupce in specializacijo v nišnih ali celo 
butičnih proizvodih. Proizvajalci potiskane in nepotiskane 
embalaže nudijo sicer široko paleto proizvodov potrošnikom 
embalaže, problem pa je konkurenca in zaradi izgube bivših 
tradicionalnih trgov, je izkoriščenost proizvodnih kapacitet 
nizka. 

7.1.1. Grafična industrija 

Zaradi velikega števila podjetij v panogi je konkurenca na 
vseh segmentih proizvodnje velika, saj ni delitve dela po 
posameznih programih. Je pa pomembno, da je v panogi 
devet velikih podjetij, ki so nosilec pretežnega dela proizvod- 
nje, kakor tudi finančne realizacije in izvoza. Panoga obvla- 

87 poročevalec, št. 20 



duje vse tehnike tiskanja, tuai zaSćito pri tisku vrednostnih in 
dokumentnih proizvodov (CETIS). 

Povprečna izkoriščenost kapacitet je za dvoizmensko delo 
prenizka, tehnološke linije za knjigotisk (DELO, MK, Gorenjski 
tisk) bo glede na inštalirane kapacitete potrebno v večji meri 
vezati na izvoz, v izogib medsebojni konkurenci na tujih trgih 
pa tudi skupen nastop. Glede na to, da je v panogi le nekaj 
podjetij, ki so glavni nosilec proizvodnje in razvoja, bodo 
morala ta v bodoče investirati predvsem v kakovost proizvo- 
dov, v povečevanje produktivnosti in nove proizvodne pro- 
grame. Velika podjetja bi se v bodoče morala izogibati podva- 
janju kapacitet, kar bi tudi omogočalo koncentracijo kapitala. 

Podjetja v panogi sicer uspešno obvladujejo zelo razdrobljen 
domači trg, sposobna so sprejemati majhna naročila in 
posebne želje kupcev. Toda domač trg ne zagotavlja dolgo- 
ročnega obstoja vsem proizvodnim subjektom, zato se bo 
panoga kot celota morala v večji meri preusmeriti na tuja 
tržišča. 

8. Strateška S.VV.O.T. analiza 

8.1. Papirna in papirnopredeiovaina industrija 

MOŽNOSTI SLABOSTI 

proiz- 

- tradicija 
- rast domače potrošnje 
- rast porabe na tradicional 
nih tujih trgih 
- geografski položaj države 
- prometna infrastruktura 
(železnica, avtoceste, luka) 
- domači les 
- vrnilni papir 

fleksibilnost proizvodnje 
izvozna usmerjenost 
delitev dela 
oprema 
strokovna znanja 
možnosti R&R 

- mlada država 
- nedefinirana industrijska 

-politika 
- razdrobljena gozdna po- 
sest, slaba povezanost med 
ipanogama 
- kapital za ekologijo 
- cena kapitala 
- neizenačeni pogoji poslo- 
vanja v primerjavi s tujo kon- 
kurenco 
- nezainteresiranost bank do 
delničarstva v panogi  

- izgube iz preteklosti 
- zadolženost podjetij 
- zaostanek v modernizaciji 
tehnologije 
- majhnost tovarn 
- nizka produktivnost 
- prenizka neto izkoriščenost 
PS 
- organizacija 
- nedefiniran status manage- 
menta 
- zakasnitve pri privatizaciji 

MOĆ ŠIBKOSTI 

Glede na pokazatelje na pozitivni strani, ima panoga soraz- 
merno ugodne strateške pokazatelje, ki so pa močno odvisni 
od industrijske politike države, cene kapitala in pogojev 
poslovanja v primerjavi s konkurenco. V kolikor bi bile slabo- 
sti v pretežni meri odpravljene, so šibkosti lahko v celoti 
obvladljive. 

8.2. Grafična industrija 

MOŽNOSTI 

- industrijska razvitost 
- visok kulturni nivo 
- razvitost domačega trga 
- sorazmeroma ugodna kup- 
na moč 
- izvozne možnosti na trge 
bivše države 
- evropski trg 
- izvenevropski trgi 
- domače surovine 

SLABOSTI 

- majhna dežela 
- panoga je še slabo poznana 
v svetu 
- velika konkurenca v izvozu 
- velika konkurenca doma 
- pomanjkanje obratnega ka- 
pitala 
- cena domačega kapitala 

- visoka fleksibilnost 
vod nje 
- sorazmeroma visoka doda- 
na vrednost 
- razpoložljiva oprema 
- izkušenost kadrov 
- izvozna orientacija 
- povezanost z založništvom 
- tradicija 

MOČ 

- razdrobljenost panoge 
- majhna podjetja niso spo* 
-sobna konkurirati na tuj"1 

trgih 
- prenizka produktivnost 
- nizke serije, nizke naklade 
- konkurenca računalnik 
tehnologije 
- selitev dela dejavnosti v P1' 
sarno potrošnika 
- šibka pripravljenost prevzfr 
manja rizikov 

ŠIBKOSTI 

Kljub temu, da je obstoj panoge možen z dobrim servisira- 
njem samo domačega trga, ne more biti to prava strategija, 
saj so kapacitete in razvitosti panoge za osvajanje širših 
tržišč. Panoga se mora nujno pripraviti na vstop Slovenije # 
EU. Strategija pri planiranju razvoja mora bazirati na odpravi 
slsfbosti in šibkosti in vztrajati na izenačitvi pogojev gospodar- 
jenja s tujo konkurenco. 

9. Predhodni gospodarski ukrepi 

Slovenska vlada oziroma njeni organi morajo pristopiti k 
promociji slovenskega gospodarstva v tujini. »Papir iz Slove- 
nije« in »Tisk iz Slovenije« bi bila lahko uspešna slogana z* 
promocijo obeh panog in posameznih podjetij. 

Za učinkovit nadaljnji razvoj je nujno predhodno: 

- sanirati pretekle izgube v podjetjih, 
- spremeniti terjatve bank v deleže, po vzoru iz tujine, pred 
drugo svetovno vojno je že bila Kreditna banka Ljubljana 
večinski lastnik združenih papirnic Vevče-Goričane-Med- 
vode, 
- izenačiti obremenitve v proizvodnem sektorju s tujo kon- 
kurenco, 
- zagotoviti cenejši kapital za investicije in obratna sredstva, 
- sprejeti sistemske ukrepe finansiranja ekoloških projektov. 
- dokončati lastninjenje in s tem utrditi vlogo managements 
pri vodenju in prevzemanju rizikov, 
- znižati inflacijo in tako utrditi tečaj tolarja, 
- šolanje kadrov za razvojno in raziskovalno delo, 
- promovirati okolju prijazne proizvode panoge, 
- prilagoditi ekološke standarde v smislu sožitja narave i" 
panoge, 
- urediti cenovna razmerja energentov med panogami. 

9.1. Trg in njegov potencial 

Prognoze letne rasti porabe papirja in kartona v svetu so 
ocenjene na 3,5% letno rast za naslednjih deset let. Po oce- 
nah strokovnjakov Phare bo rast v Sloveniji med 6 do 7% letno 
za isto obdobje. Letna poraba naj bi v letu 2005 dosegi 
425.000 ton papirja in kartona, kar je glede na leto 1994, J<o j« 
poraba znašala 206.000 ton, več kot dvakratna količina. Dose- 
žena proizvodnja 385.000 ton v letu 1994 daleč zaostaja z* 
prognozirano porabo. Da bi panoga zadržala svoje tržn® 
deleže doma in v tujini, bo prisiljena z novimi investicijafl]' 
povečevati proizvodnjo in z intenzivnim razvojem slediti kvali- 
tetnim zahtevam trga. Napovedana povečana domača potroš- 
nja papirja je izziv za grafično in papirnopredelovalno indU' 
strijo za širitev proizvodnje, ker bo sicer prihajalo do poveće* 
vanja uvoza izdelkov obeh dejavnosti, papirničarji pa bodo 
morali servisirati tuje kupce, namesto domačih. 

Na področju specialnih, vrednostnih in časopisnih papirje", 
kakor tudi celuloze obstajajo realne možnosti nakupa trga z« 
izdelke in surovine s kapitalsko udeležbo novonastalih držav 

bivše Jugoslavije v naših tovarnah. Prav poznavanje in obvie* 
dovanje teh trgov v preteklosti, se za obe industrijski veji z 
vzpostavljanjem miru, kažejo resne možnosti oz. prilike z* 
ponovno prisotnost na teh trgih. 
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9.1.1. Prostorske možnosti 

V tovarnah kot so Videm, Vevče, Količevo in Goričane obstaja 
odgovarjajoča prostorska in druga infrastruktura za širitev 
proizvodnje. Širitev proizvodnje glede na prostorske možno- 
sti nimata tovarni v Sladkem vrhu in Radečah. Infrastrukturne 
zahteve v predelovalni in grafični industriji niso tako kritične, 
obstajajo pri pretežno vseh nosilcih razvoja realne možnosti 
Širitve proizvodnje. 

9.1.2. Kadri 

Kadrovska struktura se v obeh panogah slabša, saj že pri- 
manjkujejo kadrov za potrebe v proizvodnji in razvoju. Speci- 
fična znanja je možno pridobiti le na šolah, ki izobražujejo 
kadre za delo v papirni in grafični industriji. Zaradi oskosti 
poklica ni več zadovoljivega priliva učencev v te šole. Vse 
večji problem- bodo v bodoče tudi kadri z visokošolsko izo- 
brazbo papirne in grafične stroke. Brez pravih predhodnih 
analiz je ukinjen študij papirništva na Fakulteti za kemijsko 
tehnologijo, visokošolski študij grafične stroke pa je možen le 
v tujini. 

Naloga stroke bo povrniti ugled panogi, doseči vsaj podi- 
plomski študij papirništva z vključitvijo Inštituta za celulozo in 
papir, ki je bil ob ustanovitvi poleg raziskovalnega in razvoj- 
nega dela namenjen tudi razvoju kadrov. 

9.1.3. Kratkoročni in dolgoročni ukrepi znotraj panog 

KRATKOROČNO 
- povečati izkoriščenost pro- 
izvodnjih kapacitet 
- povečati tržno učinkovitost 
- znižati materialne stroške 
- izboljšanje notranje organi- 
ziranosti 
- uskladitev zahtev panog do 
gospodarske politike države 
- dokončati privatizacijo 

DOLGOROČNO 
- dvig deleža proizvodov z 
višjo dodano vrednostjo 
- dvigniti ugled panog in po- 
sameznih podjetijih pri kup- 
cih 
- povečati proizvodnjo celu- 
loze 
- povečati delež zbiranja 
starega papirja 
- povečati vnos reciklirnih 
vlaken tudi pri zahtevnejših 
papirjih 
- definirati, ovrednotiti in re- 
alizirati investicijske pro- 
grame 
- povečati ugled panog do- 
ma in v svetu 

10. Zaključki 

Analize in primerjave s svetom dokazujejo, da papirna indu- 
strija zaradi svoje pomembnosti na eni strani in kapitalne 
intenzivnosti na drugi, potrebuje sistemsko uravnavan in 
sistemsko podprt razvoj. 
Strateški pomen panoge je velik tudi za razvoj drugih sektor- 
jev, kot so npr. gozdarstvo (kmetijstvo), papirno predelovalne 
in grafičfne industrije, ki delujejo v reproverigi. Panoga je 
pomembna tudi za druge vzporedne industrijske veje in dejav- 
nosti, pomemben je vpliv na transport, na raziskave in razvoj. 
Za nacionalno ekonomijo sta panogi pomembni tudi glede 
zaposlovanja, rasti družbenega proizvoda, izvoza in zaradi 
sorazmeroma visoke stopnje predelave tudi visoke dodane 
vrednosti. 
Papir in proizvodi na bazi papirja bodo tučli v naprej največji 
nosilec informacij, saj je za to več razlogov: 
- Ob skrbni izbiri primarnega papirja za določene namene, 
ima papir v primerjavi z drugimi nosilci informacij še vedno 
najdaljšo trajnost oz. življenjsko dobo. 
- Prognoze iz preteklosti, da bo elektronika izpodrinila papir, 
so se izkazale za napačne, saj s številom računalnikov poraba 
papirja raste. 
- Potrošnja papirja raste tudi zaradi njegovih odličnih lastno- 
sti, ker je okolju prijazen in ga je mogoče reciklirati. 
- Surovine za papir so obnovljive in v kolikor bomo na 
področju gozdarstva gospodarili strokovno in racionalno, ni 
bojazni za to surovino. 
- Papir je stalno prisoten v človekovem življenju, zato si 
razviti svet ne predstavlja življenja brez higienskih papirjev 
šolskih zvezkov in knjig, znanstvene in umetnostne literature 
časopisov in revij, papirne in kartonske embalaže, nacionalne 
valute itd. Brez papirja ne bi mogli govoriti o razvitem poslov- 
nem svetu. 
- Vsa dela, ki so lahko tiskana le na papirju, določajo naro- 
dovo identiteto. 
- Poraba papirja na prebivalca je v visoko razvitih državah 
merilo kakovosti življenja in življenjskega standarda. 

Strategija slovenske papirne industrije, papirno predelovalne 
industrije in grafične dejavnosti bo usmerjena v dvig konku- 
renčnosti v cenovnem in kvalitetnem smislu. Dvig produktiv- 
nosti bo možen le do nivoja tistih zapadno evropskih držav, ki 
imajo podobno velikostno strukturo tovarn. Obstajajo pa 
realne možnosti, da s pospešenim razvojem in kvalitetnim 
trženjem povečamo tržni delež cenovno interesantnih nišnih 
proizvodov, ki bi panogo glede na dodano vrednost in doho- 
dek na zaposlenega dvignilo na evropski nivo. 

I 
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Republika Slovenija 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
L|ubljana 

Strateško panoina skupina za papirno, 
papirno predelovalno in grafično industrijo 

ANEKS 

K OSNUTKU STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENSKE 
PAPIRNE IN GRAFIČNE INDUSTRIJE 

Maj 1996 

KAZALO 

1. Zaključki sektorske študije za panogo proizvodnje in prede- 
lave papirja 

2. Agregatna bilanca stanja in uspeha za panogo proizvodnja 
in predelava papirja letu 1995 

3. Slovenski izvoz po štirimestnih EKD šifrah (panogah) v letu 
1993 

4. Slovenski uvoz po štirimestnih EKD šifrah (panogah) v letu 
1993 

5. Slovenski izvoz po štirimestnih EKD šifrah (panogah) v letu 
1994 

6. Slovenski uvoz po štirimestnih EKD šifrah (panogah) v letu 
1994 

7. Dosežena dodana vrednost in gibanje zaposlenosti v 
papirni in grafični industriji 

ZAKLJUČKI SEKTORSKE ŠTUDIJE ZA CELULOZNO iN 
PAPIRNO INDUSTRIJO (JANUAR 1996) 

Marketinško okno slovenske celulozne in papirne industrije 

Slovenska celulozna in papirna industrija proizvaja skoraj vs« 
vrste proizvodov papirne industrije (od celuloze do gotovih 
papirnih proizvodov) in ima tradicionalno izvozno pozicijo. 

Kapacitete in količine proizvodov so v glavnem majhne - 
produktivnost, proizvodnja in konkurenčni pogoji so veči- 
noma neugodni za slovenske proizvajalce. Na osnovi posa- 
meznih ključnih proizvodov lahko povzamemo trenutne i" 
bodoče možnosti ter aktivnosti, ki jih je potrebno upoštevati: 

- proizvodnja sulfitne celuloze je ugodno locirana za izvoz' 
Italijo 
- za časopisni papir in nepremazne mehanske papirje j« 
domači, hrvaški, bosansko hercegovski, italijanski, grški i" 
južno mediteranski trg najbolj logičen in obetajoči trg 
- specializacija je edina možna pot v proizvodnji brezlesnih 
papirjev za dvig konkurenčne sposobnosti na mednarodni" 
trgih 
- Paloma ima relativno dobro pozicijo nasproti ostali"1 

evropskim konkurentom, kar ji daje možnosti za povečanje 
prodaje toaletnih in ostalih higienskih proizvodov na Balkan- 
ski polotok in tudi v Nemčijo 
- za proizvajalce kartona in kartonskih proizvodov je medite- 
ransko področje, Bližnji in Srednji Vzhod najbolj obetajoči trg 

Restrukturiranje 

Na osnovi produktivnosti, tržnih in konkurenčnih pogojev, Ki 
so bili izdelani predhodno, lahko aktivnosti restrukturirani' 
povzamemo v naslednji »krog uspeha«. 

Slika ES/5 

Slika ES/5 se smatra na sektorskem nivoju in povzema povprečje za slovensko 

celulozno in papirno industrijo njen razvoj (oz. preživetje) oz. glavne ukrepe, ki 

jih je potrebno upoštevati za možna izboljšanja v procesu restrukturiranja. 
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Slika ES/6 

Faktorji restrukturiranja 

TRG 

PROIZVODI 

DOBAVA IN 

ZAŠČITA OKOLJA 

< 

Slovenija 
*• Sosednje države in Nemčija 

Sredozemske država 

Niše (sulfitna celuloza) 
> Specializacija 

Dodana vrednost 

Lokalni vir lesa 
» Zbiranje odpadnega papirja 

Upravljanje s stroški energije 
Okoljevarstvene aktivnosti in kontrola 

Vsebina slike ES/6 prikazuje strateško pozicijo podjetja na dveh oseh in sicer: 

1.) Zunanja pozicija - trg (vključujoč proizvode, izvozno tradicijo, 

razlikovanje,konkurenčnost, znanje in raziskave), 

2.) Notranja pozicija oziroma učinkovitost (vodenje, finančna situacija, 

proizvodnja in organizacijska učinkovitost, velikost in fleksibilnost v povezavi 

s proizvodi). 
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Slika ES/7 

Strateške pozicije slovenskih papirnih in celuloznih podjetij 

Ugodno 
(Učinkovitost) 

Komercialne aktivnosti 

Neugodno 

(Marketing) 
I I 

Preživitvene aktivnosti 

Razvojne aktivnosti 

PATIRN1CA 

^ Ugodno 

(Marketing) 
H 1 

RA )EČE 

Restrukturiranje 

Neugodno 
(Učinkovitost) 
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Slika ES/8 

Strateške pozicije slovenskih papirno predelovalnih podjetij 

Ugodno 
(Učinkovitost) 

Komercialne aktivnosti 

Neugodno. 

(Marketing) 
H 1- 

CMunka 

kmbaiua 
^ Mirjbor J 

Preživitvene aktivnosti 

Razvojne aktivnosti 

H H ^ Ugodno 

(Marketing) 

KTL Potiskana 
nbalala 

Restrukturiranje 

Neugodno 
(Učinkovitost) 
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BILANČNI PARAMETRI 

(OPIS Z METODOLOGIJO IZRAČUNA) 

R./Zap - Čisti prihodek iz prodaje na zaposlenega 
AOP 050 / AOP 092 

X/R. - Realizacija na tujem trgu glede na "isti prihodek iz prodaje 
(AOP 052 + AOP 054) / AOP 050 

E. - Ekonomičnost. 
(AOP 050 + 074 + 081) / (AOP 060 + 064 +068 + 077 + 078 + 084) 

E.p - Ekonomičnost iz faze poslovanja 
(AOP 050) / (AOP 060 + 064 + 068) 

Ef - Ekonomičnost iz faze financiranja 
(AOP 074) / (AOP 077 + 078) 

Ei - Ekonomičnost iz izredne faze 
AOP 081 / AOP 084 

ROE - Rentabilnost kapitala 
(AOP 090-091)/AOP 021 

ROA - Rentabilnost sredstev 
(AOP 090-091)/AOP 019 

Fp - Rezultat iz faze poslovanja (+ dobiček, - izguba) 
AOP 059 - 060 - 064 - 068 - 069 - 070 - 071 m 

Ff - Rezultat iz faze financiranja 
AOP 074 - 077 - 078 

Fi - Rezultat iz izredne faze 
AOP 081-084 

R/Zap - Kosmati donos iz poslovanja na zaposlenega 
AOP 059 / AOP 092 

L/Zap - Stroški dela na zaposlenega 
AOP 064 / AOP 092 

MS/Zap - Materialni stroSki na zaposlenega 
AOP 060 / AOP 092 v 

St/Zap - StroSki storitev na zaposlenega 
AOP 063 / AOP 092 

-o'-ro - Razmerje med odhodki za obresti in prihodki od obresti 
AOP 078 / AOP 076 
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Tekoče Prejšnje 

R./Zap = 10554 8203 

X/R. = .56 .57 

E. = .93 .96 

E.p = .96 .96 

Ef = .37 .74 

Ei = 1.16 1.69 

ROE = -.16 -.04 

ROA = -.09 -.02 

CfD = -.08 .06 

Fp = -3621039 -1073558 

Ff = -3364365 -1229287 

Fi = 325703 840088 

-6659701 -1462757 

R/Zap = 10779.59 ' 8455.80 

L/Zap = 1632.87 1414.75 

MS/Zap = 8757.34 6626.59 

St/Zap = ' 1103.06 950.34 

-o/+o = 2.66 1.25 
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Dodana vrednost v mio SIT 

1993 1994 1995 

Proizvodnja in predelava papiija 10.992 14.000 16.600 

Opomba: Dodana vrednost = stroški dela + amortizacija + celotni dobiček 

DEJAVNOST 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Industrija in rudarstvo 362.723 324.096 290.105 264.367 245.609 242.793 

Panoga 0124 10.837 9.982 8.933 8.164 7.784 7.556 

Deležv%(2/l ) 3 3 3 3 3.2 3,1 

INFORMACIJA O PROBLEMATIKI DRUŽBE VIDEM KRŠKO 
D. O. O. V STEČAJU 

Ekonomski položaj podjetja se je po letu 1990 izrazito poslab- 
šal tako zaradi tržno programske krize pogojene z izgubo 
določenih trgov, prepočasnega prilagajanja novim ekonom- 
skim razmeram in trgom ter slabega vodenja; preambicioznih 
razvojnih programov in prevelike zadolženosti, kar je povzro- 
čalo tudi velike izgube. Vlada Republike Slovenije je preko 
pristojnih ministrstev spremljala poslovanje Videm Krško d. o. 
o. in v okviru svojih pristojnosti tudi ukrepala. 2e februarja 
1991 je takratna SDK-podružnica Krško predlagala, da se 
nad Vidmom Krško d. o. o. uvede stečajni postopek zaradi 
plačilne nesposobnosti. Pozneje je bil predlog umaknjen s 
pojasnilom, da je podjetje pridobilo zadostna likvidna sred- 
stva, s katerimi bo lahko poplačalo vse svoje zapadle obvez- 
nosti. To se ni zgodilo, saj je izguba do stečaja narasla na 
122,330 mio DEM. Zadnje leto je ta izguba nastala predvsem iz 
stroškov fianciranja. Zadolženost je v tem letu znašala 170 
mio DEM. 

Ker poizkusi sanacije podjetja, ki jih je izvajala Ljubljanska 
banka, niso bili uspešni, je Videm Krško d. o. o. 5.12.1992 
podpisal pogodbo o prenosu družbenega kapitala na Sklad 
Republike Slovenije za razvoj, s čimer je Sklad Republike 
Slovenije za razvoj postal 99.5% lastnik. Sklad Republike 
Slovenije za razvoj je pogodbo podpisal šele ko so k temu dali 
pristanek delavci na referendumu, Ljubljanska banka kot naj- 
večji upnik, firma HAGO Celovec kot upnik in lastnik hipoteke 
na najpomembnejšem delu premoženja podjetja (papirni stroj 
1) ter upravičenci denacionalizacije. 

Sklad Republike Slovenije za razvoj je po temeljiti analizi 
ekonomskega stanja podjetja ugotovil, da podjetje ne more 
vračati obresti na stare kredite in druge finančne obveznosti, 
projekcija poslovnih rezultatov je kazala na izgubo in na 
negativni kumulativni denarni tok za leto 1993. Glede na to, da 
v predvidenih rokih ni bila podpisana pogodba o finančnem 
restrukturiranju z največjim upnikom Ljubljansko banko in 
glede na nadaljnje zaostrovanje finančne in kadrovske pro- 
blematike v Vidmu Krško d. o. o. je Sklad Republike Slovenije 
za razvoj predlagal upravnemu odboru podjetja 8. 3. 1993 
stečaj, ki ga je ta sprejel. 

Stečajni postopek je bil začet 1.4.1993 in sicer pri Okrožnem 
sodišču Novo mesto, ki je imenoval stečajnega upravitelja g. 
Branka Ogorevca. Stečaj se vodi po Zakonu o prisilni porav- 
navi, stečaju in likvidaciji (Uradni list SFRJ št. 84/89). Med' 
vodenjem stečajnega postopka se je v skladu z reorganizacijo 
sodišč prenesel postopek na Okrožno sodišče v Krškem. 

Ob sprejetju odločitve o stečajnem postopku je Vlada Repu- 
blike Slovenije soglašala s predlogom Sklada Republike Slo- 
venije za razvoj za ohranitev proizvodnje celuloze in papirja v 

Krškem z oddajo sredstev Videm Krško v najem za proizvod- 
njo papirja podjetju Videm papir d. o. o., ki je bil v lasti Sklada 
Republike Slovenije za razvoj in za proizvodnjo celuloze 
podjetju Vitacel d. d. S tem se je zagotovilo delo 1000 delav- 
cem. Ob tem je bil sklenjen sporazum med Ministrstvom za 
gospodarske dejavnosti, Skladom Republike Slovenije za raz- 
voj in Konfederacijo sindikata Pergam, ki je urejal odnose 
med partnerji. Ta sporazum se je uspešno realiziral do takrat, 
ko je Videm papir d. o. o. po tožbi stečajnega upravitelja 
prešel v last Videm Krško d. o. o. v stečaju. Po prisilni porav- 
navi nad Videm papirjem d. o. o. v letu 1994 pa je ta prešel v 
večinsko last Vitacela d. d. S tem se je 'zagotovilo ohranitev 
celulozne in papirne proizvodnje v Krškem in 1000 delovnih 
mest, ne pa tudi nadaljnji razvoj in ekološka sanacija te 
proizvodnje, ker ni bilo potrebnih vlaganj v proizvodnjo. 

Stečajni upravitelj je vodil stečajni postopek v skladu z zako- 
nom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list 
SFRJ 84/89) pri pristojnem Okrožnem sodišču Novo mesto in 
Okrožnem sodišču v Krškem. Ustanovljen je bil tudi upniški 
odbor, ki ga sestavljajo Agencija za sanacijo bank in hranilnic 
(kot prevzemnik dolga Ljubljanske banke) 63,3%, Hago Celo- 
vec 6%, Pergam 3,4%, Rudnik lignita Velenje 2,3%, Občina 
Krško 1,7%, Zavarovalnica Triglav 1,6%," GG Novo mesto 
0,08%. Po treh neuspelih poskusih prodaje sredstev Videm 
Krško d. o. o. v stečaju z javnim razpisom zbiranja ponudb (25. 
11. 1994, 2. 6. 1995, 11. 8. 1995) je stečajni upravitelj s 
soglasjem upniškega odbora in stečajnega senata razpisal 
javno dražbo za prodajo sredstev Videm Krško d. o. o. v 
stečaju za 13.3.1995 z izklicno ceno 35 mio DEM (s ceno se ni 
strinjal samo predstavnik HAGA, ki je menil, da je previsoka). 
Iz razpisnih pogojev je razvidno, da imata dosedanja najem- 
nika sredstev Videm Krško d. o. o. v stečaju, Videm papir d. o. 
o. in Vitacel d. d., predkupno pravico. Z namenom, da bi se 
zagotovila zaščita narodno gospodarskega interesa, to je 
ohranitev proizvodnje papirja in celuloze ter njen razyoj, eko- 
loška sanacija in zaposlitev delavcev, ki že sedaj delajo v 
Krškem, je Vlada Republike Slovenije 12. 3. 1996 na predlog 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti sprejela dodatne 
Opogoje za kupce, ki zagotavljajo nadaljnjo proizvodnjo in 
razvoj celulozne in papirne proizvodnje, njeno ekološko sana- 
cijo in socialno varnost zaposlenih delavcev v Krškem. Pogoj 
za sklenitev pogodbe je tudi neproblematično poreklo kapi- 
tala in uporaba domače surovine (les). 

Pred dražbo je bil objavljen pravilnik poteka dražbe, na kate- 
rega sta se pritožila imetnika predkupne pravice, kar je pa 
sodišče zavrnilo. Kot edini dražitelj se je pojavilo češko 
podjetje ICEC, ki je ponudilo izklicno ceno. Imetnika pred- 
kupne pravice sta uveljavljala predkupno pravico, toda ste- 
čajni upravitelj je nadaljeval z dražbo, tako da je ICEC kupil 
sredstva Videm Krško v stečaju d. o. o. za 35,5 mio DEM, 
imetnika predkupne pravice pa sta se pritožila na potek javne 
dražbe na Okrožno sodišče v Krško. Na prvi stopnji sta tožbo 
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izgubila, toda pritožila sta se na Višje sodišče v Ljubljano, 
tako da do pravnomočnosti sodbe ni možno skleniti kupopro- 
dajne pogodbe. 

Kupec ICEC je pred dražbo na dražbeni zapisnik izjavil, da 
sprejema dodatne pogoje Vlade Republike Slovenije. Ti 
pogoji so bili z njim in Ministrstvom za gospodarske dejavno- 
sti precizirani in so vključeni v predlog kupoprodajne 
pogodbe. Določila o obsegu proizvodnje, razvoju dejavnosti, 
ekološke zahteve, zahteve po zaposlenosti, poreklo kapitala, 
konkurenčna klavzula, likvidacijska klavzula ter druge klav- 
zule pravne narave, so v predlogu pogodbe določeni in sank- 
cionirani s pogodbenimi kaznimi in zavarovani z bančno 
garancijo. Sam kupec in poreklo njegovega kapitala so bili 
preverjeni. 

V procesu izvedbe javne dražbe je prišlo do večih opozoril, da 
je v postopkih do uvedbe stečajnega postopka, lahko pa tudi v 
samem stečajnem postopku prišlo do oškodovanja družbe-' 
nega kapitala Takšna opozorila je posredovala predvsem 
Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje, obrav- 
navala pa Komisija državnega zbora za spremljanje in nadzor 
lastninskega preoblikovanja podjetij. 

Stališče Vlade je, naj samo oškodovanje družbenega premo- 
ženja raziščejo za to pristojne institucije. Potrebno je pouda- 
riti tudi, da o oškodovanju družbene lastnine lahko govorimo 
do uvedbe stečajnega postopka, ko je za podjetje veljal še 
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. Po uvedbi ste- 
čaja pa za podjetje velja Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (Uradni list SFRJ, št. 84/89), morebitna oškodovanja 
v stečajnem postopku se presojajo po tem zakonu in po 
ostalih materialno-pravnih predpisih. Stališče Vlade je. da je 
ugotovljena oškodovanja potrebno odpraviti in za njihove 
učinke povečati stečajno maso. Hkrati zastopa Vlada stališče, 
da revizija postopkov lastninjenja in stečajnega postopka ne 
bi smela bistveno vplivati na potek in zaključek stečajnega 
postopka, saj bi pretirano zavlačevanje stečaja ob nestabilni 
situaciji pri vzdrževanju proizvodnje lahko pripeljalo do usta- 
vitve proizvodnje in do oškodovanja stečajnih upnikov. 

Po oceni stečajnega upravitelja bo z upoštevanjem kupnine In 
sredstev v stečajni masi ta predvidoma znašala 50 mio OEM, 
še z neprodanimi sredstvi pa 62 mio DEM. Za primerjavo 
navajamo pošteno tržno vrednost sredstev Vidma Krško d. o. 
o. v stečaju, ki na dan 31. 7. 1995 znaša 165 mio DEM in 
likvidacijsko ceno. ki znaša 106 mio DEM. Javni dolg, po 
podatkih Agencije za sanacijo bank in hranilnic, znaša na dan 
31 5. 1996 100,608 mio DEM (izdane obveznice, dodatno 
rezervirane obveznice pa še 7,870 mio DEM). Priznanih terja- 
tev je za 206 mio DEM, tako da bo v povprečju 30 odstotno 
poplačilo upnikov iz stečajne mase, likvidacijska vrednost 
sredstev pa bo realizirana cca 58 odstotno, s tem da znaša 
povprečno poplačilo upnikov v razmerju do priznanih terjatev 
v stečajnih postopkih cca 17%. 

Vlada Republike Slovenije poudarja, da v samem poteku 
stečajnega postopka nanj ni imela direktnega vpliva, saj ga 
vodi sodna veja oblasti. Njen vpliv je bil ob uvedbi stečaja 
predvsem v tem, da zagotovi nadaljnjo proizvodnjo celulozne 
in papirne proizvodnje ter zaposlitev 1000 delavcev Vidma 

Krško d. o. o. V postopku prodaje sredstev Videm Krško d. o. 
o. v stečaju v stečajnem postopku pa. da zagotovi narodno 
gospodarski interes ohranitve in razvoja ekološko neopo- 
rečne proizvodnje celuloze in papirja na področju Krško, 
zaposlitev delavcev in uporabo domače lesne surovine, kar je 
zagotovila z osnutkom pogodbe o prodaji sredstev Videm 
Krško d. o. o. v stečaju. Glede na to, da je velik del obveznosti 
stečajnega dolžnika prešlo v javni dolg s prenosom teh obvez- 
nosti iz Ljubljanske banke na Agencijo za sanacijo bank in 
hranilnic, je aktualno tudi vprašanje pogasitve javnega dolga. 
Vlada ocenjuje, da je prodajna cena, dosežena na dražbi, 
največ, kar je bilo ponujeno v triletnem toku stečajnega 
postopka. Nadaljnje zavlačevanje stečajnega postopka bi 
lahko ogrozilo proizvodnjo v tovarni in ne zagotavlja samo po 
sebi boljših finančnih učinkov poplačila upnikov. Velja tudi 
opozoriti, da do zaključka sodnih (>ostopkov in odločitve 
sodišča, kdo je najugodnejši dražitelj, ne bo mogoče pristo- 
piti k sklenitvi pogodbe o prodaji sredstev stečajnega dolž- 
nika. 
V kolikor se želi izpodbiti rezultate dražbe, je to možno le po 
136. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 
(Uradni list SFRJ 84/89), kjer upniki lahko v treh mesecih od 
dneva, ko so bile prodane dolžnikove stvari, zahtevajo, da se 
izreče prodaja za neveljavno, če so bile z njo oškodovane 
koristi upnikov. Republika Slovenija je aktivno ligitimirana za 
vložitev take tožbe, ker je upnik v tem postopku (prijavljene so 
terjatve iz naslova iz neplačanih davkov in prispevkov ter 
carin) oz. so upniki Agencija za sanacijo bank in druge osebe 
v lasti države. V kolikor bi se taka tožba vložila, mora biti 
izkazano, da so bile s prodajo oškodovane koristi upnikov, to 
pa je dokazljivo le, če obstoji ponudnik, ki je pripravljen 
plačati več. V primeru razveljavitve javne dražb« lahko raču- 
namo na znatne odškodninske zahtevke češkega kupca. 

Posebej velja poudariti, da primer vodenja stečajnega 
postopka Videm d. o. o. v stečaju s pozornostjo spremljajo 
zainteresirani krogi v svetu in na tem primeru v veliki meri 
ocenjujejo odprtost Slovenije do tujih vlaganj. Tudi s tega 
vidika bi razveljavitev dražbe prispevala k negativni podobi 
Slovenije do kapitalskih povezav v svetu. Češka vlada se v 
svojih intervencah sklicuje tudi na določilo dvostranskega 
sporazuma o spodbujanju in zaščiti investicij, ki je bil podpi- 
san 4. maja 1993 v Pragi med Republiko Slovenijo in Češko 
Republiko. 

Načelno vprašanje aH naj proizvodnja papirja ostane v domači 
lasti kot strateška panoga je ob sprejetih pogojih potencial- 
nega tujega kupca in ob omejitvah nadaljnjih lastniških spre- 
memb po naši oceni zajeto v skladu s sklepi 7. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije z dne 15.4.1993. Strategija Slove- 
nije do tujih vlaganj, obstoječa zakonodaja s tega področja in 
drugi predpisi ne omejujejo lastništva tujcem v panogi proiz- 
vodnje in predelave celuloze in papirja. V prilogi Vam poši- 
ljamo osnutek strategije razvoja slovenske papirne in grafične 
industrije, ki je kot separat industrijske politike Slovenije 
pripravljen za obravnavo v Vladi Republike Slovenije in ki 
prikazuje nadaljnjo orientacijo Vlade do te panoge. Skupaj z 
nekaterimi horizontalnimi usmeritvami industrijske politike, ki 
bodo veljale za celotno industrijo, predstavljajo priložene 
usmeritve okvir za delovanje, spodbujanje in poslovanje te 
industrijske panoge v Sloveniji v prihodnje. 
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Prva alinea t. odstavka 97. člena ustave Republike 

Slovenije - državni svet predlaga državnemu zboru 

sprejem zakonov 

Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v letu 1995/1996 

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 15. 5.1996, 
obravnaval zakonodajno iniciativo predloga zakona o zagoto- 
vitvi sredstev za odpravo posledic zime v letu 1995/1996 in 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije je 
Državni svet Republike Slovenije določil besedilo predloga 
zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v 
letu 1995/1996 in ga na podlagi 201. člena poslovnika držav- 
nega zbora pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo in sprejem po hitrem postopku. 

Zakon je potrebno sprejeti po hitrem postopku, saj je glede na 
velik obseg škode, ki so jo povzročile neugodne vremenske 
razmere v zimi 1995/1996, na področju vzdrževanja cest 
potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo nujno potrebnih 
sanacijskih del. Ker so bila vsa sredstva iz zagotovljene 
porabe za leto 1996 porabljena za zimsko službo 1995/1996, je 
zagotovitev dodatnih sredstev zaradi zagotovitve prometne 
varnosti in varne prevoznosti cest iz proračunske rezerve 
nujna. 
Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta 
in 176. člena poslovnika državnega zbora določa državnega 
svetnika Franca Glinška kot predstavnika državnega sveta na 
sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obrav- 
navi predloga zakona. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Neugodne vremenske razmere so v zimi 1995/1996 povzročile 
veliko povečanje stroškov zimske službe in potrebne sanacije 
cvetočih cest zaradi zmrzali. Strošek in nastala škoda na 
cestah se ocenjujeta na 11,5 mlrd SIT. 

Neugodne zimske razmere so v zimskih mesecih 1995/1996 v 
vseh občinah v Sloveniji, razen na Primorskem, povzročile 
dodatni strošek pri izvajanju zimske službe v višini 3,8 mlrd 
SIT, skupaj torej 8,1 mlrd SIT. 

Poleg povečanja stroškov pri zimski službi pa se kažejo posle- 
dice zime na cestah v pomladanskem času, ko je v velikih 
primerih zaradi cvetenja cest ogrožena prometna varnost in 
tudi prevoznost. Ocenjeno je, da je potrebno za sanacijo 
stanja na podlagi strokovnih podlag zagotoviti najmanj 1,7 
mlrd SIT na lokalnem nivoju in na državnem nivoju najmanj 
1,8 mlrd SIT. 

Zaradi nastalih posledic, bi morala vlada zagotoviti sredstva 
že iz stalne tekoče proračunske rezerve, vsaj v višini 5% 
ocenjene škode. 

Predlagatelj meni, da bi bilo potrebno v letu 1995 občinam 
kljub že odobrenim sredstvom za vzdrževanje cest, ki so bila 
porabljena za tekoče vzdrževanje med letom 1995, zagotoviti 
dodatna sredstva v višini 1,7 mlrd SIT, da ne bi ogrozili 
osnovnih funkcij delovanja lokalne samouprave. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagani zakon bo zagotovil sredstva za najnujnejša vzdrže- 
valna dela na cestah v letu 1996, saj so bila vsa sredstva iz 
zagotovljene porabe za leto 1996 porabljena za zimsko službo 
1995/1996. 

Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence k namen- 
ski uporabi dodeljenih sredstev. Sredstva je mogoče pridobiti 
le po verifikaciji predloženih računov za zimsko službo in na 
aodlagi predloženih verificiranih sanacijskih programov. Za 
namensko uporabo sredstev v občini je izrecno odgovoren 
*upan, za sanacijo cest na državni ravni pa minister za promet 
n zveze. 

Za zavarovanje vračila namensko dodeljenih sredstev je 
zaradi možne nenamenske uporabe z zakonom predvidena 
obveznost izdaje bianco akceptnega naloga ter akceptne 
izjave še pred nakazilom sredstev za izvajanje sanacijskega 
programa. Namenskost uporabe sredstev po tem zakonu bo 
tekoče kontrolirala posebna državna komisija. Z zakonom je 
predvidena tudi denarna kazen za odgovorno osebo ob more- 
bitni nenamenski rabi teh sredstev. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za izvedbo tega zakona ne bo potrebno dodatno zajemanje 
finančnih sredstev, prav tako pa niso, razen proračunskih, 
predvidene dodatne materialne obveznosti za državo. 

Glede na to, da so z državnim proračunom v okviru stalne 
proračunske rezerve sredstva omejena, drugih virov pa ni, saj 
področje sanacije izrednih razmer in naravnih nesreč sistem- 
sko še ni urejeno, bo potrebno v letu 1996 uporabiti razpolož- 
ljiva sredstva proračunske rezerve. 

Sredstva po tem zakonu se zagotavljajo na podlagi obstoje- 
čega zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za 
leto 1996 v višini 3,5 mlrd SIT. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slovenije pri 
sanaciji posledic zime in zmrzali na cestah v zimi 1995/1996 
ter se določa njena uporaba. 

2. člen 

Skupni obseg sredstev, s katerim se zagotavlja pomoč iz 
prejšnjega člena, znaša 3.500.000.000 tolarjev. 

3. člen 

Sredstva za sanacijo posledic zime in zmrzali se zagotovijo iz 
proračunske rezerve Republike Slovenije za leto 1996. 

4. člen 

Sredstva po tem zakonu se zagotovijo po dinamiki, kot sledi: 
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Občinam: za sanacijo cest in njihovo vzdrževanje sorazmerno 
glede na porabljena sredstva za zimsko službo in stanje 
cestnega omrežja zaradi zmrzali, v višini 1.700.000.000 to- 
larjev. 

Ministrstvu za promet in zveze: za sanacijo državne cestne 
infrastrukture v višini 1.800.000.000 tolarjev. 

5. člen 

Višino pomoči občinam določi Vlada Republike Slovenije. 

Sredstva po tem zakonu se zagotovijo brez obveznosti vra- 
čanja. 

6. člen 

Sredstva po tem zakonu se dodelijo občinam in Ministrstvu za 
promet in zveze po predložitvi računov za zimsko službo in 
začasnih sanacijskih programov oziroma programa sanacije, 
ki ga potrdi državna komisija, ki jo imenuje Vlada Republike 
Slovenije. 

Posamezni občini oziroma ministrstvu za promet in zveze 
dodeli sredstva državna komisija s sklepom, s katerim določi 
namen uporabe. 

7. člen 

Sanacijska dela se izvajalcem lahko oddajo na podlagi zbira- 
nja ponudb po predhodni preveritvi referenc z neposredno 
pogodbo. 

8. člen 

Namensko uporabo sredstev po tem zakonu preverja državna 
komisija. 

Za namensko porabo sredstev po tem zakonu je odgovoren 
župan oziroma minister. 

9. člen 

Za zavarovanje nakazila oziroma vračilo nenamensko uporab- 
ljenih sredstev po tem zakonu izročijo občine ministrstvu za 
finance bianco akceptne naloge in akceptne izjave in sicer 
pred nakazilom sredstev za sanacijo. 

10. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v 
nasprotju z 8. členom tega zakona. 

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

Obrazložitev 
S tem zakonom se zagotavljajo sredstva za odpravo posledic 
zime in zmrzali na cestnem omrežju v zimi 1995/1996 v Repu- 
bliki Sloveniji. 

Glede na izjemno velik strošek, ki ga je imela država in lokalne 
skupnosti z zimsko službo in potrebno sanacijo cest v višini 
11,5 mlrd SIT, ter glede na to, da v letu 1996 v proračunu za to 
ni zagotovljenih sredstev, je potrebno za to uporabiti sredstva 
proračunske rezerve za leto 1996. 

Predlagatelj meni, da je zaradi že porabljenih sredstev za 
zimsko službo nujno zagotoviti sredstva za sanacijo cest po 
zmrzali. 
Glede na to, da z deli ni mogoče zavlačevati zaradi varnosti v 
cestnem prometu, zakon določa, da se dela po sanacijskem i 
programu lahko oddajo le s pridobitvijo ponudb in ne na I 
podlagi javnih razpisov. | 

Prav tako zakon določa, da je za izvedbo sanacijskega pro- 
grama odgovoren župan oziroma pristojni minister. Izvedbo 
sanacije bo tekoče spremljala državna komisija, ki jo imenuje 
Vlada Republike Slovenije. 

Sredstva za sanacijo cest, ki so v pristojnosti občine, bodo 
vplačana šele po predložitvi sanacijskega programa, ki ga bo 
potrdila državna komisija, ter predložitvi bianco akceptnega 
naloga in akceptne izjave kot zavarovanje za morebitno nena- 
mensko uporabo. 

Odobrena sredstva bodo nakazana direktno iz ustreznega 
računa državnega proračuna na poseben račun občine. 

S tem predlaganim zakonom za proračun Republike Slovenije 
v letu 1996 ne bodo nastale nove obveznosti, saj bo za ta 
namen uporabljena stalna proračunska rezerva. 

Predlog zakona o odkupu terjatev za odvzeto ali uničeno premoženje v republikah 
bivše Jugoslavije 

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 15. 5.1996, 
obravnaval zakonodajno iniciativo predloga zakona o odkupu 
terjatev za odvzeto ali uničeno premoženje v republikah bivše 
Jugoslavije in sprejel naslednji 

SKLEP 

Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije je 
Državni svet Republike Slovenije na 74. seji, dne 15. 5. 1996, 
določil besedilo predloga zakona o odkupu terjatev za od- 
vzeto ali uničeno premoženje v republikah bivše Jugoslavije 
in ga na podlagi 204. a člena poslovnika državnega zbora 
pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in 
sprejem po skrajšanem postopku. 

Zakon je potrebno sprejeti po skrajšanem postopku, saj se 

nanaša na saniranje ekonomskih razmer v dejavnostih tek- 
stilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne industrije. Posle- 
dice uničenega ali odvzetega premoženja posameznim prav- 
nim osebam, ki so ga imele v bivših jugoslovanskih republi- 
kah, so namreč še posebej prizadele tekstilno in usnjarsko- 
- predelovalno industrijo. Odvzem premoženja kot posledica 
razpada bivše Jugoslavije je prav gotovo izreden in nepred- 
vidljiv dogodek. Prav zato bi bilo normalno, da del tega 
bremena prevzame država, tako kot je bilo to storjeno v 
primeru terjatev do Iraka, Kube in Angole. 

Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta 
in 176. člena poslovnika državnega zbora določa državna 
svetnika Eriha Šerbca in Gregorja Mikliča kot predstavnika 
državnega sveta na sejah državnega zbora in njegovih delov- 
nih teles pri obravnavi predloga zakona. 
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UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Z razpadom bivše države je bilo posameznim pravnim osebam 
odvzeto ali uničeno premoženje, ki so ga imele v Srbiji, Črni 
gori ter Bosni in Hercegovini. Odvzeto ali uničeno premože- 
nje je bilo v obliki nepremičnin, opreme, zalog in terjatev. 
Posebej je ta problematika zaostrena pri tistih pravnih ose- 
bah, ki so financirale odvzeto premoženje s krediti in še to 
kratkoročnimi. Ti krediti so pravnim osebam ostali in so jih ter 
jih morajo še tekoče servisirati. 

Posledice odvzetega ali uničenega premoženja so še posebej 
prisotne v družbah usnjarsko predelovalne dejavnosti, ki so 
zaradi izjemne konkurence in neugodnih pogojev za izvoz že 
tako v velikih težavah. Na podlagi zbranih podatkov družbe 
usnjarsko predelovalne dejavnosti ocenjujejo vrednost odvze- 
tega ali uničenega premoženja v višini 112.500 tisoč DEM, od 
česar je bilo kar za 78 milijonov DEM financiranega s krediti. 

Podrobnejši podatki o omenjenih posledicah pri vseh pravnih 
osebah predlagatelju še niso znani, so pa na podlagi vladnega 
sklepa že zbrani podatki o vrednosti terjatev in obveznosti, ki 
jih imajo nekatere pravne osebe s sedežem v Republiki Slove- 
niji do upnikov in dolžnikov s sedežem v Zvezni republiki 
Jugoslaviji. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 

Na podlagi knjigovodskih podatkov in vloge posamezne 
pravne osebe Banka Slovenije preveri pravilnost podatkov o 
vrednosti odvzetega ali uničenega premoženja v Srbiji, Črni 
Gori ter Bosni in Hercegovini. Za tako ugotovljeno vrednost 
terjatev za odvzeto ali uničeno premoženje Republika Slove- 
nija izda in vroči upravičencem obveznice z diskontom v višini 
30% od priznane terjatve. 

Obveznice se glasijo na ECU in so izplačljive v tolarjih. Izdajo 
se z rokom odplačila sedem let, z dvoletnim moratorijem in 
7% letno obrestno mero. Obresti za izdane obveznice se 
obračunavajo in izplačujejo polletno, začenši z letom 1997. 
Glavnica se amortizira v desetih polletnih anuitetah, začenši z 
letom 1999. 

Pravne osebe lahko prejete obveznice uporabijo za poplačilo 
kreditov poslovnim bankam ali poravnavo obveznosti do dr- 
žave. t 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Na podlagi sklepa vlade so ponovno zbirani podatki o vredno- 
sti terjatev in obveznosti, ki jih imajo nekatere pravne osebe s 
sedežem v Republiki Sloveniji do upnikov in dolžnikov s 
sedežem v Zvezni republiki Jugoslaviji. Ko bodo omenjeni 
podatki obdelani in objavljeni, bo možna točnejša ocena o 
finančnih posledicah predlaganega zakona. 

Sprejetje zakona bo pomenilo dodatno obveznost za državni 
proračun in sicer v letu 1997 in 1998 za obresti ter v letih 1999 
do 2003 za obresti in glavnico v vrednosti izdanih obveznic. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
I 
; S tem zakonom se ureja odkup terjatev gospodarskih družb s 
sedežem v Republiki Sloveniji iz naslova odvzetega ali uniče- 
nega premoženja v bivših republikah Srbiji, Črni gori in Bosni 

lin Hercegovini. 

i 2. člen 

Za terjatve iz prejšnjega člena se štejejo terjatve za nepremič- 
nine, opremo, zaloge in terjatve iz tekočih poslov po stanju v 
knjigovodstvu družbe na dan 30. junija 1992. 

Stanje terjatev se preračuna v ECU po srednjem tečaju Banke 
Slovenije. 

3. člen 

Republika Slovenija odkupi terjatve po tem zakonu z diskon- 
tom v višini 30% od priznane terjatve. 

4. člen 

Republika Slovenija odkupi terjatve tako, da izda in vroči 
gospodarskim družbam obveznice. 

Obveznice se glasijo na ECU, izplačajo pa se v tolarjih. 

Obveznice se izdajo z rokom odplačila 7 let z dvoletnim 
moratorijem in letno obrestno mero 7%. 

Obresti se obračunavajo in izplačujejo polletno, začenši z 
letom 1997. 

Glavnica se amortizira v desetih polletnih anuitetah, začenši z 
letom 1999. 

5. člen 

Republika Slovenija lahko prodaja terjatve, ki jih odkupi po 
tem zakonu. 

6. člen 

Posle v zvezi z ugotavljanjem terjatev po tem zakonu in 
vročanjem obveznic opravlja v imenu in za račun Republike 
Slovenije Banka Slovenije. 

Vrsto dokumentacije, način in rok predložitve dokumentacije 
predpiše Banka Slovenije v soglasju z Ministrstvom za fi- 
nance. 

7. člen 

Vlada Republike Slovenije določi znesek, do katerega se 
izdajo obveznice, na podlagi podatkov o priznanih terjatvah, 
ki jih ugotovi Banka Slovenije. 

8. člen 

Minister za finance sklene v imenu Republike Slovenije 
pogodbe o odkupu terjatev po tem zakonu. 

Minister za finance izda podrobnejši predpis o načinu obraču- 
navanja terjatev, izdaji in vročanjem obveznic. 

9. člen 

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

Obrazložitev 

Prvi in drugi člen določata, katere terjatve se v obravnavanem 
zakonu upoštevajo in do katerih dolžnikov. Osnova za določi- 
tev višine terjatev v posamezne pravne osebe je knjigovodsko 
stanje le-teh konec junija 1992. leta, preračunano v ECU po 
srednjem tečaju Banke Slovenije na isti dan. 

Tretji člen določa, da ugotovljene in dokumentirane terjatve iz 
prvih dveh členov odkupi Republika Slovenija z 30% diskon- 
tom. V četrtem členu je določen postopek odkupa terjatev. 
Država Slovenija izda upravičenim gospodarskih družbam 
državne obveznice, ki se glasijo v ECU in so izplačljive v 
tolarjih. Obveznice se izdajo z rokom odplačila sedmih let, v 
katerega je vključen tudi dvoletni moratorij. Obveznice se 
obrestujejo po 7% letni obrestni meri. Imetniki obveznic bi v 
letih 1997 in 1998 dobivali obresti, v letih od 1999 do vključno 
2003 pa obresti in glavnico v polletnih anuitetah. 
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V petem členu je določeno, da z odkupljenimi terjatvami 
razpolaga država. 

Šesti, sedmi in osmi člen določajo naloge, ki jih morajo 
opraviti po tem zakonu Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo 
za finance in Banka Slovenije. 

Način predlagane ureditve prevzema terjatev za odvzeto ali 
uničeno premoženje po tem zakonu je povsem enak, kot je 
določeno v zakonu o odkupu terjatev do Iraka, Kube in Ljud- 
ske republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve 
izdelkov posebnega namena za odkup neplačanih terjatev 
podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji iz poslov v naslovu 
zakona navedenih držav. 

Druga alinea t odstavka 97. čleria ustave Republike 

Slovenije - državni svet daje državnemu zboru mnenja o 

vseh zadevah iz njegove pristojnosti 

Mnenje državnega sveta k problematiki slovenskega gospodarstva 

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 15. 5.1996, 
ob obravnavi problematike v slovenskem gospodarstvu 
sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 

k problematiki v slovenskem gospodarstvu 

1. Državni svet predlaga Državnemu zboru Republike Slove- 
nije, da takoj skliče izredno sejo ter glede na skrb zbujajoče 
stanje razpravlja o problematiki v slovenskem gospodarstvu 
ter zahteva od Vlade Republike Slovenije, da pripravi program 
in ukrepe, ki bodo pospešili gospodarsko rast. 

2. Državni svet ugotavlja, da se na podlagi ugotovljenih in 
prikazanih podatkov razmere v slovenskem gospodarstvu 
ocenjuje na različne načine in se o ocenah ne more poenotiti 
niti stroka. Zato državni svet meni, da bi bilo koristno izdelati 
strokovno nevtralno analizo, ki bi prikazala dogajanja na 
gospodarskem in negospodarskem področju v času po osa- 
mosvojitvi Slovenije. Po mnenju državnega sveta namreč v 
tem času Slovenija ni imela celovite in konsistentne ekonom- 
ske politike z razmisleki o ustreznih in nujno potrebnih ukre- 
pih, z uvajanjem novih proizvodov in trženjem intelektualnega 
znanja na gospodarskem in negospodarskem področju. 

Na eni strani je bil prisoten močan vpliv monetarne oblasti na 
ekonomsko politiko, ki je sicer v skladu s svojo ustavno in 
zakonsko funkcijo skrbela za nižjo stopnjo inflacije, po drugi 
strani pa ni bilo čutiti proaktivnega delovanja države, ki bi 
spodbujala razvoj in gospodarsko aktivnost predvsem za dvi- 
govanje njegove konkurenčne sposobnosti. 

Državni svet opozarja na zaostrena makroekonomska neso- 
razmerja v Sloveniji, ki vodijo v stanje nizke gospodarske 
aktivnosti ali pa delujejo v smeri povečane inflacijske stopnje 
oziroma oboje. Raven industrijske proizvodnje že več kot pol 
leta upada, pri čemer zaskrbljuje dejstvo, da postajajo proiz- 
vodne zmogljivosti prevelike, predvsem glede na tuja naro- 
čila, in da je raven industrijske proizvodnje še vedno globoko 
pod nivojem izpred desetih let; da se število firm v stečaju 
veča, tudi zaradi netržnih in neperspektivnih proizvodnih pro- 
gramov in kadrovskih problemov; da postajajo pozitivni vplivi, 
ki jih je imelo v zadnjem času gibanje tečajev na konkurenč- 

nost podjetij, vprašljivi, saj se ob nespremenjenih mehaniz- 
mih ekonomske politike podražitve uvoza prenašajo v cene, 
preko teh pa, ob ohranjanju sedanjih mehanizmov indeksa- 
cije, v plače in obresti. 

3. Za učinkovito razreševanje problemov je lahko cilj ekonom- 
ske politike le maksimalno možna gospodarska rast, zato je 
po mnenju državnega sveta potrebno sprejeti in uresničiti 
nekatere ukrepe: 

- ker se predpostavke proračunskega memoranduma ne 
uresničujejo - na nerealnost in premalo prepričljive podlage 
sprejetega memorandumskega dokumenta je državni svet že 
opozarjal - je potrebno takoj predlagati rebalans proračuna, 
ki naj zniža proračunsko in posredno tudi javno porabo sploh; 

- treba je redefinirati proračunske vire z intenziviranjem 
redistribucije virov zajemanja sredstev za javno porabo, tako 
da se razbremeni ceno dela, napajanje javne porabe pa preu- 
smeri iz plač na druge vrste davkov (prometni, premoženjski, 
dohodnina), za katere je potrebno zagotoviti redno plačeva- 
nje in vzpostaviti strogo državno kontrolo s sankcioniranjem 
neplačevanja prispevkov in davkov. Za povečanje konku- I 
renčne sposobnosti gospodarstva je še posebej pomembno , 
nadaljnje zniževanje prispevne stopnje za socialno varnost; 

- spodbuditi investicije, ki so ob izvozu ključni element j 
spodbujanja gospodarske aktivnosti in posodabljanja ter kon- 
kurenčnega usposabljanja gospodarstva. Takšno usmeritev je 
smiselno podpirati tudi na fiskalnem področju, zlasti z zmanj- 
ševanjem stopenj neposrednih podjetniških dajatev, nujno pa 
je stimulirati tudi usmerjanje privatnih sredstev v investicije z 
davčnimi olajšavami. Z omogočanjem reinvestiranja dobička 
bi se lahko bistveno povečal obseg varčevanja prebivalstva in 
krediti izvoznemu gospodarstvu; | 

- državni svet meni, da potrebna gospodarska rast lahko 
temelji le na izvozu in investicijah, pri čemer bi že doslej 
dosegali bistveno večjo gospodarsko rast, če bi bili izvozniki 
bolj in ustrezneje stimulirani; 

;l 
- državni svet meni, da potrebujemo takšno dohodkovno ; 
politiko, ki bo prispevala k znižanju inflacije, rasti investicij ih !/ 
večanju zaposlenosti; ob tem naj bi se znižali plačilni razponi, j 
a tudi plače v tistih podjetjih, kjer ne dosegajo dobičkov, J 
Državni svet ugotavlja, da se število ustanov v okviru državne ' 
uprave in upravnih enot še povečuje, s tem pa raste tudi ' 
število zaposlenih. Vlada mora zaustaviti ekstenzivno politiko 
zaposlovanja na področju javne uprave ter zmanjšati število 
zaposlenih v različnih državnih organih in negospodarstvu 



nasploh. Pripraviti mora racionalizacijo mreže državne uprave 
in zaposlenih v njej ter redefinirati pravice tudi drugih prora- 
čunskih porabnikov. Državni svet se-tudi zavzema za to, da se 
pritiskom za povečevanje plač v dejavnostih negospodarstva 
ne popušča, saj pomeni popuščanje enim skupinam odpira- 
nje možnosti za pogajanja tudi vsem ostalim ter rušenje 
ravnovesja med posameznimi dejavnostmi, ki je lahko poprav- 
ljeno le z razumnimi razmerji; 

- državni svet predlaga, da Vlada Republike Slovenije s 
socialnimi partnerji poišče rešitve, ki bodo vodile k zmanjše- 
vanju razponov v plačah; 

- preučiti je treba možnosti, da se znova (kot leta 1994) 
progresivno obdavčijo plače, ki presegajo določeno raven 
(npr. s socialnim paktom, zakonom in podobno); 

- ocena razmer kaže, da so vladni resorji in vlada kot celota 
na ekonomsko-socialnem področju neuspešni, bodisi zaradi 
neustreznega ekspertnega kadra, ki servisira vlado pred nje- 
nimi odločitvami, bodisi zaradi nedorečenosti politike in 
ciljev. Zato državni svet predlaga, da začne vlada izvajati 
selektivno kadrovsko politiko, ki bo izboljšala ekspertno 
sestavo njenih resorjev in jo do ravni državnega sekretarja 
napravila neodvisno od strank, ki so vključene v vlado; 

- uveljaviti je potrebno planiranje kadrov v gospodarskih in 
negospodarskih subjektih s prevzemom odgovornosti za raz- 
voj kadrov in zaposlovanja; zaposlene je potrebno stimulirati 
za doseganje boljših delovnih in poslovnih rezultatov in spre- 
jeti na tej osnovi zakonske podlage za njihovo participacijo 
pri čistem dobičku. Zagotoviti je potrebno dosledno zniževa- 
nje stroškov na vseh področjih, tako v javni kot gospodarski 
sferi, sankcionirati je potrebno neizvajanje kolektivnih 
pogodb in prav tako vse deviantne pojave na področju dela in 
zaposlovanja ter dvigati pravno in socialno varnost zapo- 
slenih; 
- lotiti se je treba reorganizacije finančnega sistema, saj na 
nenormalno funkcioniranje finančnega sistema opozarja že 
šesto leto zapored neto izguba slovenskega gospodarstva ter 
dejstvo, da je četrtina gospodarskih subjektov v permanentni 
finančni blokadi. Prav tako so znani problemi finančne nedis- 
cipline, sivega in črnega trga, ki jih je potrebno razrešiti; 

- državni svet v razpravi o celoviti problematiki v slovenskem 
gospodarstvu posebej opozarja tudi na problematiko obrti, 
tako imenovanega malega gospodarstva, turizma in kmetij- 
stva; 
- investicijska sredstva za obrambo, ceste, družbene dejav- 
nosti in tako dalje je potrebno spraviti v realne okvire s 
podaljševanjem rokov izvajanja. 

Spoštovani gospod 
dr. Ivan Kristan, 
predsednik Državnega sveta RS 

Z dopisom št. 002-02/89-3 z dne 15/5-1996 ste mi poslali sklep 
Državnega sveta Republike Slovenije, da na podlagi prvega 
odstavka 55. člena zakona o Državnem svetu poda Držav- 
nemu zboru Republike Slovenije mnenje o problematiki v 
slovenskem gospodarstvu. 

V 1. točki mnenja Državni svet predlaga državnemu zboru, da 
takoj skliče izredno sejo ter glede na skrb vzbujajoče stanje 
razpravlja o problematiki v slovenskem gospodarstvu ter zah- 
teva od Vlade Republike Slovenije, da pripravi program in 
ukrepe, ki bodo pospešili gospodarsko rast. 

Obveščam vas, da na podlagi tega mnenja ne morem sklicati 
izredne seje Državnega zbora, ker iz njega niso razvidni pred- 

logi odločitev, ki bi jih lahko v okviru svoje pristojnosti sprejel 
Državni zbor. 

Prav tako, glede na ustavno načelo delitve oblasti na zakono- 
dajno in izvršilo oblast, Državni zbor ne more zahtevati od 
Vlade, da pripravi program in ukrepe, ki bodo pospešili 
gospodarsko rast, ampak lahko da Vladi le pobudo glede 
tega. 

Kot ste lahko obveščeni iz sredstev javnega obveščanja Vlada 
pripravlja tako imenovani »gospodarski paket«, ki naj bi ga v 
kratkem predložila v obravnavo in sprejem Državnemu zboru, 
zato vam predlagam, da ji svoja stališča posredujete. Z vašim 
mnenjem pa sem v Državnem zboru seznanil vodje poslanskih 
skupin in Odbor za gospodarstvo. 

Lepo vas pozdravljam, 
Jožef Školč, I. r. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o varnosti in zdravju pri delu - prva 
obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 15. 5.1996, 
ob obravnavi predloga zakona o varnosti in zdravju pri delu - 
prva obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 

k predlogu zakona o varnosti in zdravju pri delu - prva 
obravnava 

■ 1. Državni svet ugotavlja; 
- da novi predlog vsebuje uravnovešeno sintezo med zdrav- 
stvenim in tehničnim varstvom pri delu, 
- da se s predlogom o ustanovitvi Sveta za varnost in zdravje 
pri delu (pri Vladi Republike Slovenije) zagotavlja skrb države 
za zdravje aktivne populacije. 

- da je za organizacijo in financiranje varnosti in zdravja pri 
delu zadolžen delodajalec, 
- da uresničitev predloga za ustanovitev odborov za varnost 
in zdravje pri delu v podjetjih omogoča vpliv delojemalcev na 
varnost in zdravje pri delu. 

2. Državni svet meni, da je potrebno opredeliti nosilce nalog iz 
VIII., IX. in X. poglavja. Zaradi racionalne organizacije zago- 
tavljanja varnosti in zdravju pri delu pa naj se v okviru ministr- 
stva za delo, družino in socialne zadeve ne ustanavlja poseb- 
nega urada za varnost in zdravje pri delu. 
Predlagatelj naj do druge obravnave preuči potrebo po vrhun- 
ski strokovni inštituciji, kakršne imajo druge evropske države 
ter naj to decidirano zapiše. Njene naloge naj bi bile predvsem 
razvoj in raziskovanje, strokovni nadzor in izobraževanje ter 
vrhunske strokovne storitve. Z zanemarjanjem take inštitucije 
bi se kazali znaki, da ne bomo vzgojili strokovnih kadrov, ki 
naj bi opravljali naloge po tem zakonu. 

3. Zakon naj bi poleg sankcij za delodajalce predvidel tudi 
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finančno motivacijo, ki bi je bili deležni, če bodo skrbeli za 
zdravje in varnost pri delu. Taka motivacija je npr. zmanjšanje 
prispevkov za zdravstveno in invalidsko zavarovanje, če se 
zmanjšajo stroški za poškodbe in bolezni v zvezi z delom pod 
dogovorjeno (za panogo normalno) mejo. Ukrepi bodo sicer 
predpisani s področnim zakonom, ta zakon pa naj bi jih na 
splošno predvidel. Motivacijo predstavljajo tudi davčne olaj- 
šave za ergonomsko urejanje (investiranje) delovnih mest. 

4. Po mnenju državnega sveta je treba pospešiti sprejem 
zakona, za kar nas zavezujejo tudi mednarodne konvencije 
(ILO) in stališča Evropske unije, na drugi strani pa skrb za 
zdravje aktivne populacije, kar je pomemben pogoj za njeno 
produktivnost. Mudi se tudi zato, ker strokovne službe nimajo 
prave orientacije in nevarno razpadajo. 

5. Državni svet je poleg-tega sprejel tudi naslednje konkretne 
pripombe: 

5. člen: 

5. člen naj se spremeni tako, da se glasi: 

»Delodajalec zagotavlja varnost in zdravje pri delu ter spod- 
buja kulturo dela, kot so humani medsebojni odnosi, prijazno 
delovno okolje, psihofiziološki ritem delovnega časa in tehno- 
logija, ter načrtuje in izvaja varstvene ukrepe ter ukrepe zdrav- 
stvenega varstva.« 

15. člen: 

1. Prva alinea 1. odstavka naj se spremeni tako, da se glasi: 
»-poročilo o varnostni analizi delovnega procesa (v nadalje- 
vanju: varnostno poročilo), ki vsebuje tudi oceno tveganja, 
narejeno na osnovi analize in zdravstvene ocene delovnega 
mesta in epidemiološke analize negativnih kazalcev zdravja.« 

2. Na koncu tretjega odstavka naj se doda novi stavek, ki se 
glasi: 

»Po preureditvi delovnega mesta mora delodajalec listine 
novelirati.« 

3. Pred zadnji odstavek naj se vstavi novi odstavek: »Ti doku- 
menti morajo biti ves čas na voljo (kar pomeni, da so shra- 
njeni) inšpekciji in organom, ki zastopajo delavce.« 

18. člen: 

Prvi stavek naj se spremeni tako, da se glasi: 
• 

»Delodajalec mora zagotoviti predpisane in dogovorjene 
pogoje za nočno delo, zlasti pa topel obrok v ustrezni energij- 
ski (ne kalorični) vrednosti in zasedbo nočne izmene s stro- 
kovnimi delavci, ki so potrebni, da delo organizirano in nemo- 
teno poteka.« 

19. člen: 

V tretji vrstici naj se za besedo »dobavitelj« doda besedo 
»razumljivo«... 

20. člen: 

14. točka naj se spremeni tako, da se glasi: 

»14. seznanja delavce, njihove predstavnike (sindikate) in 
druge osebe, ki so prisotne v delovnem procesu, s poročilom 
o varnostni analizi, z zdravstveno oceno delovnega mesta, 
pravilniki in drugimi splošnimi akti, s katerimi se zagotavlja 
varno delo in zdravje;« 

24. člen: 

Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 

»Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako smrtno 

poškodbo oziroma hujšo poškodbo pri delu, kolektivno 
nesrečo ali ugotovljeno poklicno bolezen oziroma preverjen 
sum o poklicni bolezni.« 

25. člen: 

1. V 1. odstavku naj se število »250« nadomesti s številom 
»50«. 

2. V tretjem odstavku naj se spremeni druga alinea, ki naj se 
glasi: »- predstavniki reprezentativnih sindikatov na ravni 
podjetja;« 

3. V tretjem odstavku naj se spremeni šesta alinea, ki naj se 
glasi: »- predstavnik, ki ga imenuje organ soupravljanja, če 
tak organ obstaja;« 

4. V tretjem odstavku naj se doda nova sedma alinea, ki naj se 
glasi: »- predstavnik, ki ga imenuje delavski direktor, če tak 
obstaja.« 

5. Doda naj se novi četrti odstavek, ki naj se glasi: »Pri 
delodajalcih, ki zaposlujejo manj kot 50 delavcev, delavci 
izvolijo delavskega zaupnika za področje varnosti in zdravja 
pri delu, ki opravlja naloge iz tega člena.« 

26. člen: 

1.1. odstavek 26. člena naj se dopolni tako, da se za besedo 
»delodajalec« doda besedilo »je dolžan določiti«. 

2. Zadnji odstavek 26. člena naj se črta. 

27. člen: 

Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 

»Inšpektor za delo obvesti delodajalca in delavce oziroma 
njihove predstavnike o svojih ugotovitvah. Delodajalec je dol- 
žan obvestiti inšpektorja o ukrepih, ki jih je sprejel v zvezi z 
njegovimi ugotovitvami.« 

32. člen: 

32. člen naj se glasi: 

»Naloge iz prejšnjega člena lahko opravlja: 
- organizacijska enota javnega zdravstvenega zavoda.« 

Prva in tretja alinea naj se brišeta. 

34. člen: 

Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 

»Delavec mora na preventivni zdravstveni pregled, da se ugo- 
tovi združljivost (kompatibilnost) njegovih psihofizičnih 
zmogljivosti z zahtevami delovnega mesta. Na predhodni 
zdravstveni pregled mora, ko prvič sklene delovno razmerje 
ali po več kot šestmesečni prekinitvi le-tega« 

51. člen: 

Doda naj se novi drugi odstavek, ki se glasi: 

»Svet sodeluje pri pripravah za sprejem nacionalnega pro- 
grama varnosti in zdravja pri delu v vseh fazah « 

Drugi odstavek naj postane tretji. 

V tretjem odstavku naj se prva alinea črta. 

52. člen: 

Člen naj se spremeni tako, da se glasi: 
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»Svet, ki ima 17 članov, sestavljajo predstavniki strokovne 
javnosti, dva predstavnika delovnih invalidov, predstavniki 
združenj delodajalcev in sindikatov, ki so reprezentativni na 
državni ravni v razmerju 5:5:5:2. Člane sveta imenuje vlada.« 

69. člen: 

69. člen naj se spremeni tako, da se glasi: 

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 15.5.1996, 
ob obravnavi predloga zakona o zdravnikih - prva obravnava, 
sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 

k predlogu zakona o zdravnikih — prva obravnava 

Državni svet meni, da bi moral ta zakon predstavljati del 
enotno urejenega državnega sistema, v katerem bi vsak posa- 
mezni intelektualni poklicni stan našel svoje mesto z oprede- 
ljeno vsebino dela, pogoji dela, potrebnimi znanji, priznano 
ceno dela, mrežo javnih poklicnih mest, organizacijo in po- 
dobno. 

S sprejemom takega predloga zakona o zdravnikih, kot ga je 
predlagatelj predložil državnemu zboru, bi zdravnike in zdrav- 
niški poklic ločili od drugih intelektualnih poklicev, jih 
izjemno in ločeno obravnavali, kar pa bi pomenilo odtujenost 
od ostalega slovenskega izobraženstva. 

Predlagani zakon postavlja zdravnika v vlogo individualista, 
vendar moderno zdravstvo deluje interdisciplinarno, multidis- 
ciplinarno in celo multisektorsko na osnovi soodvisnega delo- 
vanja in odgovornosti. 

Državni svet tudi men^, da je zakon napisan v stilu pravilnika 
in da vsebuje nekatera poglavja, ki v zakon sploh ne sodijo, 
ker so zakonsko že urejena in da problematike zdravniškega 
poklica ne obravnava s sistemskega vidika, kot je to vsebin- 
sko zelo kvalitetno že urejeno v zakonu o zdravstveni dejavno- 
sti. Po mnenju državnega sveta bi morali v zakonu črtati v 6. 
poglavju točko 6.2 - Vrednotenje dela zaposlenih zdravnikov 
in to od 72. člena do 76. člena, ker to področje trenutno ureja 
zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v 
organih lokalnih skupnosti oz. bo v prihodnje po zagotovilih 
Vlade Republike Slovenije to področje urejal zakon o držav- 
nih uslužbencih. Poleg tega pa bi morali črtati tudi 8. poglavje 
- Slovensnko zdravništvo društvo, ker to področje ureja 
zakon o društvih. 

Predlog zakona o zdravnikih bi moral razrešiti tudi vprašanje 

»Delodajalci morajo v roku, ki ga določi zakonodajalec z 
izvršilnim predpisom za posamezne zahteve za zagotovitev 
varnih delovnih razmer in varnega delovnega okolja, na pod- 
lagi tega zakona urediti varnost in zdravje pri delu v skladu z 
določbami tega zakona, vendar ne pozneje kot v roku dveh 
let.« 

Za poročevalca v matičnem odboru državnega zbora je bil 
določen državni svetnik dr. Janko Sušnik. 

prva obravnava 

o evtanaziji, o kateri v naši državi ni še nič dorečenega. 
Moderen zakon o zdravnikih bi se do tega vprašanja vsekakor 
moral opredeliti, lahko tudi negativno. 

Državni svet je sprejel naslednje konkretne pripombe: 

- v 3. členu se drugi odstavek črta, ker ni v skladu z zakonom 
o delovnih razmerjih in zakonom o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju; 

- v 4. členu bi moral zakon opredeljevati tudi skrb za zdravo 
življenjsko in delovno okolje, tako da bi se v tem smislu 
dodalo novo alineo; 

- v 37. členu bi morali biti postavljeni načelni standardi in 
normativi, saj brez tega niti zdravniki niti zavarovanci ne 
morejo vedeti za svoje pravice in obveznosti vnaprej in jih 
poznati; 

- v 40. členu bi moralo biti natančneje predvideno, kako 
pooblaščeni zdravnik v skladu z zakonom o varnosti in 
zdravju pri delu, na podlagi koncesije, sklepa pogodbo in to z 
lastnikom oziroma z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije; 

- člen 41 je potrebno ponovno preučiti glede uveljavitve 
konkurenčne klavzule; 

- v 44. členu, ki govori o nujni zdravniški pomoči, bi moral 
zakon natančneje opredeliti obvezo zdravnika od dolžnosti 
varovanja poklicne skrivnosti, kadar sporoča zdravstvene 
podatke zdravniku - konzultantu (bolnišničnemu zdravniku) 
v interesu bolnikove bolezni. Poseben primer pa naj predstav- 
lja sporočanje takih podatkov pooblaščenemu zdravniku, ki 
razpolaga s strokovnimi (specialističnimi) .informacijami o 
škodljivosti in obremenitvah na delovnem mestu v interesu 
pravilne ocene delovne zmožnosti in bolezni v zvezi z delom; 

- v 49. členu bi moral zakon natančneje opredeliti postopke 
ob uveljavljanju ugovora vesti ob izbranem zdravniku (splošni 
zdravnik, ginekolog, pediater in zobozdravnik), ker je vsa- 
kemu zavarovancu dana ustavna in zakonska pravica, da 
mora državljan dobiti ustrezno zdravstveno storitev, ki mu je z 
zakonom zagotovljena; 

- drugi odstavek 82. člena se črta. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o zdravnikih - 
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Ustavna pritožba zaradi kršitve pravice zahtevati razpis zakonodajnega 
referenduma in zahteva za začetek postopke za oceno ustavnosti 9. do 25. člena 
zakona o referendumu in ljudski iniciativi     

Prvi odstavek 50. člena, drugi odstavek 51. člena in 

tretja alinea prvega odstavka 23. člena zakona o 

ustavnem sodišču - ustavna pritožba državnega sveta 

pri ustavnem sodišču in zahteva državnega sveta 

ustavnemu sodišču za začetek postopka za oceno 

ustavnosti in zakonitosti 

Državni svet Republike Slovenije je na 73. (8. korespon- 
denčni) seji 7. in 8. maja 1996 na osnovi 86. člena poslovnika 
državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) sprejel 

SKLEP 

Na podlagi prvega odstavka 50. člena in drugega odstavka 51. 
člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) 
Državni svet Republike Slovenije 

- vlaga pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo, ker je z 
aktom predsednika državnega zbora (sklic 44. izredne seje 
državnega zbora za 14.5.1996, št. 0600-00/94-i44, z dne 
30.4.1996, ki ima na dnevnem redu predlog odloka o razpisu 
zakonodajnega referenduma za volitve v državni zbor na 
zahtevo petintridesetih poslancev) diskriminiran državni svet, 
saj na dnevni red seje državnega zbora ni uvrščena tudi 
njegova ustavna zahteva, s čimer je kršena pravica državnega 
sveta, da v skladu s četrto alineo prvega odstavka 97. člena 
ustave zahteva razpis zakonodajnega referenduma, 

- predlaga ustavnemu sodišču, da na podlagi drugega 
odstavka 51. člena zakona o ustavnem sodišču izjemoma 
odloča o ustavni pritožbi, ker bi z izvršitvijo akta državnega 
zbora in z dejanji, ki jih sproža, nastale za državni svet nepo- 
pravljive posledice, 

- predlaga ustavnemu sodišču, da ugotovi, da se z navede- 
nim aktom predsednika državnega zbora diskriminira državni 
svet, s čimer je kršena pravica državnega sveta zahtevati 
razpis zakonodajnega referenduma, in da s svojo odločitvijo 
odpravi začeto dejanje diskriminiranja državnega sveta in 
kršitve njegove pravice ter prepreči nadaljevanje te kršitve. 

Utemeljitev 

1. Državni svet je na 71. seji, dne 10.4.1996, sprejel v skladu s 
četrto alineo prvega odstavka 97. člena ustave sklep, da bo od 
državnega zbora zahteval razpis predhodnega zakonodaj- 
nega referenduma (v nadaljnjem besedilu: referendum) v 
zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah v državni zbor (EPA 1286), ter sklenil, da bo 
besedilo referendumskega vprašanja oblikoval na prihodnji 
seji, dne 17. 4. 1996. O tem je predsednik državnega sveta s 
pismom št. 004 -01/92-8 z dne 11.4. 1996 obvestil predsed- 
nika državnega zbora in mu napovedal, da bo po seji, dne 
17.4.1996, prejel zahtevo z referendumskim vprašanjem. 

2. Državni svet je navedeno zahtevo z referendumskim vpraša- 

njem sprejel 17. 4. 1996 ob 15,03 in jo po končani seji (po 
16,30) poslal predsedniku državnega zbora. Na podlagi 3. 
odstavka 86. člena poslovnika državnega sveta začnejo sklepi 
državnega sveta veljati s sprejemom na seji, razen če začetek 
njihove veljavnosti ni odložen z določenim rokom. 

Skupina petintridesetih poslancev pa je potem, ko so ugoto- 
vili, kakšen sklep je sprejel državni svet, ob 16.20 vložila svojo 
zahtevo za razpis referenduma na isti zakon. 

Menimo, da je bil na ta način zlorabljen postopek, in sicer z 
namenom, da se prehiti državni svet ter se onemogoči 
izvedbo zahteve državnega sveta. Tako bi improvizirana zah- 
teva skupine poslancev izpodrinila zahtevo državnega sveta, 
ki je bila pripravljena že dva meseca in pol in pri kateri si je 
državni svet po sprejemu sklepa o zahtevi za referendum še 
posebej vzel teden dni časa za dokončno oblikovanje referen- 
dumskega vprašanja. 

Tako je prišlo do situacije, ko je predsednik državnega zbora 
istega dne prejel najprej zahtevo petintridesetih poslancev za 
razpis referenduma, nato pa zahtevo državnega sveta. 

3. Predsednik državnega zbora je za 14. maj 1996 sklical 
izredno sejo državnega zbora, ki ima na dnevnem redu pred- 
log odloka za razpis referenduma na zahtevo petintridesetih • 
poslancev, ne pa tudi odloka o razpisu referenduma na zah- 
tevo državnega sveta, ki je bila predložena državnemu zboru , 
isti dan. 

To pomeni kršitev 19. člena ZRLI in diskriminacijo državnega j 
sveta v primerjavi s skupino poslancev. Po ZRLI (19. člen) 
mora namreč državni zbor razpisati predhodni referendum 
najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi zahteve. Ker sta bili isti 
dan (17. 4. 1996) vloženi obe zahtevi, bi torej moral državni 
zbor, najmanj kar je, dati obe zahtevi istočasno na dnevni red, 
čeprav bi glede na to, da je bil postopek zlorabljen s strani 
skupine poslancev, morala imeti prioriteto zahteva državnega1 

sveta. Gre torej za diskriminacijo državnega sveta potem, ko 
je prišlo do proceduralnega izigravanja, in to kljub temu, da je 
predsednik državnega sveta s pismom 004 -01/92-2/14 z dne 
24. 4. 1996 prosil predsednika državnega zbora za odgovor, 
kaj namerava ukreniti z zahtevo državnega sveta. 

J 
4. Glede na navedeno je očitno, da je skupina poslancev s 
proceduralno potezo skušala izigrati zahtevo državnega sveta 
in s tem onemogočiti uresničitev ene od ustavnih pristojnost 
državnega sveta. Zato so podani pogoji za vložitev ustavne 
pritožbe, da bi se preprečilo nadaljnja dejanja, s katerimi bi se 
realizirala diskriminacija državnega sveta in onemogočili 
uresničitev ene od njegovih ustavnih pristojnosti. 

Predvsem je s tem upravičen predlog državnega sveta ustav 
nemu sodišču za uporabo postopka po čl. 51/2 zakona t 
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ustavnem sodišču, ker bi sicer nastale nepopravljive posle- 
dice za državni svet. Če namreč Ustavno sodišče ne bi spre- 
jelo predloga za izjemno obravnavo ustavne pritožbe po čl. 
51/2, bi bile zamujene vse možnosti za izpodbijanje dejanj, s 
katerimi se diskriminira državni svet in se kršijo njegove 
pravice. Državni zbor ima namreč na izredni seji 14. 5. 1996 
predlog odloka, v katerem je določen dan razpisa referen- 
duma (23. 5. 1996) in dan glasovanja (30. 6. 1996), in sicer o 
zahtevi skupine poslancev. 

II. 

da podrejeno 

na podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o 
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) Državni svet 
Republike Slovenije 

- zahteva začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o 
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 
odločba US-Uradni list RS, št. 13/95, dalje: ZRLI) in sicer v 
delu, v katerem ta zakon ureja vprašanja v zvezi z zakonodaj- 
nim referendumom (9.-25. člen), ker zakon ta vprašanja ureja 
nepopolno in tako omogoča proceduralna izigravanja 
ustavne pravice zahtevati razpis zakonodajnega referenduma, 
ki jo določa drugi odstavek 90. člena ustave, in ene od 
ustavnih pristojnosti državnega sveta, ki jih določa prvi odsta- 
vek 97. člena ustave, 

- predlaga Ustavnemu sodišču, da ugotovi protiustavnost 
določb ZRLI in posamezne od njih razveljavi ali pa na podlagi 
48. člena zakona o Ustavnem sodišču ugotovi njihovo proti- 
ustavnost in določi rok za odpravo ugotovljene protiustavno- 
sti in 

- predlaga ustavnemu sodišču, da na podlagi 39. člena 
zakona o Ustavnem sodišču do končne odločitve zadrži izvrši- 
tev ZRLI v delu, v katerem ureja vprašanja v zvezi z zakonodaj- 
nim referendumom (9.-25. člen). 

Utemeljitev 

1. Ustava v drugem odstavku 90. člena določa, da mora 
državni zbor razpisati zakonodajni referendum, če to zahteva 
najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tisoč 
volilcev. Zahteva za razpis zakonodajnega referenduma je v 
97. členu ustave določena kot pristojnost državnega sveta. 

ZRLI ureja vprašanja v zvezi z zakonodajnim referendumom v 
členih 9-25. Določbe 17.-19. člena zakona se nanašajo na 
predhodni zakonodajni referendum. 19. člen zakona določa, 
da mora državni zbor razpisati predhodni zakonodajni refe- 
rendum najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi zahteve za 
razpis referenduma. 

2. Državni svet je po daljših pripravah (od 5. 2. 1996, ko je 
komisija za politični sistem sklenila, da se pripravi predlog 
zahteve za referendum) na seji dne 17. 4.1996 sprejel zahtevo 
za predhodni zakonodajni referendum s predlogom referen- 
dumskega vprašanja. Sklep o zahtevi za referendum je bil 
sprejet že na seji dne 10. 4. 1996, hkrati pa je bilo sklenjeno, 
da se referendumsko vprašanje dokončno oblikuje na seji dne 
17. 4. 1996. Predsednik državnega sveta je s pismom št. 
004 -01/92-8 z dne 11. 4. 1996 obvestil predsednika držav- 
nega zbora o sprejeti zahtevi in o nadaljevanju seje dne 17. 4. 
1996 za oblikovanje referendumskega vprašanja. Državni zbor 
je bil torej v celoti obveščen o toku sprejemanja zahteve 
državnega sveta in je tudi v živo spremljal sejo državnega 
sveta dne 17. 4. 1996. To je izkoristila skupina poslancev in 
hotela s proceduralno potezo prehiteti državni svet. Dejstvo 
pa je da je državni svet sprejel zahtevo dne 17. 4. 1996 ob 
15.03 in pisni sklep posredoval predsedniku državnega zbora 
po končani seji (po 16.30) skupina poslancev pa je v naglici 
zbrala podpise in vložila svojo zahtevo ob 16.20. 

: Predsednik državnega zbora je za 14. maj 1996 sklical izredno 
sejo državnega zbora, ki ima na dnevnem redu predlog 

odloka o razpisu referenduma na zahtevo petintridesetih 
poslancev, ne pa tudi odloka o razpisu referenduma na zah- 
tevo državnega sveta, ki je bila vložena isti dan. To pomeni 
diskriminacijo državnega sveta v primerjavi s skupino poslan-' 
cev in kršitev 19. člena ZRLI. 

3. Državni svet poudarja, da je pravica zahtevati razpis zako- 
nodajnega referenduma ustavna pravica in tudi ena od ustav- 
nih pristojnosti državnega sveta. 

Po mnenju državnega sveta je nedopustno, da se ustavna 
pravica in ena od ustavnih pristojnosti državnega organa 
lahko proceduralno izigrava (poskuša izigravati) na opisani 
način. 

Zato državni svet meni, da je ZRLI protiustaven v delu, v 
katerem ureja vprašanja v zvezi z zakonodajnim referendu- 
mom, ker je nepopoln in zaradi tega ne zagotavlja uresničeva- 
nja pravic (oz. pristojnosti) posameznih subjektov, ampak 
celo omogoča proceduralno izigravanje pravic posameznih 
subjektov in njihovo diskriminacijo (v tem primeru državnega 
sveta) v primerjavi z drugimi subjekti. 

To ima v konkretnem primeru za posledico na eni strani 
razvrednotenje referenduma kot ustavnega instituta nepo- 
srednega odločanja volilcev, na drugi strani pa izničenje ene 
od ustavnih pravic oziroma pristojnosti državnega sveta. 

Zato državni svet predlaga ustavnemu sodišču, da ugotovi 
protiustavnost zadevnih določb ZRLI in posamezne razveljavi 
ali pa na podlagi 48. člena zakona o Ustavnem sodišču ugo- 
tovi njihovo protiustavnost in določi državnemu zboru rok za 
odpravo te protiustavnosti. 

Ker državni svet meni, da je nastala situacija zaradi navedenih 
razlogov povsem nesprejemljiva in ker je za 14. 5. 1996 že 
sklicana izredna seja državnega zbora, ki ima na dnevnem 
redu predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma 
na zahtevo petintridesetih poslancev, medtem ko zahteva 
državnega sveta ni v postopku, državni svet - v primeru, da 
ustavna pritožba ne bi bila uspešna - predlaga Ustavnemu 
sodišču, da do končne odločitve zadrži izvršitev zakona o 
referendumu in o ljudski iniciativi v delu, v katerem ta ureja 
vprašanja v zvezi z zakonodajnim referendumom, tako da ne 
bi prišlo do diskriminacije državnega sveta. 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe 
državnega sveta na seji dne 23. maja 1996 sklenilo, da se 
postopek za preizkus ustavne pritožbe državnega sveta zoper 
akt predsednika državnega zbora (sklic 44. izredne seje DZ) 
ustavi. 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakoni- 
tosti, začetem z zahtevo državnega sveta, na seji dne 23. maja 
1996 sklenilo, da se izvrševanje odloka o razpisu zakonodaj- 
nega referenduma za volitve v državni zbor (Uradni list RS, št. 
25/96) zadrži. 

V obrazložitvi Ustavno sodišče navaja, da se izvrševanje 
odloka zadrži do dokončne odločitve, tako da se dotlej ne 
opravljajo nobena dejanja v zvezi z razpisom referenduma. 
Izvedba posameznih dejanj v zvezi z referendumom na zah- 
tevo 35 poslancev bi lahko v primeru, da se ugotovi neustav- 
nost oziroma nezakonitost odloka, pomenila tudi diskrimina- 
cijo zahteve državnega sveta, kar bi prav tako lahko povzro- 
čilo težko popravljive škodljive posledice. 
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - 

državni svet in njegova delovna telesa imajo pravico 

zahtevati od državnih organov pojasnila in podatke v 

zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano glede problematike v slovenski živinoreji v prvih mesecih letošnjega leta 

Državni svet Republike Slovenije je na podlagi 56. člena 
zakona o državnem svetu in 41. člena poslovnika državnega 
sveta na 74. seji, dne 15. 5. 1996, obravnaval vprašanja Komi- 
sije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
glede problematike razmer v slovenski živinoreji v prvih mese- 
cih letošnjega leta in sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja Komisije 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predlaga Vladi Repu- 
blike Slovenije, da vprašanja preuči in nanje odgovori. 

Vprašanja se glasijo: 

1. Kakšne ukrepe namerava Vlada Republike Slovenije spre- 
jeti, da bi omilila katastrofalne razmere v slovenski živinoreji? 

2. Kako poteka označevanje porekla mesa in kakšne ukrepe 
namerava Vlada Republike Slovenije sprejeti, da se bo v 
prodaji na drobno ločilo domače od uvoženega mesa? 

3. Koliko mesa je Republika Slovenija uvozila v letošnjem letu 
in kakšne ukrepe namerava Vlada Republike Slovenije spre- 

jeti, da bi ob zasičeni domači ponudbi mesa preprečila 
enormni uvoz mesa v letošnjem letu? 

Obrazložitev 

V zadnjih mesecih so se razmere v celotni živinorejski panogi 
močno poslabšale na škodo rejcev. V Sloveniji so se cene 
krmnih žit, še posebej koruze, v zadnjih mesecih povečale za 
70 do 80%, istočasno pa so začele padati odkupne cene. 
Takšne razmere na trgu vodijo v močno zmanjševanje obsega ' 
proizvodnje, ker se proizvodni stroški ne pokrivajo več. Hkrati 
pa je zastoj prodaje na domačem trgu povzročil prevelik uvoz 1 

mesa v Slovenijo, kar krizo v panogi še poglablja. 

Za takojšnjo zaustavitev neugodnih razmer v slovenski živino- 
reji je zato potrebno sprejeti ukrepe, katerih namen je v 
klavnicah povečati odkup in zakol živali iz domače reje, opro- 
stitev carinskih dajatev za vsa krmna žita, odkup za blagovne 
rezerve, ponovno povečanje prelevmanov za uvoženo meso, 
označevanje porekla mesa v prodaji na drobno in zagotovitev 
stimulacij pri izvozu plemenske živine. 

Državni svet predlaga, da Vlada Republike Slovenije vpraša- 
nja preuči in v skladu s 96. členom poslovnika državnega 
sveta v roku 30 dni nanje odgovori. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Alberta Vodovnika 
za spremembo 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9. 2.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Alberta Vodovnika v zvezi s spremembo 51. 
člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji in 
sprejel naslednji sklep, ki ga v skladu s 97. členom ustave 
Republike Slovenije in prvim odstavkom 55. člena zakona o 
državnem svetu pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Alberta Vodovnika in predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da zadolži Vlado Republike Slovenije, da 
predlagano pobudo za spremembo 51. člena zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji preuči in pripravi ustrezno 
spremembo 51. člena zakona in sicer tako, da se zadnji 
odstavek 2. točke ter 3. in 4. točka 51. člena črta, tako da 51. 
člen glad: »1. Če je kot ena od metod finančne reorganizacije 
predvideno zmanjšanje števila pri dolžniku zaposlenih delav- 
cev, je potrebno načrtu finančne reorganizacije priložiti tudi 
program prenehanja delovnih razmerij zaradi finančne reor- 
ganizacije, ki se sprejme v skladu z zakonom, ki ureja delovna 
razmerja. Program mora vsebovati: 

-število delavcev, ki jim zaradi finančne reorganizacije pre- 
neha delovno razmerje, 

- vrste delovnih mest, ki se zaradi finančne reorganizacije j 
ukinejo. 

2. V primeru iz 1. odstavka tega člena ima dolžnik potem, ko j 
postane sklep o potrditvi prisilne poravnave pravnomočen, 
pravico odločiti, da preneha delovno razmerje največ takš- 
nemu številu delavcev, kot je določeno v programu in ki 
opravljajo tiste vrste del, ki so določena v programu kot 
presežna.« 

I 
(v preostalem delu se besedilo črta) 

I 

Obrazložitev 

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v 51. členi, 
določa kot eno od metod finančne reorganizacije tudi predvi 
deno zmanjšanje števila pri dolžniku zaposlenih delavcev. \ 
zvezi s tem določa vsebino programa, ki ga je potrebne 
priložiti načrtu finančne reorganizacije in pravice delavcev, k 
so s takim programom opredeljeni kot presežni. Medtem ki 
sporni člen določa, da se program sprejema v skladu z zakc 
nom, ki ureja delovna razmerja, pa v drugem in četrter 
odstavku pravice delavcev, ki jim bo prenehalo delovno raj 
merje, ureja drugače od delovne zakonodaje. 

Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. I. SFR. 
št. 60/89, 42/90) določa načine prenehanja delovnega ra; 
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merja, ki so taksativno našteti in v 77. členu določa, da 
delavcu preneha delovno razmerje pod pogoji in na način, ki 
ga določa zvezni zakon, če je uveden postopek za prenehanje 
organizacije. Delovno-pravna zakonodaja torej ne daje poo- 
blastila drugemu zakonu, da bi izven primerov stečaja ali 
likvidacije podjetja urejal prenehanje delovnega razmerja. 

Določilo 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji je torej v nasprotju z določilom 77. člena zakona o 
temeljnih pravicah iz delovnega razmerja in v nasprotju z 
določilom 33. člena zakona o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 
5/91), ki določa: 

»Če postane delo delavca zaradi nujnih operativni razlogov v 
organizaciji oz. pri delodajalcu nepotrebno za dalj kot 6 
mesecev (trajno), delovno razmerje delavca preneha na način 
in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.« 

V nasprotju s tem določilom je izpodbijani člen zakona o 
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji skrajšal odpovedne 
roke in delavcem odvzel pravico do odpravnine. Podjetja se 
bodo v izogib obveznostim do delavcev po zakonu o delovnih 

razmerjih množično posluževala hitrejše in cenejše oblike 
odpuščanja, ki med drugim dopušča celo odpuščanje brez 
odpravnega roka, kot v 2. točki določa odpovedni rok, ki ne 
sme biti daljši od 30 dni. 

Tako zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja kot 
zakon o delovnih razmerjih sta sistemska zakona, ki urejata 
področje delovnih razmerij. Zakona sama s svojimi določbami 
dajeta omejena pooblastila drugi zakonodaji za urejanje pra- 
vic iz delovnega razmerja, ki jih ni možno širiti. Zakon o 
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji je z določilom 51. člena 
prekoračil dana pooblastila v zvezi z delovnimi razmerji. 
Zakon o prisilni poravnavi je zakon, ki ureja prenehanje prav- 
nih subjektov in torej v primerjavi z zakonom o temeljnih 
pravicah iz delovnega razmerja in zakonom o delovnih raz- 
merjih ni specialni zakon, ki bi lahko derogiral določila 
sistemskega zakona. Neskladje med obema sistemskima 
zakonoma in 51. členom zakona o prisilni poravnavi, stečaju 
in likvidaciji je zato v nasprotju s splošnimi pravnimi načeli. 

Državni svet predlaga, da Vlada Republike Slovenije v roku 30 
dni posreduje državnemu svetu svoje mnenje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Danijela Božiča v 
zvezi z odprtjem maloobmejnih prehodov Brezovica in Hrvoji  

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9. 2. 1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje držav- 
nega svetnika Danijela Božiča, kdaj bosta odprta maloob- 
mejna prehoda Brezovica in Hrvoji in na podlagi 1. odstavka 
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje držav- 
nega svetnika Danijela Božiča in predlaga pristojnemu mini- 
strstvu, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Obrazložitev 

Državna meja med Slovenijo in Hrvaško je prebivalstvu ob 
meji povzročila številne težave, ker je presekala vsakodnevne 
tokove. Še posebej je prizadela prebivalce nekaterih nerazvi- 

tih področij, ki so odmaknjena od mejnih prehodov. 

Prebivalci krajevne skupnosti Gradin v občini Koper prav 
gotovo sodijo med tiste, ki so upravičeno računali na izpolni- 
tev obljube o odprtju maloobmejnih prehodov Brezovica in 
Hrvoji, saj gre za območje, ki ga je zapustila v 50. in 60. letih 
večina prebivalstva. V zadnjem desetletju so tekli prvi procesi 
oživljanja in razrešeni so bili najkritičnejši infrastrukturni pro- 
blemi. Kljub vsemu pa je to obmejno območje ogroženo, ker 
je odmaknjeno od centrov (30 km do Kopra) in ker je gradnja 
infrastrukture (cesta, kanalizacija, telefonija) zelo draga in ni 
pričakovati, da bo zgrajena v bližnji prihodnosti. Odprtje 
maloobmejnega prehoda bi jim olajšalo pogoje življenja in 
dela. 

Državni svet predlaga, da pristojni vprašanje preučijo in v 
roku 30 dni sporočijo svoj odgovor. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Franca Glinška v 
zvezi s preoblikovanjem PTT podjetja Slovenije v kapitalsko družbo  

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9. 2. 1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Franca Glinška v zvezi s predlogom, da se v 
primeru preoblikovanja PTT podjetja Slovenije, p. o. v kapital- 
sko družbo vlaganja iz lokalnih virov (občinska sredstva, 
sredstva pravnih oseb in krajanov) v izgradnjo telekomunika- 
cijskih naprav in omrežij iz preteklih 10 let upoštevajo kot 
kapitalski vložek lokalnih skupnosti v to družbo, in na predlog 
Komisije za gospodarstvo na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Franca Glinška in predlaga Ministrstvu za promet in 

I zveze, da pobudo preuči. 
1 Obrazložitev 

V preteklem obdobju so tako občine kot pravne osebe in 
krajani vlagali svoja sredstva za razvoj telekomunikacijskih 
naprav in omrežij. Sredstva so se združevala na podlagi druž- 
benih dogovorov o izvajanju programa razvoja telekomunika- 

cijskih naprav in omrežij v občini, samoupravnih sporazumov 
o združevanju dela in sredstev za dobavo in montažo opreme 
za izgradnjo krajevnega telefonskega omrežja, prispevkov 
krajanov ter preko raznih drugih oblik pravnih poslov. S 
takšnim načinom združevanja sredstev se je pripomoglo ozi- 
roma se je marsikje celo omogočil razvoj telekomunikacij, ki 
je bil na zelo nizki ravni. 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. I. RS, št. 72/93) določa v 52. in 
54. členu, da lokalne zadeve javnega pomena financira občina 
med drugim tudi iz dohodkov iz njenega premoženja, kamor 
spadajo tudi dohodki iz vlaganj kapitala. Če bi imela lokalna 
skupnost kapitalski delež v bodoči družbi PTT, bi bile divi- 
dende od vloženega kapitala pomemben vir financiranja 
občine in bi bistveno pripomogle k njenemu delovanju. 

V razvitem zahodnem svetu imajo praviloma lokalne skupno- 
sti v družbi, kakršna bi bila PTT, kontrolni delež in sicer zaradi 
nadzora nad uporabo prostora. 

Državni svet predlaga, da ministrstvo za promet in zveze 
pobudo preuči in v roku 30 dni sporoči svoje mnenje. 
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ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Franc Černelič, poslanec državnega zbora in Franc Glinšek, 
državni svetnik, sta Vladi Republike Slovenije oziroma mini- 
strstvu za promet in zveze posredovala pobudo, da ob preo- 
blikovanju PTT podjetja Slovenije v kapitalsko družbo zago- 
tovi lokalnim skupnostim deleže, ki izhajajo iz lokalnih virov 
(občinska sredstva, sredstva pravnih oseb in krajanov), v 
izgradnjo telekomunikacijskih naprav in omrežij v zadnjih 
desetih letih. 

V nadaljevanju posredujemo odgovor: 

PTT podjetje Slovenije je v skladu s 6. odstavkom 73. člena 
zakona o gospodarskih javnih službah predložilo Ministrstvu 
za promet in zveze ocenitev vrednosti deležev družbenega 
kapitala. Po navedeni ocenitvi predstavlja vrednost družbe- 
nega kapitala, ki postane last R Slovenije, 78% celotne vred- 
nosti družbenega kapitala. Komisija Ministrstva za promet in 
zveze preučuje posredovano cenitev družbenega kapitala. 

Med družbeni kapital, ki postane last R Slovenije, so po 
navedeni ocenitvi vključena tudi sredstva, pridobljena v 
okviru financiranja preko sistema SIS. Pri tem je treba opozo- 
riti na specifičnost tega združevanja sredstev. Sredstva so se 
zbirala namensko in se usmerjala na posebne račune v posa- 
meznih PTT podjetjih. S teh posebnih računov so bila porab- 
ljena za investicije. Ta sredstva so v obdobju 1983-1992 v 
povprečju letno predstavljala 11% vrednosti celotnega pri- 
hodka PTT prometa Slovenije. 

Opozoriti je potrebno tudi na poseben način financiranja 
telefonskih priključkov v preteklih letih. S pogodbami o nepo- 
vratnem financiranju so se uporabniki odpovedali lastninskim 
pravicam na teh napravah ter dovolili prenos lastnine (nad 
priključki) na PTT sistem. Ponekod so uporabniki vstopali v 

pravna razmerja s PTT sami neposredno, večina pa je s PTT 
podjetji vstopala preko KS, SIS in drugih oblik povezovanja. 
Skupno število pogodb je po oceni 150.000 do 200.000. Težko 
je ugotoviti natančno število uporabnikov kot tudi njihov 
delež pri izgradnji priključka. Tako so priključki kot druge TK 
zmogljivosti v ocenitvi, ki jo posredovalo PTT podjetje Slove- 
nije, dobili status družbenega kapitala, ki se zaradi načina 
financiranja prenaša na R Slovenijo. 

Na osnovi Uredbe o reorganizaciji podjetij, ki opravljajo dejav- 
nost PTT prometa, je Vlada RS 1. 10. 1993 ustanovila javno 
podjetje PTT podjetje Slovenije. 

Glede na specifičnost dejavnosti PTT prometa, ki se odraža v 
tehnološki enotnosti delovnega procesa in na tej podlagi 
tehnični funkcionalnosti delovnih sredstev (enotni tehnični 
zasnovi sistema, enotnih tehničnih pogojih in tehnoloških 
pravilih, enotnem splošnem poštnem voznem redu v notra- 
njem in mednarodnem prometu, enotnem tehničnem vodenju 
in kontroli prometa, enotnih pogojih za opravljanje storitev, 
enotni nomenklaturi storitev, usklajenem razvoju PTT zmog- 
ljivosti po prometnih ravneh) je smotrno, da ostane zagotav- 
ljanje izvajanja PTT dejavnosti v republiški pristojnosti. 

Vsekakor pa je treba v enotnem PTT podjetju zagotoviti dejav- 
nosti, ki so po zakonu o gospodarskih javnih službah defini- 
rane kot obvezna gospodarska javna služba. Za zagotovitev 
uspešnega delovanja sistema PTT sta v delovnih gradivih 
zakonov opredeljeni dejavnosti pošte in telekomunikacij na 
republiški ravni. 

Glede na navedena dejstva bo Ministrstvo za promet in zveze 
pobudo za zagotovitev deležev lokalnim skupnostim v PTT 
podjetju Slovenije preučilo in ugotovitve upoštevalo pri pri- 
pravi zakonov s področja pošte in telekomunikacij. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Brumna o 
predstavitvi nacionalnega programa gradnje cestnega in AC omrežja  

Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 16.3.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje držav- 
nega svetnika Branka Brumna o predstavitvi nacionalnega 
programa gradnje cestnega in AC omrežja in na podlagi 1. 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje držav- 
nega svetnika Branka Brumna in predlaga Ministrstvu za 
promet in zveze, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje se glasi: 
Kdaj bo predstavljen nacionalni program gradnje cestnega in 
AC omrežja? 

Pojasniti je potrebno tudi razliko med termini »avtomobilska 
cesta, avtocestno omrežje, avtoceste«, ki so v zakonodaji s 
področja cest dokaj nedosledno uporabljani. Tako zakon o 
zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji ni skladen z zakonom o družbi 
za avtoceste v Republiki Sloveniji. Prvi namreč pod pojmom 
»avtocestno omrežje« razume graditev avtocest in cest 
ustreznega standarda, drugi pa govori, da DARS opravlja 
naloge in upravlja avtoceste. Zakon o cestah pa govori o 
avtomobilski cesti. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za promet in zveze v 
roku 30 dni sporoči svoje mnenje oziroma odgovor. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Brumna o 
uporabi termina »dežele, deželna središča«  

Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 16.3.1994, , 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje držav- 
nega svetnika Branka Brumna o uporabi termina »dežele, 
deželna središča« in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona 
o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 
Državni svet Republike Slovenije posreduje Ministrstvu za 
pravosodje vprašanje državnega svetnika Branka Brumna in 
predlaga ministrstvu, da vprašanje preuči in nanj odgovori: 

Vprašanje se glasi: 

Kdo in zakaj vse in zakaj Vlada Republike Slovenije oziroma 
njeni uradi uporabljajo termin »dežele, deželna središča«, če 
tega termina ne določa niti ustava Republike Slovenije niti 
zakon o lokalni samoupravi, niti ga ne predvidevata zakona o 
ministrstvih ali upravi? 

Ali Ministrstvo za pravosodje in njegovi uradi niso vladni 
resorni organi ali pa Vlada Republike Slovenije skozi Ministr- 
stvo za pravosodje razvija sistem »dežel« oziroma federaliza- 
cijo Republike Slovenije? 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje v roku 30 
dni sporoči svoje mnenje oziroma odgovor. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državne svetnice Majde Šlajmer Japelj v 
zvezi z akutnimi problemi v bolnišnicah zaradi pomanjkanja medicinskih sester 

Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 16. 3.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državne 
svetnice Majde Šlajmer Japelj v zvezi z akutnimi problemi v 
bolnišnicah zaradi pomanjkanja medicinskih sester in na pod- 
lagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državne 
svetnice Majde Šlajmer Japelj in predlaga, da se pri Ministr- 
stvu za zdravstvo imenuje delovna skupina, ki bo preučila 
takojšnje kvalitetne rešitve ob kritičnem pomanjkanju medi- 
cinskih sester ter kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne 
ukrepe za sistematičen, razumen in v okvirih sprejetih usmeri- 
tev ustrezen razvoj službe zdravstvene nege. 

Obrazložitev 

V slovenskih bolnišnicah so se v določenih obdobjih vedno 
pojavljale težave, ker ni bilo dovolj medicinskih sester, pa jih 
nismo znali nikoli kvalitetno razrešiti. »Ad hoc« reševanje 
pomanjkanja financ je vodilo običajno le v redukcije timov za 
zdravstveno nego, v znižanje strokovne zahtevnosti in v orga- 
niziran izvoz zdravstvenih tehnikov, ki jih je bilo na videz 
preveč. 

Osebe, ki so ostajale na svojih delovnih mestih v zdravstvu, so 
bile fizično in psihično vedno bolj obremenjene, njihov osebni 
dohodek pa je bil v primerjavi s podobnimi delovnimi mesti v 
drugih poklicih žaljivo nizek. V zdravstveni negi so zaposlene 
pretežno ženske, ki so bile zaradi daljše odsotnosti z doma, 
številnih dežurstev in nočnih izmen vedno bolj izčrpane in 
uničene in niso bile sposobne za normalno zasebno življenje. 

Ko pa je nastopila kriza, ki je ni bilo mogoče več z ničimer 
zakriti, smo zaposlili medicinske sestre iz drugih republik, 
čeprav njihova raven strokovne izobrazbe ni ustrezala našim 
pričakovanjem. Ta kader tudi ni obvladal slovenščine. Zapo- 
slovanje teh kadrov je na videz omililo kadrovsko stisko, 
slovenskim medicinskim sestram pa je bilo onemogočeno, da 
bi lahko uveljavile trajnejše in strokovnejše rešitve, ker se je s 
tako kadrovsko politiko prikrilo dejansko stanje. 

Še pred dvema letoma so absolventi srednjih zdravstvenih šol 
po slovenskih zdravstvenih ustanovah zaman iskali zaposli- 
tev, danes pa ponovno razmišljamo o potrebnem uvozu ka- 
drov. 

Nestrokovne kratkoročne rešitve, ki znižujejo raven zdrav- 

stvene nege, škodujejo kvaliteti celotne zdravstvene službe, 
so zelo drage in prepogosto ne preživijo niti mandata funkci- 
onarja, ki jih je predlagal. 

Na tem področju je veliko strokovnih in organizacijskih pro- 
blemov, ki prizadevajo strokovnost in kulturo zdravstvene 
službe. 

Materialno ocenjevanje tega dela pa se najbolj odraža v 
naslednjem: študenti zdravstvenih šol bi prav radi ob prostih 
dneh in ob koncu tedna pod nadzorom delali v tirnih zdrav- 
stvene nege. S tem bi bili bolj povezani s prakso, bodoči 
delodajalci bi jih bolje spoznali. Ob tem pa se soočimo s 
problemom, da bi bili ti študentje preko študentskega servisa 
plačani bolje kot redno zaposlene medicinske sestre (štu- 
dentje danes čuvajo otroke, čistijo stanovanja, delajo v čistil- 
nicah). 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zdravstvo pobudo 
preuči in v roku 30 dni sporoči svoje mnenje. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO 

Prejeli smo sklep Državnega sveta Republike Slovenije z dne 
16. 3. 1994 glede kritične problematike medicinskih sester. 
Tega problema se sami zavedamo že zadnjih nekaj mesecev 
in smo v ta namen že pred vašim dopisom sklicali sestanek z 
državno svetnico, gospo Majdo Šlajmer Japelj, s predstavniki 
Zbornice zdravstvehe nege in glavno sestro Kliničnega cen- 
tra. Na drugi strani je bila prisotna celotna Komisija za bolniš- 
nično dejavnost. Predlagali smo nekaj sklepov in sedaj skupaj 
s pravniki oziroma Službo Vlade Republike Slovenije za zako- 
nodajo proučujemo pravne možnosti predlaganih rešitev 
Seveda vidimo rešitve v več plasteh, nekaj, kar se da urediti 
relativno kmalu in nekaj, kar je vezano na dolgoročnejše 
obdobje. Tu mislimo predvsem na sistem šolanja, na povečan 
vpis v Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani in združitev obeh 
zdravstvenih šol v Ljubljani na eni lokaciji. Del sredstev že 
zagotavlja Skupščina mesta Ljubljane. Prav tako je rezerviran 
tudi gradbeni prostor. Od kratkoročnih ukrepov smo predla- 
gali nekoliko diferenciacije pri nagrajevanju srednjih medicin- 
skih sester in napravili nekaj razlike med sestro v zdravstve- 
nem domu in sestro v bolnišnici. Dogaja se namreč predvsem 
beg sester iz bolnišnic v zdravstvene domove, kjer so pogoji 
dela bistveno ugodnejši. 

Zavedamo se velikega problema in vam zagotavljamo, da 
skupno z omenjenimi osebami pripravljamo ukrepe na tem 
področju. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Jožeta Resmana 
glede izjemnega dovoljenja za graditev smučarskih naprav v Triglavskem 
narodnem parku 

Državni svet Republike Slovenije je na 29. seji, dne 16.3.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Jožeta Resmana glede izjemnega dovoljenja, ki 
se izdaja po 14. členu zakona o Triglavskem narodnem parku 
za graditev smučarskih naprav in na podlagi 1. odstavka 56. 
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet se strinja s stališči Komisije državnega sveta za 
regionalni razvoj ob obravnavi te pobude, čeprav bo komisija 
o teh vprašanjih še razpravljala, in posreduje pobudo Ministr- 

stvu za kulturo, Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj. 

Do sedaj oblikovana stališča komisije opozarjajo, da se ob tej 
pobudi odpira vrsta vprašanj: od nujnosti zakonske dopolni- 
tve obstoječe regulative o Triglavskem narodnem parku, 
skladnosti z mednarodnimi konvencijami in obveznostmi, pa 
do ponovne širše presoje o tem, kako želimo varovati posa- 
mezne naravne vrednote in krajine v Sloveniji in katere sploh. 
Potrebna bo odločitev, ali hočemo oziroma ali smo sposobni 
kakovostno in v zadostni meri uskladiti gospodarske interese 
in okoljevarstveno zaščito. Zato so nujne predhodne stro- 
kovne analize vplivov na okolje oziroma zakonsko zahtevane 
študije o ranljivosti okolja. 
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR 

V vašem dopisu ste obvestili Ministrstvo za kulturo, Ministr- 
stvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za okolje 
in prostor, da je Državni svet Republike Slovenije na podlagi 
zakona o državnem svetu in poslovnika državnega sveta na 
29. seji, dne 16. 3. 1994, obravnaval pobudo državnega svet- 
nika Jožeta Resmana v zvezi izjemnega dovoljenja, ki da se 
izdaja po 14. členu zakona o Triglavskem narodnem parku za 
graditev smučarskih naprav, ter da naj bi v ta namen Ministr- 
stvo za kulturo in Ministrstvo za okolje in prostor presodila in 
pripravila predlog gradiva za izdajo takega soglasja. Ker iz 
vašega dopisa tudi izhaja, da je o problematiki smučišč na 
omenjeni Vrtaški planini, ki leži v zavarovanem območju Tri- 
glavskega narodnega parka (med dolino Vrat in Savo Dolinko 
v smeri od Mojstrane proti Martuljkovi skupini), predhodno 
sicer že razpravljala Komisija državnega sveta za regionalni 
razvoj, ki pa da bo o isti temi ponovno razpravljala, ker da 
pobuda za ureditev smučišča odpira vrsto vprašanj, od nujno- 
sti zakonske dopolnitve obstoječe regulative o Triglavskem 
narodnem parku, skladnosti z mednarodnimi konvencijami in 
obveznostmi, do ponovne širše presoje o tem, kaj in kako se 
želi varovati posamezne naravne vrednote in krajine v Slove- 
niji, oziroma da bo potrebna odločitev, ali hočemo oziroma ali 
smo sposobni kakovostno in v zadostni meri uskladiti gospo- 
darske interese in okoljevarstveno zaščito, vam posredujemo 
v zvezi vašega dopisa naslednje stališče: 

Zakon o Triglavskem narodnem parku (v nadaljevanju: zakon 
o TNP) je bil uveljavljen 14. junija 1981. Njegov 3. člen v 
povezavi s 5. členom določa območje narodnega parka, s 4. 
členom tega zakona (tudi v povezavi s 5. členom) pa je 
opredeljeno, da se na območju narodnega parka zaradi števil- 
nosti in obsežnosti izjemnih ali posebno značilnih naravnih 
vrednost in znamenitosti kulturnega, ekološkega, znanstve- 
nega in turističnega pomena, visoke stopnje ohranjenosti teh 
vrednot in znamenitosti in velike občutljivosti ekosistemov na 
posege človeka, določi in omeji osrednje območje narodnega 
parka. Z 12. in 13. členom zakona o TNP je našteto, kaj je na 
celotnem in ožjem območju narodnega parka prepovedano, 
med drugim tudi graditi smučarske proge in smučarske žični- 
ške naprave ter druge večje rekreacijsko-športne objekte (5. 
tč. 13. člena). S 14. členom zakona o TNP pa je določeno, da 
se lahko graditev objektov ali drugi posegi v prostor, ki so 
prepovedani z 12. in 13. členom tega zakona, izjemoma dovoli 
s soglasjem Državnega zbora Republike Slovenije. Eventu- 
elna pridobitev soglasja Državnega zbora RS pa še ne 
pomeni, da je dovoljenje za poseg v prostor že izdano. Če bi 
za ureditev smučišč na Vrtaški planini državni zbor dal 
soglasje, bi se tako soglasje štelo le kot eden izmed obvezno 
izpolnjenih pogojev, ki morajo biti pred izdajo dovoljenja 
izpolnjeni po veljavnih predpisih o urejanju prostora in gradi- 
tvi. Pogoji, ki bi morali biti izpolnjeni pred izdajo kakršnega- 
koli dovoljenja za tovrstni poseg v prostor narodnega parka, 
so namreč poleg navedenega soglasja Državnega zbora RS še 
skladnost predlaganega posega s prostorskimi sestavinami 
planskih aktov (dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana) prizadete občine in Republike Slovenije, skladnost s 
prostorskim izvedbenim aktom, ki urbanistično ureja 
območje narodnega parka (občinski odlok o prostorskih ure- 
ditvenih pogojih za območje TNP) ter izpolnjevanje drugih 
pogojev po določbah zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter 
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter drugih 
predpisov, ki se nanašajo na posege v prostor oziroma gradi- 
tev ter varovanje okolja. Pred izdajo lokacijskega dovoljenja 
pa bi moral investitor priložiti tudi dokazilo, da je upravičen 
razpolagati s celotnim zemljiščem, na katerem bi nameraval 
urediti smučišča ali drugače posegati v prostor. 

Navedenemu dopisu Državnega sveta RS vsem trem ministr- 
stvom je bila priložena pobuda državnega svetnika gospoda 
Jožeta Resmana predsedniku Državnega sveta RS, dr. Ivanu 
Kristanu, datirana 17.1.1994, s katero pobudnik predlaga, da 
naj bi Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kulturo 
pobudo presodila in pripravila predlog gradiva, na podlagi 
katerega naj bi Državni zbor RS na podlagi 14. člena izdal 
soglasje za izjemno dovoljenje za graditev naslednjih smučar- 

skih naprav: dveh štirisedežnic in treh vlečnic v območju 
Vrtaškega Vrha, Njivic in Votlega Slemena nad Mojstrano ter 
ureditev smučišč na obstoječih pašnikih tega območja. Ker 
navedeni pobudi ni priloženo nikakršno gradivo, na podlagi 
katerega bi lahko Ministrstvo za okolje in prostor poskrbelo 
za strokovno ocenitev primernosti pobude, niti kdo naj bi bil 
investitor, ampak pobudnik v svoji pobudi le navaja, da naj bi 
bila že izdelana predinvesticijska študija o gradnji smučišč na 
omenjeni Vrtaški Planini, ki pa da še ne vsebuje krajinskih in 
ekoloških vrednotenj predlaganega posega v območje narod- 
nega parka, ter da naj bi takšen poseg zahtevala krajevna 
skupnost Dovje-Mojstrana, navedenega zahtevka pa z niče- 
mer ne argumentira (zapisnik pristojnega organa krajevne 
skupnosti ali podobno) in tudi ne omenja stališča prizadete 
občine, o pobudi ne moremo presojati, še manj pa pripraviti 
gradivo, na podlagi katerega bi bilo možno (preko Vlade RS) 
predlagati Državnemu zboru RS, da izda soglasje po 14. členu 
zakona o TNP. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KULTURO 

Na pobudo za sprožitev postopka za izjemno odobritev grad- 
nje smučarskega središča na Vrtaški planini, ki jo je v držav- 
nem svetu sprožil g. Jože Resman, Ministrstvo za kulturo v 
smislu 56. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/921 
daje s tem v zvezi potrebne podatke in pojasnila ter na podlagi 
24. člena zakona o organizaciji in delovnem področju republii 
ških upravnih organov (Ur. I. RS, št. 27/91) podaja naslednja 
stališče: i 

Gradnja smučarskega središča Vrtaška planina v osrednjenr 
območju Triglavskega narodnega parka je nesprejemljiva 
zato odločno nasprotujemo izdaji izjemnega soglasja po 14 
členu zakona o Triglavskem narodnem parku. 

i 
Utemeljitev 

Osrednje območje Triglavskega narodnega parka je zarad 
svojih prostorskih kvalitet in izjemnega pomena naravnil 
vrednot zavarovano s strožjim varstvenim režimom kot velji 
za temeljni režim celotnega narodnega parka. Predpisan je 
13. členu zakona o Triglavskem narodnem parku (Ur. I. SRS 
št. 17/81) in med drugim izrecno prepoveduje »graditi smu 
čarske proge in smučarske žičniške naprave ter druge večj 
rekreacijsko-športne objekte« (5. točka 13. člena). 

Tudi širše območje Vrtaške planine* izpolnjuje vse pogoj 
najstrožjega varstvenega režima narodnega parka. Zarac 
tega je tudi v celoti vključeno v njegovo osrednje območje. Š' 
več - ta del predstavlja enega najpomembnejših predele 
narodnega parka in v čemer je tako stroka, kakor tudi širš 
javnost imela izoblikovan odnos že dolga desetletja pre 
sprejemom zakona o njem. Območja Martuljkove gorske ski 
pine, kamor v širšem pogledu sodi tudi Vrtaška planina, | 
namreč bilo že leta 1949 zavarovano v sklopu naravnec* 
rezervata (Odločba o zavarovanju gorske skupine Martulje 
Uradni list LRS, št. 4/49). 

V soseščini Vrtaške planine in v njenem neposrednem vpli' 
nem območju je tudi pragozd, zavarovan leta 1980 kot gozd' 
rezervat Smrajka, ki je s parkovnega vidika zelo pomembr1 

naravna znamenitost. Republika Slovenija je torej ta pred 
Julijskih Alp uradno varovala kot narodno bogastvo že takr; 
ko naravovarstvena zavest še ni bila na današnji ravni, ko 
potreba po tovrstnem varstvu neprimerno bolj izostrena. 

Vse to kaže na nesporno izjemno redkost in dragocenost tei 
območja, ki ga s svojimi pojavnimi oblikami bogati in zaokr 
žuje tudi območje Vrtaške planine. V zvezi z določanje 
pomena Vrtaške planine poudarjamo, da je treba prvenstven 
in kategorično upoštevati smisel najstrožjega varstva tal- 
prostorsko celovitih predelov znotraj narodnega parka, m1 

katere uradno spadajo še naravni rezervat Mala Pišni<! 

* V ta pojem vključujemo ne le planino, temveč vse podro- 
smučarskega sistema Vrtaška planina, vključno s pristop 
žičnico iz doline. 
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naravni rezervat Kukla in nekaj drugih manjših območij miru 
in ohranjenega naravnega ravnovesja. Taki predeli so 
bistvena sestavina Triglavskega narodnega parka in njegova 
velika primerjalna prednost proti drugim območjem v Evropi. 
Načelno je take naravne vrednote na primeren način možno 
tudi tržiti, ne pa uničevati. 

Glavne naravne vrednote Vrtaške planine kot dela Martulj- 
kove gorske skupine so predvsem visoka stopnja naravnosti 
oziroma sonaravnosti. Glede na metodo vrednotenja naravne 
dediščine (Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slo- 
venije II. del 1991) za to območje ugotavljamo: prisotnost 
značilnih alpskih ekosistemov z visoko stopnjo ohranjenosti 
(merilo 4.1); da je sestavni del Martuljkove gorske skupine 
(merilo kopleksnosti 3.2, 3.3); obstoj ekosistemov z endemič- 
nimi rastlinskimi vrstami (n. pr. Campanula zovzii, Cerastium 
subtriflorum - merilo 4.4.2; ter redkimi ali ogroženimi žival- 
skimi vrstami (n. pr. rastišča velikega petelina in ruševca, 
stalna prisotnost planinskega orla); obstoj kvalitetnih in eko- 
sistemsko izjemno pomembnih sestojev rušja na gozdni meji: 
na severnem pobočju Vrtaške planine obstoj izjemno ohranje- 
nega pragozda. 

Načrtovano smučarsko središče Vrtaška planina bo imelo 
številne negativne vplive ter uničujoče posledice za ta erozij- 
sko in biotopsko izjemno občutljivi predel gorskega sveta. 
Graditev smučišča take velikosti v težko dostopnem gorskem 
svetu, s skrajno zahtevnim terenom je izjemno velik poseg 
(ceste, dostopna žičnica, omrežje drugih smučarskih naprav 
idr.). 

Vsega tega ne ocenjujemo po tehnični plati, ker nam niso 
znane posamezne rešitve. Ne spuščamo se niti v ekonomsko 
oceno (kakšen je rentabilnostni prag gospodarjenja glede na 
prostorske danosti), ali ni racionalneje reševati gospodarsko 
učinkovitost na obstoječih smučarskih središčih v neposredni 
soseščini). Kljub temu pa je že brez tega znanih toliko neiz- 
bežnih posledic takega posega, kot je n. pr. sprememba 
reliefa in krajinske podobe tega območja, posek drevja in 
druge vegetacije ter uničenje habitatov za veliko vrsto živali, 
ki tod domujejo, ogrožanje enega zadnjih rezervatov pitne 
vode, ki predstavljajo tako visoko ceno, da je nikakor ne 
moremo in ne smemo spregledati. V Sloveniji že imamo 
primere takih in podobnih posegov, ki bi nas morali strezniti 
(Krvavec, Kanin, Vogel). Poleg tega opozarjamo na usodo 
enakih idej in predlogov še iz obdobja pred razglasitvijo 
Triglavskega narodnega parka. Bile so ovržene zaradi nega- 
tivnih smučarsko-tehničnih stališč in odklonilnih razlogov 
strokovnjakov za vodarsko problematiko ter plazove. 

Uporaba 1. odstavka 14. člena, ki določa, da se graditev 

objektov ali drugi posegi v prostor narodnega parka, ki so 
prepovedani z 12. in 13. členom zakona o njem, lahko izje- 
moma dovolijo s soglasjem Skupščine SR Slovenije (sedaj 
Državni zbor Republike Slovenije), je po našem strokovnem 
prepričanju možna le v skrajno omejenih primerih. Podane 
morajo biti take izredne okoliščine, ko drugi nacionalni inte- 
resi nedvoumno in očitno prevladujejo nad naravovarstve- 
nimi, za njihovo uresničitev pa ni nobene druge prostorske 
alternative. Tudi v primeru obstoja vseh takih okoliščin, je 
treba zagotoviti skrajno restriktivno uporabo te izjeme in ne 
dopuščati njene zlorabe z uveljavljanjem interesov dnevne 
politike. Zagotovitev enakopravnega obravnavanja naravovar- 
stvenih interesov proti interesom poseganja v narodni park 
zahteva tudi dosledno upoštevanje osnovnih naravovarstve- 
nih načel kot n. pr. načelo vzročnosti in povračila za povzro- 
čeno škodo. 

Vsaka drugačna uporaba tega določila predstavlja njegovo 
zlorabo in delovanje proti temeljnim ciljem Triglavskega 
narodnega parka (1. člen zakona o Triglavskem narodnem 
parku). 

Pri odločanju o izjemni uporabi pravnega inštrumenta 14. 
člena zakona o Triglavskem narodnem parku ne smemo pre- 
zreti tudi obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz podpisane Alpske 
konvencije (Salzburg, 1990 - zahteve za dosledno omejeva- 
nje škodljivih posegov v alpskem prostoru in posebno skrb za 
ohranitev še nepokvarjenih predelov Alp) in podpisane Kon- 
vencije o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro 1992 - 
zagotovitev vrste instrumentov za preprečevanje izumiranja 
rastlinskih in živalskih vrst). Z ravnanjem, ki bi bilo nasprotno 
omenjenim mednarodnim obveznostim, bi kršili ustavno 
načelo spoštovanja mednarodnih konvencij kot neposred- 
nega pravnega vira. 

Izdaja pozitivnega soglasja za gradnjo navedenega smučar- 
skega središča na Vrtaški planini v takih razmerah pomeni ne 
le fizično in biološko uničenje enega najlepših in najkvalitet- 
nejših predelov Julijskih Alp, temveč tudi uničujoč udarec 
Triglavskemu narodnemu parku. Če postajajo s tem možni 
posegi v najstrožje varovano območje, je lahko vsakomur 
jasno, da ni več ovir in zadržkov tudi drugod. Taka odločitev 
pa predstavlja vzorčni primer za neomejeno uveljavljanje 
podobnih zahtev tudi drugod v Sloveniji in porušenje temelj- 
nih naravovarstvenih usmeritev države. S tem bodo odprte ne 
le možnosti za propad Triglavskega narodnega parka, ampak 
omogočeno nezadržno uničevanje najbolj ohranjenih narav- 
nih predelov Slovenije z nepopravljivimi posledicami. Odloča- 
nje o takem izjemnem posegu v območju Triglavskega narod- 
nega parka je zato ne le politično, ampak tudi generacijsko 
vprašanje odgovornosti zanj. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi dodatnega vprašanja državnega svetnika Toneta 
Hrovata za določitev kriterijev za pridobitev štipendij kmečkih otrok  

Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 20.4.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval dodatno vpraša- 
nje državnega svetnika Toneta Hrovata k pobudi za določitev 
kriterijev za pridobitev štipendij kmečkih otrok in na podlagi 
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira dodatno vprašanje 
državnega svetnika Toneta Hrovata k pobudi za določitev 
kriterijev za pridobitev štipendij kmečkih otrok in predlaga 
pristojnima ministrstvoma, da vprašanje preučita in nanj od- 
govorita. 

Vprašanje se glasi: 

Zakaj se ni upošteval realni dohodek (katastrski dohodek) za 
kriterij pridobitve štipendij, kot je bilo predlagano v pobudi 
Državnega sveta Republike Slovenije in na Komisiji za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano? 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kmetijstvo in gozdar- 
stvo ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v roku 
30 dni sporočita svoje mnenje oziroma odgovor. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCI- 
ALNE ZADEVE 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve daje na 
dodatno vprašanje državnega svetnika Toneta Hrovata 
naslednji odgovor: 

Katastrski dohodek se pri odločanju o upravičenosti do repu- 
bliške štipendije ni upošteval v nominalni vrednosti, ker je 
Republiški zavod za zaposlovanje v šolskem letu 1993/1994 
podeljeval republiške štipendije skladno s Pravilnikom o šti- 
pendiranju (Ur. I. št. 29/93 in 64/93), ki v 10. členu določa, da 
se katastrski dohodek preračunava na ekvivalent plače. 
Takšno določilo je vseboval tudi že pravilnik, ki je veljal pred 
tem. Statistični podatki dokazujejo, da takšen preračun ne 
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izloča prosilcev iz kmečkih družin, saj je bil delež zavrnjenih 
prosilcev iz teh družin celo nekoliko nižji od deleža vseh 
zavrnjenih prosilcev. Statistično analizo je Republiški zavod 
za zaposlovanje opravil tudi za šolsko leto 1993/94. Rezultati 
te analize kažejo, da je bilo zaradi preseganja cenzusa med 
vsemi prosilci zavrnjenih 23%, med prosilci iz kmečkih družin 
pa 25% prosilcev, kar pomeni, da ti prosilci niso bili v bistveno 
slabšem položaju. Zaradi odprave določenih dilem, ki se 
pojavljajo pri dodeljevanju republiških štipendij, pripravljamo 
spremembe in dopolnitve pravilnika o štipendiranju. K sode- 
lovanju smo povabili tudi Ministrstvo za kmetijstvo in gozdar- 

stvo, ki predlaga, da se za ugotavljanje dohodka iz opravljanja 
kmetijske dejavnosti za potrebe dodeljevanja republiških šti- 
pendij, kmečkim otrokom uporabi ista metodologija, kot naj 
bi veljala za zavarovance, ki uveljavljajo pravico do denarne 
pomoči med brezposelnostjo. Ta rešitev pa je potrebna še 
tehtnega premisleka z vidika enakega obravnavanja vseh pro- 
silcev, zlasti tistih iz delavskih družin. Po podatkih, s katerimi 
razpolaga Republiški zavod za zaposlovanje, bi postal namreč 
cenzus za pridobitev republiške štipendije za kmečke otroke 
praktično povsem neselektiven, potrebna pa bi bila tudi 
dodatna proračunska sodstva. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi stališč državnega svetnika Zoltana Jana k 
odgovoru Ministrstva za šolstvo in šport o znižanju učne obveznosti za učitelje 
materinščine, matematike in tujih jezikov 

Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 20.4.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval stališča držav- 
nega svetnika Zoltana Jana k odgovoru Ministrstva za šolstvo 
in šport o znižanju učne obveznosti za učitelje materinščine, 
matematike in tujih jezikov* in na podlagi 1. odstavka 56. 
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira stališča državnega 
svetnika Zoltana Jana in predlaga ministrstvu, da poda 
dodatna pojasnila na zastavljena stališča: 

1. Ekspertize učne obveznosti pedagoških delavcev v Slove- 
niji ni mogoče razumeti tako, kot navaja Ministrstvo za šolstvo 
in šport, ki meni, da »ne podpira diferencirane učne obvezno- 
sti po predmetih«, saj v zaključkih na strani 26 beremo: 
»Manjkajo nam domače raziskave z definiranimi in izdelanimi 

* Odgovor Ministrstva za šolstvo in šport je objavljen v Poro- 
čevalcu državnega sveta, št. 2/1996. 

kriteriji ter primerjavo s svetom. Sedanje stanje tako kliče pc 
večplastnem reševanju obravnavane problematike.« 

Opozarjamo tudi na ugotovitve v poglavju »Primerjav« 
veljavne in prejšnje določbe« na strani 22 ter na »Predloc 
ugotovitev in sklepov« na strani 23. 

2. Ministrstvo za zakonodajo se je do diferencirane učn< 
obveznosti opredelilo, vendar ne tako, kot je Ministrstvo zi 
šolstvo in šport navedlo v svojem Mnenju Odboru za vzgojo ii 
izobraževanje ter telesno kulturo Skupščine Republike Slove 
nije 12.12.1991. Ministrstvo za zakonodajo je kakšen mese 
kasneje s posebnim dopisom opozorilo Ministrstvo za šolstv> 
in šport na neustreznost takšne interpretacije, kot je bil 
uporabljena v navedenem dopisu. 

Zakon o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/80,6/8: 
25/89 in 35/89) navaja le zgornjo mejo neposredne učn 
obveznosti ne pa na najnižjo. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport 
roku 30 dni sporoči svoj odgovor. 

Sklep državnega sveta ob ponovni obravnavi pobude državne svetnice Majde 
Šlajmer Japelj v zvezi z akutnimi problemi v bolnišnicah zaradi pomanjkanja 
medicinskih sester 

Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 20.4.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika ponovno obravnaval 
pobudo državne svetnice Majde Šlajmer Japelj in odgovor 
Ministrstva za zdravstvo v zvezi z akutnimi problemi, ki jih v 
bolnišnicah povzroča pomanjkanje medicinskih sester, in na 
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije z odgovorom Ministrstva za 

zdravstvo (št. 072-46/94, z dne 1.4.1994) ni zadovoljen, ker 
njem ni konkretnih odgovorov na postavljena vprašanji 
Odgovor ministrstva tudi ne vsebuje vsebinske razprave 
skupnega sestanka bolnišnične sekcije in predstavnike 
zdravstvene nege, ki je bil marca 1994 na Ministrstvu s 
zdravstvo. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zdravstvo pobuc 
ponovno preuči in v roku 30 dni sporoči, kakšno bo vsebins^ 
in rokovno razreševanje problematike iz navedene pobude 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Franca Glinška v 
zvezi s financiranjem lokalnih skupnosti   

Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 20.4.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja držav- 
nega svetnika Franca Glinška v zvezi s financiranjem lokalnih 
skupnosti in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o držav- 
nem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja držav- 
nega svetnika Franca Glinška in predlaga Ministrstvu za 
finance, da odgovori na naslednja vprašanja: 
1. Kolikšen delež družbenega bruto proizvoda zajema financi- 

ranje lokalnih skupnosti v razvitih zahodnih državah, po kal 
rih se zgledujemo pri normativni ureditvi lokalne samo 
prave? i 

2. Kolikšen delež družbenega bruto proizvoda zajema finan 
ranje lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji? 

3. Do kdaj namerava vlada normativno urediti financirar 
bodočih novih lokalnih skupnosti? 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance v roku 30 c 
sporoči svoj odgovor. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Jožeta 
Zupančiča za dopolnitev devete točke 9. člena zakona o dohodnini 

Državni svet Republike Slovenije je na 32. seji, dne 1. 6.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika dr. Jožeta Zupančiča za dopolnitev zakona o 
dohodnini in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji^ 

SKLEP 

Državni svet podpira pobudo, da se zakon o dohodnini (Ur. I. 
RS, št. 71/93) dopolni in sicer, da se 9. točka 9. člena glasi: 
»Plačane zneske samoprispevka, uvedenega v skladu s pred- 
pisi o samoprispevku, za kar se štejejo tudi prostovoljni pri- 
spevki zavezancev, namenjeni za izgradnjo ali obnovo objek- 
tov komunalne infrastrukture, ki se gradijo ali obnavljajo na 
podlagi veljavnih upravnih dovoljenj.« 

Obrazložitev 

Pobuda, ki jo je državni svetnik dr. Jože Zupančič predložil 

državnemu svetu, je bila dana na sestanku 27 predstavnikov 
Svetov krajevnih skupnosti občine Velenje dne 28. marca 
1994. Ocenjujejo, da je krivično, da se v olajšave za odmero 
dohodnine šteje vplačan krajevni samoprispevek, ne upošte- 
vajo pa se tista sredstva zavezancev dohodnine, ki na podlagi 
dogovora med krajevno skupnostjo in krajani prispevajo 
znatne zneske za izgradnjo ali obnovo vodovodov, cest, elek- 
trične ali telefonske napeljave, toplifikacije in plinifikacije 
kraja ter drugega. Te investicije so načrtovane v planih krajev- 
nih skupnosti oziroma občin, enako kot objekti iz krajevnega 
samoprispevka in so zanje pridobljena potrebna upravna 
dovoljenja. Ob vse večji centralizaciji sredstev je razvoj pode- 
želja vse bolj odrinjen in vse bolj odvisen od krajanov samih. 
Priznanje olajšave pri dohodnini bi bila velika spodbuda za 
nadaljnja vlaganja v prepotrebne objekte, na vire proračuna 
pa to ne bi bistveno vplivalo. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance v roku 30 dni 
sporoči svoje mnenje oziroma odgovor. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi odgovora Ministrstva za finance k pobudi 
državnega svetnika Borisa Šuštaršiča za dopolnitev 19. člena zakona o dohodnini 

Državni svet Republike Slovenije je na 32. seji, dne 1.6.1994, v 
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval odgovor Ministr- 
stva za finance k pobudi državnega svetnika Borisa š uštar- 
šiča za zakonodajno iniciativo za dopolnitev 19. člena zakona 
o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93) in sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Borisa Šuštaršiča in nalaga službi državnega sveta, 
da pripravi predlog za zakonodajno iniciativo za spremembo 
19. člena zakona o dohodnini ter jo predloži v obravnavo 
Komisiji državnega sveta za negospodarske dejavnosti. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v 
zvezi s tako imenovanim hendikepizmom v Zavodu za usposabljanje invalidne 
mladine v Kamniku 

Državni svet Republike Slovenije je na 32. seji, dne 1.6.1994, v 
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja držav- 
nega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi s tako imenovanim 
hendikepizmom v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine 
v Kamniku in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja držav- 
nega svetnika Borisa Šuštaršiča, ki jih le-ta naslavlja na 
Ministrstvo za šolstvo in šport glede tako imenovanega hendi- 
kepizma v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine v Kam- 
niku in predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, da v roku 30 
dni sporoči svoje odgovore. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

V zvezi z vprašanji državnega svetnika, ki se nanašajo na 
Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v Zavodu za uspo- 
sabljanje invalidne mladine Kamnik, dajemo naslednji odgo- 
vor (4. 7. 1994): 

Izobraževanje in usposabljanje invalidne mladine v Zavodu za 
usposabljanje invalidne mladine Kamnik poteka po progra- 
mih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževa- 
nje, in sicer na nivoju osnovne šole, srednje šole in domske 
vzgoje. Na temelju tako sprejetih ter finančno ovrednotenih 
programov Ministrstvo za šolstvo in šport financira dejavnost 
zavoda. 

Delovne načrte, planske dokumente in izhodišča za njihovo 
izvajanje ter spremembe in širitve programov zavod predloži 
ustanovitelju po predhodni obravnavi na strokovnem zboru 
oziroma na svetu zavoda. Zavod svoja programska izhodišča 
redno predstavlja javnosti. Po podatkih, s katerimi razpola- 
gamo, je zavod v letošnjem letu podpisal s skupino Youth 
Handicapped Depriviledged pogodbo o najemu šolskih pro- 
storov za izvedbo poletnega kulturnega tabora prizadete mla- 
dine. Pri tem se je držal pravil o oddaji šolskega prostora. 
Izvedbo tabora so finančno podprli tudi Urad RS za mladino, 
Open Society Fund ter posamezna podjetja. Na podlagi raz- 
položljivih podatkov nikakor ni mogoče govoriti o domnev- 
nem spreminjanju Zavoda za usposabljanje invalidne mladine 
v Center za neodvisno življenje oziroma Center za kulturo 
hendikepiranih. 

Del zastavljenih vprašanj se nanaša na dva časopisna pri- 
spevka dr. Dušana Rutarja oziroma na polemiko o teoretičnih 
in strokovnih konceptih družbene vloge in položaja invalidov. 
Kontroverze, ki jih odpira, so naletele tako na kritiko kot na 
podporo. Ministrstvo za šolstvo in šport kot tudi drugi državni 
organi niso In ne smejo biti arbiter v strokovnih razpravah in 
polemikah. V pluralističnih družbah je edino pravo mesto 
njihovega razreševanja strokovna javnost sama. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

V zvezi z vprašanji državnega svetnika, ki se nanašajo na 
izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v Zavodu za uspo- 
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sabljanje invalidne mladine Kamnik, dajemo naslednje pojas: 

nilo (22. 7.1994): 
Vprašanje g. Šuštaršiča se nanaša na članek dr. Dušana 
Rutarja, zunanjega sodelavca zavoda. Dr. Dušan Rutar se je v 
svojem članku, objavljenem v Naših razgledih z dne 27.5.1994, 
na specifičen način lotil problemov, ki spremljajo življenje 
invalidnih oseb, kar še ne pomeni, da s svojim filozofskim 
pristopom do tega problema negativno vpliva na odnos 
gojencev do lastne prizadetosti in položaja v družbi. 
Ministrstvo za šolstvo in šport je zahtevalo pojasnilo od ravna- 
telja zavoda; iz njegovega poročila je razvidno, da se vse 
strokovne aktivnosti odvijajo po programu strokovnega sveta 
zavoda in v soglasju z gojenci in njihovimi starši. 

; Izobraževanje in usposabljanje invalidne mladine v Zavodu za 
usposabljanje invalidne mladine Kamnik poteka po progra- 
mih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževa- 
nje, na nivoju osnovne šole, srednje šole in domske vzgoje. 
Na temelju tako sprejetih in finančno ovrednotenih progra- 
mov Ministrstvo za šolstvo in šport financira dejavnost 
zavoda. Delovne načrte, planske dokumente in izhodišča za 
izvajanje le-teh, kakor tudi vse spremembe in širitve progra- 
mov, predlaga zavod ustanovitelju, po predhodni obravnavi 
na strokovnem zboru oziroma svetu zavoda. Menimo, da 
nekatere nove oblike ali načini v obravnavanju invalidne mla- 
dine ne pomenijo spreminjanja zavoda v center za kulturo 
hendikepiranih, seveda ob predpostavki, da s tem soglašajo 
starši in strokovna javnost. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Franca Glinška za 
razpis zakonodajnega referenduma v zvezi s podržavljanjem občinskega 
premoženja 

Državni svet Republike Slovenije je na 32. seji, dne 1. 6. 1994, 
obravnaval pobudo državnega svetnika Franca Glinška, da 
Državni svet Republike Slovenije sprejme zahtevo za razpis 
zakonodajnega referenduma, in sicer z naslednjim vpraša- 
njem: 

»Ali se strinjate, da se na podlagi zakona o upravi za potrebe 
državne uprave podržavijo prostori, na katerih imajo občine 
pravico upravljanja, razpolaganja oziroma pravico uporabe?« 

Državni svet Republike Slovenije je ob obravnavi omenjeni 
pobude sprejel naslednji 

SKLEP 
Če bo zakon o upravi vseboval določbo o podržavljanji 
občinskega premoženja, bosta komisiji državnega sveta z 
politični sistem in regionalni razvoj predlagali državnem 
svetu, da od državnega zbora zahteva ponovno odločanje 
zakonu, saj gre za vprašanje, ki je za občine izredn 
pomembno. Če bo v tem primeru državni zbor ponovno izglf 
soval zakon, bosta komisiji predlagali državnemu svetu, d 
sproži postopek za razpis referenduma. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Franca Glinška v 
zvezi z zahtevami Društva izgnancev, sprejetimi s »Spomenico za dosego 
moralnega zadoščenja in vojne odškodnine žrtvam nacističnega in fašističnega 
nasilja 1941-1945«  

Državni svet Republike Slovenije je na 33. seji, dne 8.6.1994, v 
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Franca Glinška v zvezi s »Spomenico za 
dosego moralnega zadoščenja in vojne odškodnine žrtvam 
nacističnega in fašističnega nasilja 1941-1945« in na podlagi 
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Franca Glinška in zahteve, ki jih je Društvo izgnancev 
sprejelo s »Spomenico za dosego moralnega zadoščenja in 
vojne odškodnine žrtvam nacističnega in fašističnega nasilja 
1941-1945« in predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve pripravi zakon, ki bo upošteval zahteve iz 
Spomenice. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve v roku 30 dni sporoči svoje mnenje oziroma 
odgovor. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCI- 
ALNE ZADEVE 

V postopku drugega branja bo pred Državnim zborom Repu- 
blike Slovenije predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja, ki 
obravnava vprašanja statusnih opredelitev in izplačevanja ozi- 
roma zagotavljanja bonitet, ki jih mora država poravnati vsem 
žrtvam vojnega nasilja, med katere so po predlogu zakona 
všteti tudi izgnanci. Ker državni zbor ni postavil Vladi RS roka 

za pripravo predloga zakona za drugo branje in ker je dnevi 
red državnega zbora za sejo v juliju mesecu že znan, uprav 
čeno lahko sklepamo, da bo realen rok za drugo obravnav 
predloga zakona o žrtvah vojnega nasilja v mesecu se| 
tembru. 

Na dnevnem redu za 22. sejo Državnega zbora Republrt 
Slovenije v mesecu juniju je uvrščen predlog zakona o up' 
rabi sredstev izviaslova kupnine na podlagi zakona o lastni 
skem preoblikovanju podjetij. 

Predlog tega zakona bo omogočil podlago za formiran 
sklada za poplačilo vojne škode. To pa je drugi pomembni d 
zahtevka, ki ga v Spomenici navaja Društvo izgnancev Slov 
nije. 

Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja določa izgnance k 
civilne vojne žrtve (definicija Svetovne veteranske federaci 
in jim v skladu s 50. členom ustave zagotavlja posebr 
predvsem zdravstveno, pa tudi drugo varstvo iz naslova so 
alnih transferov proračuna RS. 

Predlog zakona o porabi sredstev, pridobljenih iz našle 
kupnine ob lastninskem preoblikovanju podjetij, popul 
nejše ga imenujejo zakon o kupnini, določa, da imajo pravi 
do vojne škode najprej izgnanci. Uvršča jih med žrtve vojne 
nasilja. 

Tako prvi kot drugi predlog zakonov sta ob nadaljnji pai 
mentarni razpravi o sprejemu prava naslova, da se zaht« 
izgnancev »Spomenice« lahko politično in strokovno ocer 
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ter uveljavijo. Pri tem je možen demokratični postopek samo 
preko poslanskih klubov oziroma poslancev in po sprejemu 
preko državnega sveta. 

Državni zbor je ob prvem branju predloga zakona o žrtvah 
vojnega nasilja zadolžil Vlado RS. da za drugo branje pred- 
loga zakona pripravi stališča ali upošteva pri popravkih pred- 
loga zakona najmanj štiri točke iz zahtev v »Spomenici«, ki so 
jih postavili izgnanci. 

Vse uradne zahteve in sklepe o spremembah predloga zakona 
o žrtvah vojnega nasilja, ki jih je Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve predstavilo Vladi RS, bo le-ta do drugega 

branja zakona do njih zavzela stališče, oziroma jih bo 
ustrezno ovrednotila. 

Spomenica za dosego moralnega zadoščenja in vojne 
odškodnine žrtvam nacističnega in fašističnega nasilja 
1941-1945, ki je naslovljena na Državni zbor Republike Slo- 
venije, predsednika Republike Slovenije in na Vlado RS, je 
politično deklarativni dokument Društva izgnancev Slovenije. 
Zato se bodo naslovniki do tega dokumenta lahko opredelje- 
vali politično in strokovno. Prav politična konotacija takšnega 
akta (gre za način uveljavljanja zahtevkov in upravičenosti do 
njih) je običajno za strokovno-resorni organ, kot je na primer 
naše ministrstvo, področje, ki ga resorni organ ne more vred- 
notiti. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude in vprašanj državnega svetnika dr. 
Jožeta Zupančiča v zvezi s sanacijo V. bloka TE Šoštanj in čistilnimi napravami na 
tem objektu  

Državni svet Republike Slovenije je na 33. seji, dne 8.6.1994, v 
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo in vpraša- 
nja državnega svetnika dr. Jožeta Zupančiča v zvezi s sanacijo 
5. bloka Termoelektrarne Šoštanj in čistilnimi napravami na 
tem objektu in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo in vpraša- 
nja državnega svetnika dr. Jožeta Zupančiča v zvezi s sanacijo 
5. bloka Termoelektrarne Šoštanj in čistilnimi napravami na 5. 
bloku Termoelektrarne Šoštanj. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor in 
Ministrstvo za gospodarstvo pobudo in vprašanja preučita in 
v roku 3o dni sporočita svoje mnenje oziroma odgovor. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Sanacija Termoelektrarne Šoštanj oziroma izgradnja čistilne 
naprave na bloku 5 je vsebovana v Strategiji učinkovite rabe 
in oskrbe Slovenije z energijo. 

Predvideni začetek gradnje je leto 1995 in zaključek oziroma 
začetek poskusnega obratovanja v letu 1997. 

V proračunu za leto 1994 niso bila planirana sredstva za 
izgradnjo čistilne naprave. Čeprav so predhodna dela in aktiv- 
nosti že v teku, pa v letošnjem letu ne bi bilo mogoče porabiti 
večjih finančnih sredstev. Sredstva za izdelavo investicijskega 
programa, ki je v teku in izdelavo razpisne dokumentacije za 
mednarodni razpis, bo zagotovljena iz proračunske postavke 
4656 - Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnolo- 
ško sanacijo energetskih objektov. Razpisna dokumentacija 
za predhodno ugotavljanje sposobnosti izvajalcev za dobave 
in storitve za razžveplalno napravo na bloku 5 je izdelana v 
fazi pridobivanja mnenj (Ministrstvo za finance, Ministrstvo za 
okolje in prostor). Objava mednarodnega razpisa je predvi- 
dena v drugi polovici julija 1994. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Fedje Klavore v 
zvezi s prevozom in črpanjem naplavin iz doblarske akumulacije na deponijo v 
Vrtojbi  

Državni svet Republike Slovenije je na 33. seji, dne 8.6.1994, v 
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja držav- 
nega svetnika Fedja Klavore v zvezi s prevozom in črpanjem 
naplavin iz doblarske akumulacije na deponijo v Vrtojbi in na 
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja držav- 
nega svetnika Fedja Klavore v zvezi s prevozom in črpanjem 
naplavin iz doblarske akumulacije na deponijo v Vrtojbi ter 
predlaga Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za 
promet in zveze, da vprašanja preučita in v roku 30 dni in 
nanje odgovorita. 

Vprašanja se glasijo: 

1. Zakaj ni mogoče doseči enotne politike in ravnanja pri 
črpanju in prevozih izjemno velikih količin naplavin iz doblar- 

I ske akumulacije na deponijo v Vrtojbi oz. gradbišča avtoceste 
Vrtojba - Selo? 

I 
2. Zakaj se za črpanje in prevoze tega naravnega vira ne 
razpiše koncesije, upoštevajoč določila zakona o okolju (Ur. I. 

RS št. 32/93), ki pri tem predpisuje delitev plačila koncesije 
med državo in lokalno skupnost? 

3. Kako je mogoče, da Ministrstvo za okolje in prostor z 
vodnogospodarskim soglasjem (v obrazložitvi!) dovoljuje pre- 
voz gramoza po cesti iz Tolmina v Vrtojbo in ob tem pozabi na 
- določila zakona o okolju 
- splošno znana in verbalno sprejeta načela prestavitve 
tovora s cest na železnico (Soški koridor železnice je ostal 
povsem neizrabljen) 
- pristojnosti odločanja o prevozu, v tem primeru pristojnosti 
Ministrstva za promet in zveze 
- prebivalce, ki dnevno trpijo posledice ter so zato ogorčeni 
ob tako kratkovidni politiki države 
- brez odškodnine državi pa v soglasju zagotovi 711,00 SIT/ 
m3 gramoza in 355,00 SIT/m3 mivke (uredba vlade)? 

Obrazložitev 

Ob obravnavi različnih zakonskih ureditev sem že večkrat 
opozoril na velike količine naplavin, ki bi jih bilo koristno 
izčrpati ob gradnji avtocest na Goriškem. Pristojne sem opo- 
zarjal na nedopusten prevoz po že tako slabih in prometno 
nevarnih cestah, posebej skozi starejše dele naselij od Tol- 
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mina do Šempetra, kjer so prebivalci ogroženi še zaradi 
drugih obremenitev okolja in poslabšanega življenjskega oko- 
lja sploh. Tudi obćina Tolmin si že dve leti prizadeva - žal 
povsem zaman - da bi z izvajalci in odgovornimi preusmerila 
ta promet na železnico in obvarovala ceste. 

Po navedenih cestah skozi številna naselja že nekaj časa 
prevažajo velike količine gramoza z najtežjimi kamioni in 
prikoličarji: dnevno intenziteto 50-100 kamionov v delovnih 

urah in količino 400-800 m3 = 800 - 1600 ton dnevno bi 
morali nadomestiti s prevozom enega ali dveh vlakov na dan. 

Ker so zaloge naplavin ogromne (4.500.000 m3), velike pa 
bodo tudi potrebe pri gradnji avtocest na Goriškem in Vipav- 
skem, je skrajni čas, da pristojna ministrstva preprečijo nasilje 
organizacij, ki služijo na račun prevozov, ter zaščitijo bivalne 
razmere v naseljih, prometno varnost na cestah in ceste same 
ter okolje v najširšem smislu. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Simona Toplaka 
glede rokov za lastninsko preoblikovanje podjetij po X. poglavju zakona o 
zadrugah 

Državni svet Republike Slovenije je na 33. seji, dne 8.6.1994, v 
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanji držav- 
nega svetnika Simona Toplaka glede rokov za lastninsko 
Preoblikovanje podjetij po X. poglavju zakona o zadrugah (Ur. 
1 RS, št. 13/92 in 7/93) in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
*akona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega • 
svetnika Simona Toplaka glede rokov za lastninsko preobliko- 
vanje podjetij po X. poglavju zakona o zadrugah in predlaga 
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, da vprašanji preuči in 
nanju odgovori. 

Vprašanji se glasita: 

1- Zakaj se določbe o lastninskem preoblikovanju določenih 
Podjetij iz zakona o zadrugah ne izvajajo in kaj nameravajo 
ukreniti pristojni organi, ker se podjetja, navedena v X. 
Poglavju zakona o zadrugah, niso preoblikovala v predpisa- 
nem roku? 

2. Kakšne pravice imajo v času do lastninskega preoblikova- 
nja teh podjetij zadružni upravičenci, ki jim je bil priznan 
45-odstotni delež na družbenem kapitalu podjetij, vendar 
Premoženjskih in upravljalskih pravic na tej podlagi ne 
morejo uresničevati, medtem ko za marsikatero podjetje s 
seznama v zakonu o zadrugah zadružni upravičenci menijo, 
da prav v tem času namenoma oziroma z nevestnim gospo- 
darjenjem zmanjšujejo vrednost družbenega kapitala? 

Obrazložitev 
po 58. členu zakona o zadrugah (Ur. I. RS, št. 13/92 in 7/93) se 
^ lastninsko preoblikovanje podjetij s seznama uporabljajo 
določbe predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij, če s 
'®m zakonom ni drugače določeno. 

fo 19. eienu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
Wr. I. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 43/93) podjetje izbere način ali 
kombinacijo načinov preoblikovanja v skladu s tem zakonom, 
podjetje izvede preoblikovanje po programu preoblikovanja, 
*' ga sprejme organ upravljanja podjetja in ga predloži v 

odobritev Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in 
privatizacijo. Agencija lahko v roku 30 dni po prejemu pro- 
gram pisno zavrne, če ugotovi, da program ni ustrezen ali 
izbrani način ali kombinacija načinov ni v skladu s tem zako- 
nom. Šteje se, da je Agencija program odobrila, če ga ne 
zavrne v roku 30 dni po prejemu. 

Podjetje izvede preoblikovanje v skladu sprejetim programom 
preoblikovanja in vloži prijavo za vpis v sodni register najkas- 
neje v roku 12 mesecev. 

Preoblikovanje je izvedeno z dnem vpisa v sodni register. 

Pred vpisom v sodni register mora podjetje pridobiti soglasje 
Agencije. Zahtevi za soglasje mora podjetje predložiti doku- 
mentacijo, ki jo po predhodnem soglasju Vlade Republike 
Slovenije predpiše Agencija v roku 60 dni od uveljavitve tega 
zakona. 

Vse te določbe se smiselno uporabljajo tudi za podjetja, ki so 
navedena v zakonu o zadrugah, če v tem zakonu ni posebnih 
določb. Takšna pa je nedvomno določba iz spremenjenega 
79. člena zakona o zadrugah. Po tej določbi začne teči rok iz 
2. odstavka 58. člena zakona o zadrugah, ki podjetjem s 
seznama nalaga preoblikovanje v delniške družbe oziroma v 
družbe z omejeno odgovornostjo v enem letu, šest mesecev 
po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij je pričel veljati 5. 
decembra 1992. Šestmesečni rok po njegovi uveljavitvi je 
torej potekel 5. junija 1993, nadaljnji enoletni rok pa 5. junija 
1994. Kolikor nam je znano, se v tem času ni preoblikovalo 
nobeno podjetje z družbenim kapitalom, ki ga navaja zakon o 
zadrugah, razen maloštevilnih podjetij, ki so še pred spreje- 
mom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij prenesla 
družbeni kapital v celoti na Sklad Republike Slovenije za 
razvoj. Vsi podzakonski predpisi, na katere navaja zakon o 
lastninskem preoblikovanju podjetij, so pričeli veljati najkas- 
neje 1. januarja 1994. Prav tako je pristojno Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo določbe o deležu 
upravičencev v predpisanem roku, to je do 5. junija 1993. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti v roku 30 dni sporoči svoje mnenje oziroma odgovor. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Petra Glaviča 
o kreditnih karticah 

^ržavni svet Republike Slovenije je na 34. seji, dne 29.6.1994, 
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje držav- 

nega svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi s kreditnimi karticami 
n na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
Prejel naslednji 

SKLEP 

^avni svet Republike Slovenije podpira vprašanje držav- 

nega svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi s kreditnimi karticami 
in predlaga Ministrstvu za finance, da vprašanje preuči in nanj 
odgovori. 

Vprašanje se glasi: 

V svetu se je uveljavilo plačevanje s kreditnimi karticami. V 
naši državi je tako plačevanje možno samo s karticami v 
fizični obliki, ker Slovenija ni vključena v računalniško 
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(on-line) povezavo z mednarodno zvezo izdajateljev kredit- 
nih kartic. Zato pri nas ni mogoče plačevati turističnih in 
drugih uslug preko računalnika. Državni svet predlaga, da 
vlada preuči navedeni problem in vključi Slovenijo v ta sistem 
poslovanja. Tak ukrep bi poenostavil, pocenil in pospešil 

turizem, promet in gospodarsko poslovanje. Pomenil bi, da se 
Slovenija tudi v tem pogledu vključuje v razviti svet. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance v roku 30 dni 
sporoči svoje mnenje oziroma odgovor. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnih svetnikov dr. Janka Sušnika in 
dr. Jožeta Zupančiča za enakomerno obravnavo Šaleške, Zgornjesavinjske, 
Mislinjske, Mežiške in Zgornjedravske doline v strategiji razvoja prometa v 
Republiki Sloveniji  

Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji, dne 29.6.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo državnih 
svetnikov dr. Janka Sušnika in dr. Jožeta Zupančiča, da se v 
strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji enakomerno 
obravnavajo Šaleška, Zgornjesavinjska, Mislinjska, Mežiška in 
Zgornjedravska dolina, in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnih 
svetnikov dr. Janka Sušnika in dr. Jožeta Zupančiča, da se v 
strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji enakomerno 
obravnavajo Šaleška, Zgornjesavinjska, Mislinjska, Mežiška in 
Zgornjedravska dolina in predlaga, da Ministrstvo za promet 
in zveze pobudo preuči in nanjo odgovori. 

Obrazložitev 

Hkrati z gradnjo avtocest naj se predvidi sočasna rekonstruk- 
cija magistralnih cest, ki se bodo z njimi povezovale, posebno 
cesti Arja vas - Velenje - Slovenj Gradec - Dravograd - Vič 

in Maribor - Radlje - Dravograd - Ravne na Koroškem ~ 
Holmec. 

Prva cesta je za kraje od Velenja do Dravograda po ukinitvi 
mislinjske železniške proge Velenje - Dravograd edina p 
metna povezava, ki mora hočeš - nočeš prevzeti tudi težka 
tovore. 

Druga cesta naj se preko Holmca (državna meja), ki predstav- 
lja lahek prehod v Avstrijo brez posebnih vzpetin in predorov, 
poveže pri Velikovcu (20 km od meje) s sistemom evropski 
avtocest. Temu območju se tako odpira vstop v evropsko 
omrežje cest. Hkrati naj se z obvoznicami reši nemogoč 
promet skozi ožine v Dravogradu, Radljah ob Dravi, Ravnan 
na Koroškem in Prevaljah - kot je že narejeno v Slovenj 
Gradcu. 

Ob reševanju prometa državni svet znova predlaga revaloriza- 

cijo »koroške« železniške proge Maribor - Celovec. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za promet in zveze v 
roku 3o dni sporoči svoje mnenje oziroma odgovor. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnih svetnikov Jožeta Resmana in 
Eriha Šerbca v zvezi z ukrepi za preprečevanje voženj s težkimi motorji in 
motornimi sanmi v območju Triglavskega narodnega parka  

Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji, dne 29.6.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanji držav- 
nih svetnikov Jožeta Resmana in Eriha Š erbca v zvezi z 
ukrepi za preprečevanje voženj s težkimi motorji in motornimi 
sanmi v območju Triglavskega narodnega parka in na podlagi 
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije vprašanji državnih svetnikov 
- ali bo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z _ 
Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo sprejelo ustrezne' 
ukrepe, da se prepreči vožnja s težkimi motorji po gozdovih in 
v območju Triglavskega narodnega parka ter v zimskem času 
v istem območju prepreči vožnja z motornimi sanmi - pod- 
pira in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu 
za kmetijstvo in gozdarstvo, da vprašanji preučita in nanju 
odgovorita. 

Obrazložitev 

Namen vprašanj je spodbuditi hitrejšo pripravo podzakonskih 
aktov k zakonu o gozdovih, s čimer bo podana pravna pod- 
laga, da bi bilo mogoče takšno obnašanje tako v parku kot v 
gozdovih ustrezneje preprečevati. To je pomembno še toliko 
bolj, ker so že dane pobude za sprejem ustreznih občinskih 
odlokov, za kar pa verjetno ni ustreznega zakonskega poobla- 
stilo. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor in 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo v roku 30 dni spor0' , 
čita svoje mnenje oziroma odgovor. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o varstvu okoli® 
(Ur. I. RS, št. 32/93) je bila izdana uredba o prepovedi vožnje 
vozili v naravnem okolju (Ur. I. RS, št. 16/95), ki začne velja' 
aprila 1995. V 1. členu te uredbe je določeno, da je ' 
območju Republike Slovenije v naravnem okolju PreP° j|j 
dano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnjo z vo* 
na motorni pogon in s kolesi. Drugi odstavek istega ci 
podrobno določa, kaj se šteje za naravno okolje, vanj Pa 

vključen tudi gozd oziroma gozdni prostor. 

Iz tega sledi, da je vožnja s težkimi motorji, motornimi sanrJJ| 
ter ostalimi vozili na motorni pogon in kolesi tudi v gozdov 
in na območju Triglavskega narodnega parka, ki se štej® 
naravno okolje, prepovedana ne glede na letni čas. 
Na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim vozišče"1 

gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so zavarova^ 
s posebnimi predpisi, pa je poleg splošne prepovedi vožnje 
območjih, opredeljenih v drugem odstavku 1. člena ure1o j 
prepovedano še organiziranje voženj z vozili na rn°,?nD, 
pogon ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, špo1n ' 
tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike up 
rabe. Ta prepoved ne velja za vožnjo s kolesi. 

Nadzor nad izvajanjem uredbe je poverjen inšpektorjem . 
varstvo okolja, policiji, inšpektorjem za gozdarstvo in km0 jrl 
stvo ter pooblaščenim nadzornikom za varstvo parkov 
drugih zavarovanih naravnih znamenitosti. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Zoltana Jana v 
zvezi s permanentnim izobraževanjem učiteljev  

Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji, dne 29.6.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Zoltana Jana v zvezi s permanentnim izobraže- 
vanjem učiteljev in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Zoltana Jana in predlaga Ministrstvu za šolstvo in 
Sport naj v okviru svojih nalog in pooblastil pripravi v okviru 
programa in sredstev za permanentno izobraževanje učiteljev 
projekt, ki bo omogočil učiteljem dokvalifikacijo, da si prido- 
bijo visoko izobrazbo ali pa magisterij oziroma doktorat zna- 
nosti. 

Obrazložitev 

Republika Slovenija namenja že sedaj znatna sredstva za 
različne programe permanentnega izobraževanja (vsako leto 
se financira več sto takšnih programov). Del teh sredstev bi 
morali usmeriti tudi za pridobivanje primernejše izobrazbe 
učiteljev ter drugih zaposlenih v šolstvu, tako da bi jim krili 
šolnine za izredni študij ter jim omogočili študij na visoki in 
tretji stopnji, in spodbuditi visoke in višje šole, da pripravijo 
prilagojene programe za študij ob delu. 

šolstvo na osnovni in srednji stopnji je tisto področje, kjer 
. imajo državni uslužbenci zelo nizko izobrazbeno stopnjo, 
veliko število pa je tudi takih, ki nimajo ustrezne poklicne 
usposobljenosti. 

Po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport ima v letošnjem 
Šolskem letu 1992/93 72,5% učiteljev na osnovnih šolah višjo 
izobrazbo, 18,6% jih ima srednjo izobrazbo, komaj 8,7% pa 
visoko. V srednjih šolah ima kar 34,39% učiteljev le višjo ali 
srednjo izobrazbo (osem pa tudi nedokončano srednjo šolo in 
en z osnovno šolo!). Ustrezno izobrazbo ima manj kot 46% 
učiteljev matematike in fizike; le cca. 60% učiteljev kemije in 
umetnostne vzgoje, le 68% učiteljev strokovno teoretičnih 
predmetov ima visokošolsko diplomo itd. 

Še bolj zaskrbljujočo je, da šolske oblasti priznavajo za 
ustrezne vedno nižje usposobljene učitelje. Tako se med 
ustrezne učitelje prištevajo, če so ob uveljavitvi Zakona o 
usmerjenem izobraževanju delali kot učitelji 15 let (danes 
imajo nekako 29 let delovne dobe in jim torej manjka četrtina 
delovne dobe do upokojitve). Višja izobrazba je ustrezna za 
učitelje matematike in fizike na poklicnih šolah, kjer jo lahko 
kot ustrezni učijo tudi diplomanti tehniških in drugih šol. V 
naših srednjih šolah so bili v šolskem letu 1992/93 med učitelji 
matematike diplomanti (različnih stopenj) naslednjih profilov: 
kemiki, geologi, rudarji, ekonomisti, elektrotehniki, organiza- 
torji dela, strojniki, gradbeniki; 11% je bilo med njimi osnov- 
nošolskih učiteljev, 15% jih je imelo le srednjo izobrazbo. Na 
osnovnih šolah pa uči slovenski jezik preko 200 učiteljev s 
smerjo razredni pouk, skoraj 100 z drugimi študijskimi 
smermi, več kot 150 s srednjo izobrazbo. 

Programi za spodbujanje dokvalifikacije učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev na šolah bi morali rešiti vrsto problemov, 
ki so sedaj praktično nerešljivi. 

Učitelji, ki so vendarle pripravljeni pridobiti si ustrezno izo- 
brazbo, imajo težave s plačevanjem šolnin, ne morejo oprav- 
ljati seminarskih obveznosti (obvezne vaje, terensko delo 
ipd.), marsikdo bi potreboval študijski dopust, nekateri so 
pripravljeni tudi prekiniti delovno razmerje, če bi imeli po 
študiju zagotovljeno delovno mesto. Velike finančne obreme- 
nitve predstavljajo tudi potni stroški, študijska literatura, pri- 
pomočki, včasih morajo kljub vsemu učiti preko učne obvez- 
nosti itd. 

Kritična kadrovska zasedba učiteljskih mest v državnih šolah 
po našem mnenju izhaja iz neprimernega vrednotenja tega 
dela in ker intenzivnost ter odgovornost dela ni kompenzirana 
s socialnimi bonitetami. Zaradi tega takšni programi za dok- 
valifikacijo ne bodo rešili kadrovskih problemov v šolstvu. 
Kljub temu pa je treba izkoristiti dejstvo, da novejša zakono- 
daja stimulira pridobivanje izobrazbe višjih stopenj in mož- 
nost, da bi takšni programi zbudili zanimanje pri učiteljih. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport v 
roku 30 dni sporoči svoje mnenje oziroma odgovor. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Franceta 
Vodopivca o poslovnih uspehih podjetij s področja elektroenergetike 

Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji, dne 27.7.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanji držav- 
nega svetnika dr. Franceta Vodopivca v zvezi s poslovnim 
uspehom podjetij s področja elektroenergetike in na podlagi 
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel nasled- 
nji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega 
svetnika dr. Franceta Vodopivca v zvezi s poslovnimi uspehi v 
Podjetjih s področja elektroenergetike in predlaga Ministrstvu 
za gospodarske dejavnosti, da vprašanji preuči in nanju odgo- 

^ Gospodarskem vestniku št. 27 julija t. I. so objavljeni 
Podatki o 300 največjih podjetjih v Sloveniji. Na strani 33 
'Jajdemo podatek, da je med prvimi 10 podjetji kar 5 elektro - 
distribucijskih podjetij. Dobički teh podjetij so v razponu od 
|-313 mio SIT za Elektro Maribor, ki je na prvem mestu, do 
«■1047 mio SIT za Elektro Primorska na 10. mestu. Pri poslova- 
hu za leto 1992 je pokazala bilanca celotnega elektrogospo- 
aarstva preko 40 mio SIT izgube, zato je seveda nekoliko 

presenetljiv poslovni uspeh za leto 1993. Da bi bilo mogoče 
oceniti realnost poslovnega uspeha, prosimo Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti, da odgovori na naslednji dve vpra- 
šanji: 

1. Je izreden poslovni uspeh v letu 1993 v podjetjih s področja 
elektroenergetike posledica sprejetja učinkovitih ukrepov za 
izboljšanje poslovanja (zmanjšanja proizvodnih stroškov, 
podražitve energije) ali pa posledica računovodskih posegov 
oziroma drugačnega načina priprave bilance, ki je morda tudi 
posegel v bilanco za leto 1992? Ali podjetja lahko dobiček 
izkažejo tudi v denarnem toku, ki omogoča lastno financira- 
nje razširjene reprodukcije, vključno z obnovo daljnovodov, 
gradnjo novih kapacitet in obnovo generatorjev pare v NE 
Krško? 

2. Je na osnovi razvoja gospodarskih gibanj v letu 1994 
mogoče pričakovati, da bodo imela elektrodistribucijska 
podjetja podoben poslovni uspeh tudi v letu 1994? 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti v roku 30 dni sporoči svoj odgovor. 
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Vlada Republike Slovenije je pripravila tale odgovor: 

Podatke o poslovanju dejavnosti elektrogospodarstva sprem- 
ljamo z dveh vidikov in ustreznih analiz: 
- s podjetniškega (nekorisolidiranega) vidika, ki ga prikazu- 
jejo podatki SDK, in 
- s sistemskega (konsolidiranega oziroma očiščenega) 
vidika, ki ni uradno predpisan, kaže pa realnejšo sliko o 
položaju elektroenergetskega sistema. 

V tem odgovoru navajani računovodski podatki tako za leto 
1992 kot za leto 1993 temeljijo na starem zakonu o računo- 
vodstvu (Ur. list SFRJ št. 12/89 z dopolnitvami). 
Kot primer navajamo razkorak med podjetniškim in sistem- 
skim (očiščenim) poslovanjem po ZR za leto 1992 pri dveh 
računovodskih kategorijah: prihodek 127,9 mlrd SIT (47,7 
mlrd SIT), od tega prihodek od električne energije 113,2 mlrd 
SIT (33,0 mlrd SIT), skupaj ustvarjena izguba v tekočem letu 
41,6 mlrd SIT (21,5 mlrd SIT). V letu 1993 je bila naslednja 
situacija: prihodek 110,1 mlrd SIT (45,8 mlrd SIT), skupaj 
ustvarjena izguba v tekočem letu 3,2 mlrd SIT (5,4 mlrd SIT). 

Velika izguba po podatkih SDK v letu 1992 je bila posledica 
, predvsem dveh dejstev: 
- velikega razkoraka med proizvodno in prodajno ceno 
(okrog 1/3 izgube) 
- odpisa terjatev po 60—ih dneh (2/3 izgube). 
Visok znesek odpisa terjatev je bil predvsem posledica 
pogodbenih odnosov znotraj sistema elektrogospodarstva. Ti 
so bili naravnani na nivo zneskov iz vrednostnega plana za 
leto 1992. Ker prodajna cena ni sledila lastnim cenam iz 
vrednotnega plana, so podjetja fakturirala višje cene, kot so 
jih kupci v sistemu zaradi prilivov lahko plačali. Distribucijska 
podjetja so prodajala električno energijo porabnikom po nižji 
ceni, kot so jo kupovala od prenosnega podjetja ELES. Tudi 
ELES je po pogodbah kupoval električno energijo od elek- 
trarn po višji ceni, kot jo je prodajal distribuciji in neposred- 
nim uporabnikom. 
Zaradi neplačanih računov med elektrogospodarskimi 
podjetji so podjetja odpisala velike zneske. Tako so izgubo 
izkazala vsa podjetja elektrogospodarstva. Posledica takega 
odnosa je torej bila velika izguba v letu 1992. 

Nakopičene izgube iz leta 1992 in iz let pred tem ter pričako- 

vane izgube v letu 1993 so bile sanirane na podlagi sklepov, Ki 
jih je Vlada Republike Slovenije sprejela ob sprejemanju vred- 
nostnega plana za leto 1994. 

Vlada je sprejela sklep, da se medsebojne terjatve podjetij 
elektrogospodarstva, ki so nastale na osnovi nerealiziranih 
kupoprodajnih odnosov v letu 1992, odpišejo in izbrišejo- 
Vlada je tudi sprejela sklep, da podjetja elektrogospodarstva 
in premogovništva nepokrito izgubo do vključno leta 1992 
pokrijejo v breme trajnega kapitala. Ravno tako je pooblastila 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, da na osnovi 2. 
odstavka 43. člena zakona o računovodstvu zniža vrednost i 
obračunane amortizacije v letu 1993 v proizvodnih, prenos- J 
nem in distribucijskih podjetjih elektrogospodarstva in Pr' 
infrastrukturi v breme lastnega kapitala v višini, ki bo oprede- 
ljevala najnižjo izgubo sistema in pokrivala najnujnejša vlaga; 
nja. S temi sklepi naj bi zagotovili preglednejši in normalnejSi 
položaj podjetjem elektrogospodarstva in premogovništva. 

Navedeni sklepi so pomenili v ZR podjetij elektrogospodar- 
stva za 38,2 mlrd SIT odpisa obveznosti (kar pomeni relativno 
povečanje prihodkovne strani) in za 16,5 mlrd SIT odpisa 
terjatev (kar pomeni relativno povečanje stroškov). Bruto 
dobiček, ki so ga tako izkazala distribucijska podjetja, je žal 
skoraj v celoti posledica računovodskih operacij, ki so nastal® 
zaradi sanacij negativnih rezultatov preteklih let. Primež 
Podjetje Elektro Maribor je prikazano po podatkih SDK i" 
izračunih revije Gospodarski vestnik kot najuspešnejša 
podjetje, ki je ustvarilo 5,3 mlrd SIT bruto dobička, dejansko 
pa je podjetje imelo 8,4 mlrd SIT prihodkov od električn® 
energije, od katerih je plačalo samo za nakup električn® 
energije 5,9 mlrd SIT. Prebiranje zgolj številčnih rezultatom I 
poslovanja za leti 1992 in 1993 pri podjetjih elektrogospodar- 
stva in premogovništva brez ustreznih komentarjev in anali* 
bralca lahko zavede. 

Vrednostni plan za leto 1994 in finančna situacija sistema i0' 
kažeta, da sistem elektrogospodarstva še ne krije vseh strO' 
škov in da prodajna cena še ne zadošča za pokritje okleščeni" 
stroškov podjetij. To potrjuje tudi podatek o višini najetin 

kratkoročnih kreditov v sistemu elektrogospodarstva in pr®J 
mogovništva. Kratkoročni krediti na dan 20.06.1994 so b^! 
9,87 mlrd SIT, na dan 26.08.1994 pa 10,05 mlrd SIT. Tud' 
primerjava ravni cen električne energije v Sloveniji s sosed- 
njimi državami in s povprečjem držav Evropske unije kaže, da 
smo trenutno na približno 60-ih odstotkih (v lanskem l®!u 

celo približno na 50-ih odstotkih). Take cene pa žal ne morej" 
zagotoviti uspešnosti, ki jo izkazujejo podatki SDK. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Franceta 
Vodopivca o strokovnih ekipah v podjetjih Sklada Republike Slovenije za razvoj in 
vprašanja državnega svetnika Dragana Mozetiča o Agenciji za sanacijo bank in 
hranilnic 

Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji, dne 27.7.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja držav- 
nega svetnika dr. Franceta Vodopivca v zvezi s strokovnimi 
ekipami v podjetjih Sklada za razvoj Republike Slovenije in 
vprašanje državnega svetnika Dragana Mozetiča o Agenciji za 
sanacijo bank in hranilnic, in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnih 
svetnikov dr. Franceta Vodopivca in Dragana Mozetiča in 
predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in 
Skladu za razvoj Republike Slovenije, da vprašanja preučita in 
nanje odgovorita. 

Vprašanja se glasijo: 

1. Kolikšno je bilo število zaposlenih z univerzitetno izobrazbo 

v podjetjih, ki sta jih prevzela v sanacijo Sklad za razvo) 
Agencija za sanacijo bank in hranilnic, koliko je bilo univer* 
tetnih kadrov v raziskovalnih, razvojnih, projektantskih 
konstrukcijskih službah in ekipah? 

2. Koliko kadrov je v saniranih ali v še ne saniranih in prodaj 
podjetjih v raziskovalnih, razvojnih, konstrukcijskih in pr°l® 
tantskih službah in ekipah sedaj? 

3. Kakšne ukrepe je Sklad za razvoj sprejel, da se ekip® 
vprašanja 2 ne bi preveč osule ali celo razpadle v proč® 
sanacije podjetij? 

Odgovori na vprašanja bodo povedali, ali in koliko so sanaiC 
ske ekipe in Sklad za razvoj pri delu razmišljali o bodočno , 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družin" ^ 
socialne zadeve in Sklad za razvoj Republike Slovenije v ' 
30 dni sporočita svoj odgovor. 
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Sklep državnega sveta ob ponovni obravnavi vprašanj državnega svetnika Borisa 
Šuštaršiča v zvezi s tako imenovanim hendikepizmom v Zavodu za usposabljanje 
invalidne mladine v Kamniku in obravnavi zahteve za odgovor na vprašanje o 
rezultatih specifičnega načina vzgoje 

Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji, dne 27.7.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika ponovno obravnaval vpraša- 
nja državnega svetnika Borisa Š uštaršiča v zvezi s tako 
imenovanim hendikepizmom v Zavodu za usposabljanje inva- 
lidne mladine v Kamniku in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja držav- 
nega svetnika Borisa Šuštaršiča - z odgovorom ministrstva ni 
bil zadovoljen - in njegovo zahtevo, da mu-Ministrstvo za 
šolstvo in šport natančno odgovori, kakšni so rezultati speci- 
fičnega načina vzgoje, ki jih je v Zavodu za usposabljanje 
invalidne mladine v Kamniku uvedel dr. Dušan Rutar. 

Konkretna vprašanja se glasijo: 

1. Slovenska državna uprava že dve desetletji ugotavlja glo- 
boko krizo Zavoda za usposabljanje invalidne mladine v Kam- 
niku. V tem času sem bil imenovan v strokovno skupino, ki je 
opravila nadzor in oblikovala najnujnejša izhodišča za prak- 
tične ukrepe. Prevzel sem vodenje gradbenega odbora in tudi 
z letos določenimi sredstvi v državnem proračunu se posto- 
poma urejajo oziroma posodabljajo ubikacijski pogoji v 
zavodu. Najhujši strokovni problem je vsekakor visoka aku- 
mulacija negativnih čustev pri invalidni mladini, zaposlenih in 
starših. Tu se stanje po moji oceni ni odločilno spremenilo in 
•ako imenovani hendikepizem dr. Dušana Rutarja vnaša zgolj 
sprenevedanje, kot da takega problema enostavno ni. Ali je 
minister za šolstvo in šport seznanjen s to krizno točko in 
kakšni so njegovi ukrepi za reševanje? 
2 Zakaj se je minister odločil za samostojno osebno presojo v 
korist dr. Dušana Rutarja in na osnovi katerega razvojnega 
koncepta invalidnega varstva, ko pa v svojem odgovoru dekla- 
rira, da ministrstvo ni arbiter v takih zadevah in ob tem celo 
Priznava Rutarjev filozofski pristop, ki naj ne bi imel negativ- 
n®ga vpliva na invalidno mladino? 

3. Izvedeti hočem, kdo je avtor rokopisa z analitičnimi pripom- 
bami ob tekstu mojih vprašanj glede drugega članka dr. 

Dušana Rutarja in obrazložitve ravnatelja zavoda, kajti kot 
državnemu svetniku mi ni vseeno, na kakšni strokovni ravni se 
to opravlja in za tem uporabi v uradnem odgovoru? 

4. Ali je Ministrstvo za šolstvo in šport pristojno, da podpira 
napore dr. Dušana Rutarja pri rušenju sklepa lastne slovenske 
vlade, ki se je odločila, da v korist invalidov ustanovi Urad 
Vlade Republike Slovenije za invalide kot osrednji državni 
organ za konsistentno politiko glede te problematike na ravni 
države? 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport 
preuči ta vprašanja in v roku 30 dni sporoči odgovor. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

V zvezi s ponovnim vprašanjem državnega svetnika Borisa Š 
uštaršiča daje Ministrstvo za šolstvo in šport naslednje 
dodatno pojasnilo: 

Ministrstvo za šolstvo in šport je v prvem pojasnilu z dne 
15.7.1994 štev. 061/2-93 zgolj ugotovilo, da na podlagi trditev 
državnega svetnika Borisa Šuštaršiča ni mogoče sklepati, da 
dr. Rutar negativno vpliva na odnos gojencev do lastne priza- 
detosti. Zaradi postavljenega vprašanja državnega svetnika je 
zahtevalo pisno pojasnilo ravnatelja zavoda. Dosedanje delo- 
vanje zavoda in ravnateljevo poročilo ne dajejo povoda za 
sklep o »visoki akumulaciji negativnih čustev pri invalidni 
mladini, zaposlenih in starših« ter o dvajsetletni »globoki krizi 
Zavoda za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku«. 

Tudi trditve državnega svetnika o tem, da Ministrstvo za 
šolstvo in šport »podpira napore dr. Rutarja pri rušenju sklepa 
lastne slovenske vlade«, ne temeljijo na realnih predpostav- 
kah, saj ministrstvo nima nikakršnih pristojnosti, da bi lahko 
vplivalo na delovanje Urada RS za invalide. 

Reševanje strokovnih vprašanj, ki jih postavlja državni svetnik 
Boris Šuštaršič, pa sodi v pristojnost strokovnih organov 
zavoda v Kamniku ter Strokovnega sveta Republike Slovenije 
za vzgojo in izobraževanje, vsekakor pa so tudi predmet javne 
strokovne razprave. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Marcela 
Štefančiča v zvezi z zakonskimi določili o uporabi dvojezičnosti 

Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji, dne 27.7.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje držav- 
nega svetnika Marcela Štefančiča v zvezi z zakonsko 
?dredbo, ki dovoljuje objavljanje dvojezičnih napisnih tabel, 
in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje držav- 
ne9a svetnika Marcela Štefančiča v zvezi. z zakonsko 
odredbo, ki dovoljuje objavljanje dvojezičnih napisnih tabel, ,n predlaga Ministrstvu za pravosodje, da na vprašanje odgo- 
vori. 

Vprašanje se glasi: 

Kateri zakon ali zakonska odredba dovoljuje objavljanje dvo- 
jezičnih napisnih tabel na ozemlju, ki ni opredeljeno kot 
dvojezično oziroma kateri zakonski akt dovoljuje pošiljanje 
dvojezičnih obrazcev občanom zunaj dvojezičnega območja? 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje v roku 30 
dni sporoči odgovor. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE 

Na vprašanje državnega svetnika Marcela Štefančiča Ministr- 
stvo za pravosodje odgovarja sledeče: Temeljno izhodišče za 
uresničevanje pravice pripadnikov italijanske in madžarske 
narodnosti do uporabe svojega jezika predstavlja določba 11. 
člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je poleg 
slovenščine na območjih občin, v katerih živita italijanska in 
madžarska narodna skupnost, uradni jezik tudi italijanščina in 
madžarščina. Narodnostno mešana območja, za katera velja 
navedena ureditev, so določena s statuti občin. Tudi določbe 
zakonov in podzakonskih aktov, ki podrobneje urejajo pra- 
vico do uporabe italijanskega in madžarskega jezika pripadni- 
kov obeh narodnosti (poslovanje pravosodnih ter upravnih 
organov, izdaja dvojezičnih dokumentov, zunanja dvojezič- 
nost) se nanašajo le na narodnostno mešana območja, izven 
tega območja pa le, kadar pravosodni ali upravni organ izven 
tega območja odloča o pravnih sredstvih v zadevah, v katerih 
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je na prvi stopnji postopek potekal v italijanskem ali madžar- 
skem jeziku. 

Iz ustavne in zakonske ureditve pravice pripadnikov italijan- 

ske in madžarske narodne skupnosti do uporabe svojega 
jezika torej izhaja, da se tako dvojezične napisne table kol 
tudi dvojezični obrazci pravosodnih in upravnih organov upo- 
rabljajo le na narodnostno mešanih območjih. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnih svetnikov dr. Franceta 
Vodopivca in Eriha Šerbca v zvezi s statističnimi podatki o zmanjševanju 
brezposelnosti 

Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji, dne 27.7.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja držav- 
nih svetnikov dr. Franceta Vodopivca in Eriha Š erbca v zvezi 
s statističnimi podatki o zmanjševanju brezposelnosti in na 
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnih 
svetnikov dr. Franceta Vodopivca in Eriha Š erbca v zvezi s 
statističnimi podatki o zmanjševanju brezposelnosti in pred- 
laga Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da vpra- 
šanja preuči in nanje odgovori. 

Vprašanja se glasijo: 

1. Ali so vsi iskalci zaposlitve registrirani na pristojnih uradih 
in koliko jih dobiva podporo? 

2. Kolikšno je zmanjšanje števila registriranih brezposelnih v 
času od 1. januarja do 1 julija 1994? 

3. Koliko državljanov se je v času od 1. januarja do 1. julija 
1994 zaposlilo za nedoločen in koliko za določen čas? 

4. Koliko na novo zaposlenih je dobilo delo v industrijskih in 
drugih gospodarskih dejavnostih in koliko v administracijah? 

5. Koliko novih delovnih mest se je odprlo v času od 1. 
januarja do 1. julija 1994 in kakšna je ocena dinamike nastaja- 
nja novih delovnih mest do konca 1994? 

6. Koliko brezposelnim je bilo delo ponujeno, vendar ga niso 
sprejeli?« 

V medijih se pojavljajo številke o zmanjševanju brezposelno- 
sti, ki pa ne dajejo prave slike o tem, kakšne so razmere na 
tem področju. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve v roku 30 dni sporoči svoj odgovor. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCI- 
ALNE ZADEVE 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve daje na vpra- 
šanja državnih svetnikov naslednje odgovore: 

1. Na Uradih za delo Republiškega zavoda za zaposlovanje se 
prijavijo državljani, ki želijo da jim pri iskanju zaposlitve 
pomaga služba za zaposlovanje. Ker prijava pri zavodu ni 
obvezna, je možno, da se posamezne brezposelne osebe ne 
prijavijo, vendar pa je takšnih oseb po oceni Republiškega 
zavoda za zaposlovanje zelo malo. Konec junija 1994 je bilo 
pri Republiškem zavodu prijavljenih 122.713 iskalcev zaposli- 
tve. 

Skladno z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur. I RS, št. 5/91, 12/92, 71/93 in 38/94) so 
brezposelne osebe iz naslova zavarovanja za primer brezpo- 
selnosti ob izpolnjevanju pogojev upravičene do denarnega 
nadomestila v trajanju od treh mesecev do dveh let, po njego- 

vem izteku pa lahko uveljavijo tudi denarno pomoč, ki se 
izplačuje šest mesecev. Konec junija 1994 je prejemalo 
denarno nadomestilo 37.876, denarno pomoč pa 16.363 brez- 
poselnih oseb. 

2. Po podatkih Republiškega zavoda za zaposlovanje je bilo 
konec decembra 1993 prijavljenih 137.142 brezposelnih oseb 
in konec junija 1994 122.713, kar pomeni zmanjšanje števila 
brezposelnih za 14.429 oseb ali 10,5%. 

3. Na podlagi evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanj® 
Republike Slovenije je bilo v prvih v šestih mesecih letos 
evidentiranih 47.832 zaposlitev (obrazec M-1), od tega 29.326 
ali 61,3% za določen čas. 

4. Od skupno 47.832 na novo zaposlenih se je v industrijo 
vključilo 14.649 oseb ali 31%. V gospodarske panoge se j® 
vključilo skupaj 42.165 ali 88%, v negospodarske panoge pa i 
5.667 ali 12% oseb, ki so se na novo zaposlile. 

5. Republiški zavod za zaposlovanje zbira podatke o novi" 
delovnih mestih na podlagi obveznih prijav delodajalcev o 
potrebi po delavcih in pripravnikih. Delodajalci so v prvert1 

polletju prijavili 69.984 potreb po delavcih in pripravnikih te' 
pri tem v 50.145 prijavah označili, da gre za novo delovno 
mesto. Upoštevajoč večletna gibanja na področju zaposlova- 
nja se lahko tudi za letošnje ocenjuje, da bodo podjetja " 
drugi polovici leta manj zaposlovala ter temu ustrezno prija* 
vila manj potreb po delavcih in pripravnikih. 

6. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel* 
nostl taksativno našteva razloge, zaradi katerih zavod brezpo* 
selno osebo črta iz evidence iskalcev zaposlitve. Takšna 
razloga sta tudi, če se brezposelna oseba dvakrat zapor«" 
doma iz neupravičenih razlogov ne zglasi na pristojne^1 

zavodu ali se ne prijavi na prosto delovno mesto. V šesti" 
mesecih letošnjega leta je bilo zaradi omenjenih in drugi" 
razlogov črtano iz evidence iskalcev zaposlitve 9.212 brezpo* 
selnih oseb, 315 upravičencev pa je zaradi neupravičen® 
odklonitve zaposlitve izgubilo pravico do denarnega nadom®" 
stila. 

Zaradi pridobitve prave slike o problemu brezposelnosti i® 
potrebno omeniti, da Republiški zavod za zaposlovanje ' 
sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za statistiko & 
nekaj let izvajata skladno z metodološkimi in vsebinski^ 
standardi, ki jih za spremljanje trga delovne sile določa M®®' 
narodna organizacija dela (ILO) Anketo o kadrovskem po'®'!| 
cialu, katere cilji so analiza velikosti, strukture in značilno® 
aktivnega in neaktivnega prebivalstva v naši državi. Ker uP°" 
števa mednarodno definicijo brezposelnosti in aktivnega P'8" 
bivalstva, omogoča mednarodno primerljivo izračun stop11'! 
brezposelnosti. Stopnjo brezposelnosti predstavlja de'0j 
brezposelnih med vsemi aktivnimi (ali delovno silo). Po ank® _ 
o kadrovskem potencialu, ki se je izvajala letos v drugi P°'°. 
vici maja do sredine junija, je bilo pri nas upoštevajoč p"®! 
omenjeno definicijo brezposelnosti 84.000,00 brezposeln1''' 
stopnja brezposelnosti je 9,0% in je v primerjavi z Anketo 
kadrovskem potencialu iz I. 1993 manjša za 0,1%. Medn® 
rodna primerjava te stopnje, s stopnjami v drugih drža^ 
kaže, da se naša država ne uvršča med države z visok'"! 
stopnjami brezposelnosti, saj je bila ta v Evropski uniji v is'® 
obdobju 11%. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika mag. Dagmarja 
Šustra o aktualnih gospodarskih razmerah   

Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji, dne 27.7.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja držav- 
nega svetnika mag. Dagmarja Š ustra v zvezi z najbolj aktual- 
nimi gospodarskimi razmerami in na podlagi 1. odstavka 56. 
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja držav- 
nega svetnika mag. Dagmarja Š ustra v zvezi z najbolj aktual- 
nimi gospodarskimi razmerami in predlaga Ministrstvu za 
finance in Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, da vpraša- 
nja preučita in nanje odgovorita. 

Vprašanja se glasijo: 

1. Kako si Vlada zamišlja politiko javne porabe do konca 
letošnjega in v prihodnjem letu? 

2. Kako si predstavlja politiko plač v letošnjem in prihodnjem 
letu? 

3. Kako si predstavlja aktivnosti in njihove rezultate na 
področju znižanja obresti? 

4. Kako zagotoviti dostopnost denarja za več kot 20% najbolj- 
ših komitentov banke? 

5. Kako zagotoviti normalno funkcioniranje finančnega 

sistema v državi? 

6. Kako tretirati usodo kapitala slovenskega gospodarstva v 
bivši Jugoslaviji, posebej na Hrvaškem, glede na kontekst 
odnosov? 

7. Kako uredi plačilne pogoje v zunajenje-trovgovinski 
menjavi, ki bi zagotavljali reprociteto v medsebojnih odnosih 
vprašanje plačilnih pogojev h kateremu področju zunanje- 
trgovinska menjava zagotavlja reciprociteto v medsebojnih 
odnosih? 

8. Kako si Banka Slovenije skupaj z Vlado predstavlja tečajno 
in druge politike v funkciji stimuliranja izvoza? 

9. Kako si Vlada predstavlja področje politike cen (ob tem ko 
cene, ki jih kontrolira, naraščajo hitreje kot druge cene in je 
direktna posledica domače inflacije rast cen monopolnih in 
menjalnih sektorjev)? 

10. Kako si predstavlja stanje na področju zaposlovanja glede 
na že navedene razloge? 

11. Kakšno je stanje na področju naložb in varčevanja in 
končno na področju tujih vlaganj? 

Državni svet bo to problematiko obravnaval na naslednji seji 
in predlaga, da Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospo- 
darske dejavnosti in v roku 30 dni sporočita odgovor. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika dr. Petra Glaviča v 
zvezi s plačami v panogi prometa in zvez  

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 21.9.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi s plačami v panogi 
prometa in zvez in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika dr. Petra Glaviča in predlaga Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, da pobudo preuči in nanjo odgo- 
vori. 

Pobuda se glasi: 

Sindikati slovenskih železničarjev so 23. 8. 1994 zagrozili s 
stavko, če jim v prihodnjih dneh ne bo uspelo izposlovati 
povprečne bruto plače v višini tiste, ki so jo marca prejeli 
zaposleni v panogi prometa in zvez. Zaposleni na Slovenski 
železnici imajo izhodiščno plačo v višini 27.331,00 SIT, nji- 
hova bruto plača je v prvih petih mesecih letos presegala 
enako plačo v gospodarstvu za 2,7%, neto plača celo za 5,5,%. 
Železničarji torej niso med najslabše plačanimi v Sloveniji. 

Očitno je problem v nadpovprečno visokih plačah drugih 
zaposlenih v prometu in zvezah, ki so še za 12,26% višje od 
onih na Slovenski železnici. Lani je državni svet razpravljal o 
razmerjih plač v državnem sektorju in ugotavljal, da so izho- 
diščne plače v PTT dejavnosti za več kot 100% višje od plač na 
Slovenski železnici in od plač v družbenih dejavnostih. Izho- 
diščne plače v energetiki so bile nekje vmes med tema dvema 
ekstremoma. Na drugi strani so bile velike razlike tudi v 
različnih dodatkih, pri katerih so zlasti izstopale Slovenske 
železnice. 

Očitno v dobrem letu ni bilo storjeno nič, da bi te razlike 
odpravili. Kolikor je znano, so uslužbencem PTT zaradi uspeš- 
nega dvigovanja cen (46% v enem letu) plače višali hitreje kot 
drugim državnim uslužbencem. Č e bi sedaj dovolili dvig plač 
železničarjem, bi jih morali dvigniti tudi drugim državnim 
uslužbencem in bi s tem še bolj obremenili proračun in 
gospodarstvo. Zato bi bilo smiselno poenotiti plačne sisteme 
v monopolnih sektorjih in jih uskladiti z onimi v družbenih 
dejavnostih. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve v roku 30 dni sporoči svoje mnenje oziroma 
odgovor. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Petra Glaviča 
o višini marž in proviziji v Kemofarmaciji-Ljubljana  

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 21.9.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje držav- 
nega svetnika dr. Petra Glaviča v zvezi z višino marž in provizij 
v Kemofarmaciji Ljubljana in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje držav- 
nega svetnika dr. Petra Glaviča in predlaga Ministrstvu za 
zdravstvo: 
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da z vidika vpliva stroškov na javno porabo preveri višino 
marže in provizije, ki jo obračunava posredniška firma Kemo- 
farmacija Ljubljana pri opravljanju trgovinske in posredniške 
dejavnosti med farmacevtsko industrijo in zdravstvenimi 
zavodi ter lekarnami kakor tudi drugimi uporabniki zdravil; 

da odgovori na vprašanje, ali zdravstvo s podobnimi stroški 
posluje tudi pri drugih veletrgovcih in posrednikih ter kolik- 
šen razlog je to za izredno povišanje stroškov javnega zdrav- 
stva v zadnjih letih. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zdravstvo v roku 30 
dni sporoči svoje mnenje oziroma odgovor. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO 

Na podlagi 45. člena zakona o dajanju zdravil v promet veletr- 
govine opravljajo posredniško dejavnost med farmacevtsko 

industrijo in lekarnami ter drugimi uporabniki zdravil, ki imajo 
organizirano službo za ravnanje z zdravili. 

Višina marž in provizij, ki jih obračunava Kemofarmacija Ljub- 
ljana, je enaka kot pri ostalih veletrgovinah. Ti podatki sodijo 
med poslovne tajne. 
Marže in provizije niso vplivale na dvig stroškov za zdravila v 
zadnjih letih. Razlog za povišanje stroškov za zdravila v jav- 
nem zdravstvu je v tem, da Slovenija od osamosvojitve naprej 
uvaža okrog 45% zdravil in 90% medicinskih pripomočkov. 
Cene zdravil in medicinskih pripomočkov iz uvoza so na 
svetovnih trgih realne, medtem ko druge cene v zdravstvu še 
niso na realni osnovi. 

Leta 1992 se je od vseh sredstev, ki so bila namenjena zdrav- 
stvu, porabilo za zdravila 14,6%, v letu 1993 pa 14,0%. Zabele- 
žili smo torej 0,6% znižanje. 

Za leto 1994 so podatki že v statistični obdelavi. Posredovali 
vam jih bomo takoj, ko jih dobimo. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika dr. Franceta 
Vodopivca glede blagajniških zapisov Banke Slovenije 

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 21.9.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja držav- 
nega svetnika dr. Franceta Vodopivca v zvezi z blagajniškimi 
zapisi Banke Slovenije in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja držav- 
nega svetnika dr. Franceta Vodopivca v zvezi z blagajniškimi 
zapisi Banke Slovenije in predlaga Ministrstvu za finance in 
Banki Slovenije, da vprašanja preučita in nanje odgovorita. 

Vprašanja se glasijo: 

1. Se je vodstvo Banke Slovenije ob izdaji zavedalo, da bo z 
blagajniškim zapisom omogočilo investitorjem veliko višji 
realni donos, kot je tisti, ki ga dajejo državni vrednostni papirji 
v razvitih državah? 

2. Je Svet Banke Slovenije iždajo blagajniških zapiskov odo- 
bril z zavestjo, da se investitorju obeta nenormalno velik 
realni donos? 

3. So imeli enake možnosti dostopa do blagajniškega zapiska 
vsi potencialni investitorji? 

Izdaja zapisa je imela naslednje posledice: 

- Zapis je investitorjem omogočil 60% realni letni donos, 
računano na DEM, 
- Banka Slovenije je porabila 20 do 25 milijonov DEM zato, da 
je za 5 mesecev nevtralizirala okrog 100 milijonov DEM pre- 
sežne ponudbe deviz in 
- na račun tega blagajniškega zapisa se je poleti porušila 
likvidnost finančnih trgov, radikalno so se znižali tečaji držav- 
nih obveznic in povišale obresti. 

V razpravi so bila izpostavljena tudi vprašanja, na katera je 
opozoril državni svetnik dr. Peter Glavič, ki v zvezi z blagajni- 
škimi zapiski Banke Slovenije opozarja na širšo problematiko, 
ki je dosti globja in se kaže v tem, da zaradi tega, kar se z 
izdajo blagajniških zapiskov dogaja, prihaia do uničevanja 
borze in v bistvu do prelivanja sedaj zasebnega kapitala, ki je 
investiral v gospodarstvo preko borze, v tisto gospodarstvo, ki 
mimo vsega tega lahko dviguje cene in plače. Postavlja se 
vprašanje, zakaj je bil kupcem omogočen tako visok donos, ki 
je povzročil ne samo neposredno škodo za proračun, temveč 
je tudi za nekaj mesecev porušil trgovanje na borzi in izrinil 
kapital iz gospodarstva, ki v izvozni ekspanziji nujno potre- 
buje dodatni kapital. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance in Banka 
Slovenije v roku 30 dni sporočita svoje mnenje oziroma od- 
govor. 

ODGOVOR BANKE SLOVENIJE 

Temeljna usmeritev denarne politike Banke Slovenije je 
postopno zmanjševanje inflacije in zagotavljanje stabilnosti 
domače valute, temelji pa na ustrezno restriktivnem uravnava- 
nju (neposredno) količine primarnega denarja in (posredno) 
količine denarja. 

Glede na narodno gospodarske pogoje v določenih obdobjih 
Banka Slovenije podrejeno zasleduje še druge cilje. Kadar se 
na trgu tujih valut pojavljajo pomembni presežki (ali primanjk- 
ljaj) tujih valut, Banka Slovenije intervenira, kolikor je to 
mogoče v okviru restriktivnega uravnavanja denarja, z instru- 
menti denarne politike. Med te instrumente v skladu z zako- 
nom štejejo, med drugim, nakupi in prodaje deviz ter izdaja- 
nje blagajniških zapisov. Namen teh intervenc je premostiti 
kratkoročna (včasih srednjeročna) neskladja na deviznem 
trgu, ki bi pomembno in stihijsko spreminjala raven realnega 
efektivnega tečaja tolarja in s tem konkurenčno sposobnost 
izvozno usmerjenega gospodarstva. 

Že v začetku leta 1994 je Banka Slovenije ocenila, da bo v tem 
letu presežek deviz tako velik, da morajo ukrepi denarne 
politike v čim večji meri preprečiti prevelik porast kupne moči 
tolarja. Navedenim temeljnim in podrejenim usmeritvam 
denarne politike je Banka Slovenije, podobno kot je to primer 
tudi v drugih centralnih bankah, podredila tudi finančni rezul- 
tat, ki bi bil dosežen pri zasledovanju ciljev denarne politike. 

Takšna orientacija je temeljila na zavedanju, da večja realna 
apreciacija domače valute zaradi presežne ponudbe tujih 
valut sčasoma privede gospodarstvo v nazadovanje. Kot pr'" 
mer takšne posledice lahko omenimo Mehiko, kjer je prav ob 
koncu leta 1994 prišlo do kolapsa njene mednarodne plačilne 
sposobnosti s pomembnim negativnim vplivom na svetovne 
finančne trge. Mehika se bo v naslednjem obdobju neizo- 
gibno soočila z gospodarsko recesijo. Na podlagi te izkušnje 
se s problemi in posledicami presežkov deviz, predvsem 
zaradi nesorazmerno velikih kapitalskih pritokov v nekaterih 
državah Južne Amerike in daljnega vzhoda, v zadnjem času 
ukvarjajo finančni strokovnjaki na srečanjih na najvišjih rav- 
neh. 

Čeprav posledice presežne ponudbe deviz v Sloveniji ne 
morejo povzročiti pomembnejših pretresov na finančnih trgi'1 
v tujini, lahko bistveno vplivajo na gospodarsko strukturo in p 
tem na perspektive gospodarskega razvoja v Sloveniji sam1- 
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Možnost interveniranja Banke Slovenije glede deviznega 
tečaja je pogojena, podobno kot v vseh stabilizacijsko narav- 
nanih gospodarstvih, z možnostmi nevtraliziranja denarnih 
.učinkov takšnih intervenc, ali kot se temu rado reče drugače 
- od sterilizacije teh učinkov. Pogoj za sterilizacijo denarnih 
učinkov presežka tujih valut iz plačilne bilance pa je preusme- 
ritev obstoječega oz. povečanje finančnega varčevanja 
nebančnih sektorjev, to je prebivalstva, gospodarstva in 
države. Seveda potreba po dodatnem finančnem varčevanju 
povzroča dvig ravni obrestnih mer, če država ne prispeva del 
potrebnih prihrankov v obliki presežka v proračunu, če se 
produktivnost v gospodarstvu ne poveča bolj, kot so se pove- 
čali stroški, oboje pa je možno doseči po določenem obdobju 
le z restrukturiranjem. Kratkoročno pomenijo stimulacijo za 
dodatno finančno varčevanje prebivalstva in redkih profitnih 
podjetij le višji donosi na finančne prihranke. 

Banka Slovenije se je v okviru svojih zakonskih pristojnosti 
odločila, da za steriliziranje denarnih učinkov izda blagajniški 
zapis z nakupnim bonom. Obrestna mera za blagajniški zapis 
je bila določena glede na napovedano inflacijo za leto 1994 (le 
ta naj bi znašala 13%), z dodatkom za realne obresti v višini 4 
odstotnih točk. Dejanska inflacija v letu 1994 je znašala 
18,3%, tako da je bila obrestna mera dejansko realno nega- 
tivna. Nakupni bon predstavlja pravico do popusta po vnaprej 
določenih kriterijih. 

Torej Banka Slovenije se ni odločila, da bi izdala blagajniški 
zapis po višjih obrestnih merah od trenutnih tržnih (npr. v 
maju mesecu je medbančna obrestna mera znašala R+8,3%). 
Slednja rešitev bi namreč neposredno in v enaki meri vplivala 
na dvig vseh obrestnih mer, kar bi bila nezaželena posledica v 
odnosu na dolgoročno usmeritev Banke Slovenije v zniževa- 
nje ravni obrestnih mer. 

Blagajniški zapis z nakupnim bonom je Banka Slovenije prvič 
Izdala junija, druga izdaja pa je bila dana v prodajo decembra. 
To je prinosniški, serijski vrednostni papir, izdan ob upošteva- 
nju pravil za javno ponudbo vrednostnih papirjev iz zakona o 
trgu vrednostnih papirjev. Zapis se obrestuje po nominalni 
letni obrestni meri brez revalorizacijske stopnje in posebej 
določene realne obrestne mere. Blagajniškemu zapisu je 
dodan nakupni bon, ki kupcu zagotavlja zavarovanje pred 
tveganjem višje inflacije od uradno pričakovane oziroma tve- 
ganjem manjše spremembe deviznega tečaja od uradno pri- 
čakovane inflacije. Pravico iz nakupnega bona uveljavi imet- 
nik tako, da s popustom kupi novi blagajniški zapis v tolarjih 
ali blagajniški zapis v tujem denarju. Višina popusta je 
odvisna od števila delov nakupnega bona, ki jih kupec pred- 
loži, in rastjo drobnoprodajnih cen ter srednjega tečaja BS v 
Primerjavi z uradno pričakovano inflacijo. Prva emisija je bila 
obrestovana po 17%, druga pa po 14% letni obrestni meri. 
prva izdaja blagajniškega zapisa z nakupnim bonom je bila 
Prodana v obsegu 33,1 milijarde tolarjev. Izdano je bilo 66.233 
blagajniških zapiskov in 200.698 delov nakupnega bona. 
Osnovna prodaja do zneska 8 milijard tolarjev je bila zaklju- 
čena do 22.07.1994, po tem datumu pa je prodaja potekala le 
»e na podlagi uveljavljanja pravice do nakupa blagajniškega 
zapisa z nakupnim bonom s popustom. Pri nakupu novih 
blagajniških zapisov s popustom je bilo predloženo 50.235 
delov nakupnega bona in uveljavljeno za 14,2 milijonov tolar- 
jev popusta, pri nakupu blagajniških zapisov v tujem denarju 
Pa je bilo predloženo 149.446 delov in uveljavljeno za 6,2 
^'lijarde tolarjev popusta (21,8 milijonov DEM in 35,7 milijo- 
nov USD). Od dospelosti blagajniškega zapisa v decembru je 

izplačan skoraj celotni znesek (nevnovčenih je ostalo le še 
8 lotov), trenutno neuveljavljenih delov nakupnega bona prve 
s®r'je pa je še 984. 

^ajpomembnejši učinek prodaje blagajniškega zapisa z 
[jakupnim bonom z vidika namena instrumenta in vodenja 

! denarne politike je bil zmanjšanje primarnega denarja za 
|J-285 mio tolarjev. Približno toliko je nastalo prostora za 
"terveniranje Banke Slovenije z instrumenti, ki so pomenili 

vplivanje na oblikovanje tečaja na trgu tujih valut. Banka 
Slovenije je ob koncu novembra 1994, torej tik pred dospe- 
lostjo blagajniških zapisov, izkazovala stanje intervenc z 
začasnimi nakupi blagajniških zapisov v tujem denarju od 
bank v višini 18.340 mio tolarjev in stanje začasno odkupljenih 
deviz od bank v višini 29 milijard tolarjev. Banka Slovenije je 
to ponudbo likvidnosti pogojevala s podporo odkupnih teča- 
jev, po katerih so banke odkupovale devize od izvoznikov. 

Poleg tega se je od konca junija do konca novembra obseg 
vpisanih blagajniških zapisov v tujem denarju povečal za 
285,5 mio DEM in za 37 mio USD. S temi intervencami je 
Banka Slovenije preprečila, da bi devizni tečaj nominalno 
padel, še več, tečaj tolarja je kljub ogromnim presežkom deviz 
na trgu nominalno depreciral. 

Zelo pomemben je tudi mehanizem, vgrajen v instrument 
sam. Namreč, večji je tekoči presežek deviz v plačilni bilanci 
in posledično pritiski na trgu tujih valut, da bi rast deviznega 
tečaja zaostajala za stopnjami pričakovane inflacije, večji je 
popust, ki ga nosi posamezni del nakupnega bona, s tem pa 
tudi raste povpraševanje in prodaja blagajniških zapisov z 
nakupnim bonom. Seveda pa ob uvedbi instrumenta 
natančno predvidevanje dogajanj v plačilni bilanci in višine 
popusta ni bilo možno. Kasneje se je izkazalo, da je presežek 
deviz v plačilni bilanci s 40% mogoče pojasniti s presežkom 
izvoza blaga in storitev nad uvozom in s 60% z neto pritoki 
kapitala, pri zadolževanju v tujini pa gre za avtonomne in 
proste odločitve gospodarskih subjektov. 

Narodno gospodarski učinki denarne politike Banke Slove- 
nije za leto 1994 so poznani. Stopnja inflacije je bila z 18,3% 
za 20% nižja kot v predhodnem letu. Presežek v plačilni 
bilanci je znašal 1,2 milijarde USD, kolikor so se povečale 
devizne rezerve bank in Banke Slovenije, kar predstavlja 8,6% 
bruto domačega proizvoda. Za ta presežek je bilo potrebno 
nevtralizirati povečanje denarja v obtoku, da ne bi novo vzpo- 
stavljena cena tujih valut pomenila realne apreciacije tolarja. 
Deloma so to zagotovile banke z zbiranjem vlog, deloma pa 
Banka Slovenije s prodajo blagajniških zapisov. Kljub temu je 
tečaj tolarja realno apreciral za približno 12%. Brez navedenih 
intervenc Banke Slovenije bi realna apreciacija tolarja, in s 
tem poslabšanje konkurenčne sposobnosti izvoznega gospo- 
darstva, dosegla bistveno višji odstotek. Vpliv intervenc 
Banke Slovenije na povišanje obrestnih mer je bil zaradi 
posrednega vpliva relativno manjši, po dospetju blagajniških 
zapisov prve izdaje pa se je raven obrestnih mer umirila celo 
na nižji ravni kot pred izdajo, to je pred junijem 1994. 

Nekoliko obširnejši odgovor na zastavljena vprašanja je bil 
potreben zato, da bi celovito predstavili okvir, v katerem je po 
našem prepričanju edino možno presojati učinke izdanih bla- 
gajniških zapisov z nakupnimi boni in hkrati ocenjevati na eni 
strani globalne cilje, ki jih Banka Slovenije zasleduje na 
področju denarne politike, na drugi strani pa parcialne cilje, 
ki jih imajo posamezniki, podjetja in tudi nekatere institucije v 
zvezi z različnimi instrumenti, ki jih centralna banka uporablja 
za doseganje začrtanih ciljev. Velja spomniti na nepisano 
pravilo, da nobena centralna banka, če želi dosegati svoj cilj, 
ne sme slediti in se ravnati skladno z željami in pričakovanji 
udeležencev na trgu. Z drugimi besedami, želja centralne 
banke ostaja vselej nespremenjena: trg denarja in trg kapitala 
naj delujeta čim bolj skladno, pri čemer je jasno, da centralna 
banka nima namena regulirati trg kapitala, še manj pa na 
njem nastopati Spekulativno ali celo, kot ugotavljajo nekateri, 
razdiralno. Velja poudariti tudi to, da kdor vrednostni papir 
izdaja, ni in ne more biti špekulant; ali pa so to različni 
investitorji, ki v nadaljnji fazi s papirjem trgujejo, je povsem 
drugo vprašanje, ki izdajatelja ne zanima. 

Iz navedenega je razvidno, da posamezna razmerja, iztrgana 
iz celotne vsebine instrumenta in iz okvira usmeritev in pogo- 
jev delovanja denarne politike, v katero ta instrument sodi, 
lahko vodijo v parcialne in tudi napačne zaključke o učinkih 
instrumentov denarne politike. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Marcela Štefančiča 
o uporabi dvojezičnosti v Republiki Sloveniji 

Državni svet Republike Slovenije je na 39. seji, dne 2.11.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Marcela Štefančiča v zvezi z uporabo dvojezič- 
nosti v Republiki Sloveniji in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Marcela Š tefančiča in predlaga Ministrstvu za pravo- 
sodje, da pobudo preuči in nanjo odgovori. 

Pobuda se glasi: 
Državni svet ugotavlja, da na delu območja koprske občine, ki 
ni dvojezično, še vedno obstajajo javne napisne table v slo- 
venskem in italijanskem jeziku in prav tako še vedno prihajajo 
na to nedvojezično območje dvojezični obrazci, kar ned- 
vomno predstavlja kršitev zakona, ki ureja vprašanje dvojezič- 
nosti v Republiki Sloveniji. 

Na osnovi te ugotovitve državni svet postavlja zahtevo, da 
ustrezno ministrstvo nemudoma doseže, da se praktična upo- 
raba dvojezičnosti dosledno uskladi z zakonodajo. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za pravosodje v roku 30 
dni sporoči odgovor. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE 

Glede na pobudo državnega svetnika Marcela Štefančiča in 
sklep državnega sveta daje Vlada Republike Slovenije nasled- 
nje pojasnilo in odgovor: 

Z ozirom na to, da se pobuda ne nanaša na konkretno oprede- 
ljene kršitve, navedeno je le območje bivše koprske občine, 
Ministrstvo za notranje zadeve (delovno področje, ki je s 
3.12.1994 prešlo iz Ministrstva za pravosodje) posreduje na 
podlagi zbranih informacij in pojasnil naslednje splošno po- 
jasnilo: 

V skladu z ustavo Republike Slovenije in veljavnimi predpisi je 
urejal statut občine Koper zadeve, ki so se nanašale na narod- 
nostno mešana območja v občini. Narodnostno mešano 
območje obsega: mesto Koper, Škocjan, Semedela (staro 
naselje), Šalara (staro naselje), Bertoki, Ankaran, Hrvatini, 
Kolomban in del naselja Spodnje Škofije (Valmarin). 

Vprašanje napisnih tabel ureia zakon o imenovanju in eviden- 
tiranju naselij, ulic in stavb (Ur. I. RS, št. 5/80), ki določa, da 
morajo biti na začetku vsakega naselja in na vsakem vhodu 
ulice postavljene napisne table z imenom naselja oziroma 
ulice. Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda 
in pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se 
naselja in ulice označujejo v slovenskem jeziku in v jeziku 
ustrezne narodnosti. Za postopanje so bili pristojni občinski 
upravni organi v skladu z odločitvijo skupščine občine. Nad- 
zorstvo je opravljala za geodetske in komunalne zadeve pri- 
stojna občinska ali medobčinska inšpekcija. Samo izvedbo je 
zagotovilo ustrezno cestno (komunalno) podjetje (režijski 
obrat, javni gospodarski zavod). 

Na osnovi pojasnila in zagotovila Skupščine občine Koper je 
bila praksa občinskih upravnih organov na narodnostno 
mešanih območjih, dosledno spoštovanje vidne dvojezičnosti 
in obvezno izključno vidno poslovanje v slovenskem jeziku na 
preostalem območju občine. 
Glede na izraženo zahtevo je občinska redarska služba 
Skupščine občine Koper preverila stanje napisnih tabel ob 
magistralnih in regionalnih cestah, na delih, ki potekajo skozi 
narodnostno mešana območja v občini. Ob pregledu ni ugo; 
tovila nepravilnosti. V zadnjem obdobju tudi niso zabeležili 
primerov nepravilne in nekorektne uporabe dvojezičnih napi; 
sov. V primeru, da bi sami ugotovili takšne primere oziroma bi 
bili na to opozorjeni bi nemudoma ukrepali. 

Za obrazce (tiskovine) pa je praviloma veljalo, da so bili na 
voljo v slovenskem in italijanskem jeziku, dvojezični, ker so 
občinski upravni organi občine Koper poslovali v večini pri- 
merov na narodnostno mešanem območju. V tistih izjemnih 
primerih, ko so občinski upravni organi poslovali izven narod- 
nostno mešanega območja, pa izključno v slovenskem jeziku. 

Možno je, da se je in se tudi še bo našel na narodnostno 
nemešanem območju kak nepravilen napis, ki je bil tudi v 
italijanskem jeziku, oziroma da je kak subjekt, zaradi površno- 
sti, neznanja ali nedopustnega pragmatizma pri poslovanju s 
strankami uporabljal dvojezične obrazce tudi tam, kjer tega 
ne bi smel, vendar tega pojava v občinskih upravnih organih 
niso zaznali in na to tudi niso bili opozorjeni s strani prizade- 
tih državljanov. 

V obdobju preteklega leta pa je Ministrstvo za okolje |n 

prostor na predlog Izpostave Koper postavilo ob vodotokih i" 
obalnem morju opozorilne table za varstvo pred onesnaževa- 
njem vodotokov in obalnega morja. Namen postavitve opozo- 
rilnih tabel je osveščanje ljudi. 

Na območju Izpostave Koper je postavljenih 45 opozorilni'1 

tabel ob vodotokih in obalnem morju ter 25 manjših opozoril- 
nih tabel ob lokalnih vodnih virih. 

Opozorilna tabla je oblikovana tako, da je v zgornjem leve"1 

kotu grb Republike Slovenije z napisom ministrstva v slovenš- 
čini ter navedbo Izpostave Koper, v desnem kotu pa isti nap|S 

ministrstva v angleškem in italijanskem jeziku. V spodnje"1 

delu table je napis: 
Varujmo vode 

Keep the waters clean 
Salvaguardiamo le aque 
reka/river npr. Dragonja 

Napis na tabli je v treh jezikih, ker je bila strokovna komisija 
pripravo napisnih tabel mnenja, da je celotno območje pr°" 
metno in turistično močno obiskovano, ter so vode, morje in 

človekovo okolje po strokovni plati najpomembnejši činite'!1 

za življenje in obstoj človeštva, življenje rastlinstva, flore in 

faune. Table naj bi pripomogle k osveščanju vseh ljudi, ki so v 

tem prostoru ali prihajajo od drugod, z namenom čuvani3 

voda in okolja kot celote. Po znanih podatkih so table v okoli11 

dobro sprejete. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Franca Gliška za 
spremembo 18. in 19. člena zakona o lokalni samoupravi   

Državni svet Republike Slovenije je na 39. seji, dne 2.11.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Franca Glinška za spremembo 18. in 19. člena 
zakona o lokalni samoupravi (Ur. I. RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) 
in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnefl 
svetnika Franca Glinška in predlaga Službi vlade za reto"v 

lokalne samouprave, da pobudo preuči in nanjo odgovori 
Pobuda se glasi: 

30 



1-18. člen zakona naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Območje občine je lahko v skladu s statutom razdeljeno na 
krajevne skupnosti, ki so pravne osebe. Če gre za spremembo 
obstoječih krajevnih skupnosti, se za njihovo ustanovitev smi- 
selno uporabljata 14. in 15. člen tega zakona in določila 
zakona o referendumu. 

Občina lahko s statutom določi, da se ustanovijo tudi vaške in 
četrtne skupnosti. 

V krajevni skupnosti se lahko v skladu s statutom občine in z 
zagotovitvijo finančnih sredstev opravlja del nalog, ki jih ima 
po tem zakonu občina.« 

2. 19. člen zakona naj se spremeni oz. dopolni tako, da se 
glasi: 
"Statut občine podrobneje določa naloge, ki jih ožji deli 
občine opravljajo samostojno, način njihovega financiranja, 
načela za organiziranost in delovanje njihovih organov ter 
pravni status vaških in četrtnih skupnosti. 

3. Ta zakon stopi v veljavo 15 dni po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Obrazložitev 

Temeljni razlog za predlagano pripravo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi je v tem, da 
se ustrezneje in določneje opredeli status krajevnih skupno- 
sti. Predlagane spremembe temeljijo na načelu spodbujanja 
delovanja krajevnih skupnosti v bodoči lokalni skupnosti - 
občini oz. lokalni samoupravi, s čimer bi bil uresničen 
temeljni interes prebivalcev manjših, prostorsko zaključenih 
skupnosti, da najosnovnejše interese učinkovito uresničujejo 
v okviru občine, v katero so vključeni. 

S spremembo zakona državni svet predlaga, da se krajevnim 
skupnostim določi status pravne osebe že z zakonom, med- 
lem ko bi pravni status vaških in četrtnih skupnosti prepustili 
v odločitev občini oz. njenemu statutu. 

Dosedanji sistem krajevnih skupnosti, ki so pravne osebe, 
dobro funkcionira, zato je edino smiselno takšen sistem ohra- 

niti. Sedanje krajevne skupnosti imajo v upravljanju tudi posa- 
mezne ali del infrastrukturnih objektov, kot npr. vaške vodo- 
vode, pokopališča, pri katerih so se že izkazali kot dobri 
gospodarji. Odgovornost in skrb je v primeru manjših skupno- 
sti bližja in bolj izrazita, če gre za lastniški odnos do sredstev 
in se v teh primerih izkaže tudi interes prebivalcev takšne 
skupnosti za ohranitev in izboljšanje njihovega okolja, kar se 
kaže v uspešnih referendumih za samoprispevke, pa tudi v 
prostovoljnem delu prebivalcev. Takšni referendumi pa pravi- 
loma ne uspejo za celotno občino, ker npr. v centru ne obstaja 
interes prebivalcev za to, da se zgradi vodovod v odročni vasi. 

Iz sprejetega zakona o določitvi novih občin je razvidno, da so 
ostale večje občine, razen redkih izjem. Zato je, glede na 
zgoraj obrazloženo, smiselno, da se zadeve, ki so utečene in 
so bile v dosedanjem delu občin in v odnosu občina - 
krajevna skupnost pozitivne, ohranijo, saj ni razlogov za pov- 
zročanje sprememb zaradi sprememb. 

ODGOVOR SLUŽBE VLADE ZA REFORMO LOKALNE SAMO- 
UPRAVE 

V zvezi s spremembami in dopolnitvami zakona o lokalni 
samoupravi vas obveščamo, da bo v skladu s sklepom Vlade 
RS pripravljen predlog nujnih sprememb zakonodaje s 
področja lokalne samouprave. Pri pripravi teh sprememb 
bodo obravnavane vse pobude za spremembe zakonov. 

Glede sprememb določb 18. in 19. člena (ki opredeljujejo 
krajevne in druge skupnosti znotraj občin) obstajajo predlogi, 
da se te določbe dopolnijo v smislu okrepitve statusa krajev- 
nih skupnosti kot tudi stališče, da določb 18. in 19. člena ni 
potrebno spreminjati. Menimo, da je lahko status krajevnih 
skupnosti različen (poleg drugih pogojev je pomembna tudi 
velikost občin) in da je najustrezneje, da se pravni status 
krajevnih skupnosti opredeli s statutom. Pri tem so možne tri 
različne rešitve: krajevna (četrtna) skupnost je pravna oseba, 
krajevna (četrtna) skupnost ni pravna oseba, krajevni (četrtni) 
skupnosti ni priznana lastnost pravne osebe, vendar je 
mogoče s statutom določiti, da krajevna skupnost lahko 
nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, 
če nastopa s sredstvi, ki niso del občinskega premoženja 
oziroma proračuna. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Franca Glinška 
glede oblikovanja meril za financiranje lokalnih skupnosti, upoštevaje financiranje 
jn vzdrževanje lokalnih cest 

Državni svet Republike Slovenije je na 39. seji, dne 2.11.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Franca Glinška glede oblikovanja meril za 
financiranje lokalnih skupnosti in na podlagi 1. odstavka 56. 
(lena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Franca Glinška in predlaga Ministrstvu za promet in 
zveze in Ministrstvu za finance, da pobudo preučita in nanjo 
odgovorita. 

Pobuda se glasi: 

^ri oblikovanju meril za financiranje lokalnih skupnosti za 
Področje cest naj se upoštevajo vse ceste, ki jih vzdržujejo 
občine oziroma lokalne skupnosti. Med te ceste se štejejo vse 
'okalne ceste, ki so že sedaj evidentirane na Republiški upravi 

ceste, kakor tudi mestne ulice in krajevne ceste, ki povezu- 
Jejo posamezna naselja in zaselke, pa niso razvrščene v kate- 
9orijo lokalnih cest. 

Obrazložitev s 

'z priloženega grafikona »Ceste v občini Krško« je razvidno, 
da je v občini Krško po dolžini 10,2% cest, ki jih financira 
država in 89,8 cest, ki jih financira občina oz. lokalna skup- 
nost. Tudi iz primerjave po površinah je razvidno, da država 

financira 16.3% cest, občina pa 83,7% cest. Državni svet meni, 
da so rezultati, ugotovljeni iz grafikona, primerljivi za občine 
po vsej Sloveniji, saj na tem področju ni velikih odstopanj 
med občinami. 

Dosedanja merila za financiranje občin so zajemala le eviden- 
tirane lokalne ceste, to je ceste, evidentirane na Republiški 
upravi za ceste. Občine so morale zaradi kritičnega stanja na 
tem področju gospodarske infrastrukture v večini primerov 
razpisovati referendume za samoprispevek in na ta način 
omogočiti normalno funkcioniranje cestnega sistema. 

Glede na bodočo ureditev lokalne samouprave bo naloga 
vzdrževanja in izgradnje novih cest ena od poglavitnih nalog 
lokalne skupnosti. Da pa bo lokalna samouprava normalno 
funkcionirala, bo potrebno zagotavljati ustrezna sredstva, 
zato ni pravilno, da država ravna, kot da teh cest ni, kar se 
dogaja sedaj, ko ni izdelana niti njihova evidenca. 

Državni svet meni, da je nujno, da se zaradi teh razlogov 
naredi tudi evidenca teh mestnih ulic in krajevnih cest ter da 
se na podlagi te evidence izdelajo merila za financiranje 
izgradnje in vzdrževanja cest in lokalnih cest. Te ceste so 
namreč ravno tako pomemben del komunalne infrastrukture, 
ki ga je potrebno vzdrževati in razvijati. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za promet in zveze in 
Ministrstvo za finance v roku 30 dni sporočita svoje mnenje 
oziroma odgovor. 



Na pobudo državnega svetnika dr. Franceta Vodopivca je 
Državni svet Republike Slovenije 6. februarja 1996 organiziral 
javno razpravo o PROBLEMATIKI CELULOZNE IN PAPIRNE 
INDUSTRIJE. 

Temeljna podlaga za pripravo javne razprave, pa tudi razprave 
na njej, so bila naslednja gradiva: 

1. Analiza možnosti tehnološkega razvoja na področju proiz- 
vodnje celuloze in papirja - elaborat, Ljubljana 1995 

Avtorji elaborata - vsi s Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Ljubljani in člani Slovenskega razvoj- 
nega sveta - so: 
prof. dr. Janvit Golob, dipl. ing. 
Dušan Klinar, dipl. ing. 
dr. Miran Mihelčič, dipl. oec. 
Bogdan Znoj, dipl. ing. 

2. Položaj slovenske celulozne in papirne industrije, novem- 
ber 1995 - gradivo ministrstva za gospodarske dejavnosti 

3. Odmevi strokovne javnosti v medijih 

Uvodne razprave: 
Prof. dr. Janvit Golob, dipl. ing., član Slovenskega razvojnega 
sveta: POMEN INDUSTRIJE CELULOZE IN PAPIRJA ZA SLO- 
VENSKO DRŽAVO 
Rafael Jurečič, dipl. ing., svetovalec direktorja Vitacel - 
Videm: STANJE V SLOVENSKI PAPIRNI INDUSTRIJI IN MOŽ- 
NOSTI ZA RAZVOJ 
Franc Mlakar, dipl. ing., vodja strateške panožne skupine 
papirne industrije pri ministrstvu za gospodarske dejavnosti: 
PRIMERJAVA INDUSTRIJE CELULOZE IN PAPIRJA V SLOVE- 
NIJI IN EVROPSKIH DRŽAVAH 
Bogdan Znoj, dipl. ing., član Slovenskega razvojnega sveta: 
PREDLOGI UKREPOV ZA IZBOUŠ AN JE STANJA KOT IZHO- 
DIŠČE ZA RAZPRAVO 

Povzetek uvodnih razprav 

Dr. France Vodoplvec, državni svetnik, je uvodoma predsta- 
vil namen javne razprave, ki so jo pripravili skupaj z nekate- 
rimi člani Slovenskega razvojnega sveta. Poudaril je, da je 
med panogami, ki se jim namenja premalo pozornosti, za 
slovensko gospodarstvo in za Slovenijo kot državo pa so zelo 
pomembne, tudi industrija celuloze in papirja. 

Prof. dr. Janvit Golob, dipl. Ing., član Slovenskega razvoj- 
nega sveta, je menil, da bi morala biti razprava o problemih te 
panoge opravljena že pred leti, tako v državnem svetu kot v 
državnem zboru. Nastanek slovenske države bi morali ople- 
menititi še s konceptom gospodarske suverenosti - kot poro- 
štvom za nacionalno suverenost. Z vplivom javnosti, stroke in 
preglednostjo dogajanj bi preprečili primere, kot so ELAN in 
TAM ter nekateri drugi. 

Julija 1995 so ob podpori državnega sekretarja dr. Vlada 
Dimovskega pristopili k analizi stanja in pripravi pobud za 
organizacijske in kapitalske povezave celulozne in papirne 
industrije, ki naj omogočijo njen razvoj. Na novoustanovlje- 
nem Slovenskem razvojnem svetu so projekt po dveh panel- 
nih razpravah sprejeli na skupščini tega sveta. 

Javna razprava naj bi prispevala k rešitvi, ki bo preprečila 
razpad te panoge in razprodajo tujcem, hkrati pa omogočila 
nastanek sistema v slovenski lasti. 

Rafael Jurečič, dipl. Ing., svetovalec direktorja Vitacel - 
Videm, je dejal, da je tehnološka oprema v tej panogi pri nas v 
povprečju stara nad 20 let, zadnjih pet let ni bilo velikih 
vlaganj. Posamezna podjetja so kljub konjunkturi na trgu, ki 
je veljala od konca leta 1994 in v prvi polovici leta 1995, 
poslovala z izgubo. V času lastninjenja ni možno pričakovati 
resnih razvojnih in investicijskih premikov; vsaka tovarna v 
Sloveniji v tem trenutku bolj išče možnost za preživetje. V 
svetu pa se v tem trenutku investira v obnovo kapacitet, 
gradijo se tudi nove kapacitete; v proizvodnji celuloznih vla- 
ken se gradijo linije z zmogljivostjo od 800 do 2.000 ali 2.500 
ton na dan. Sodobna tehnologija proizvodnje vlaken je danes 
v svetu ekološko popolnoma neoporečna. Dejstvo je tudi, da 
se manjše tovarne združujejo v koncerne z namenom večje 
investicijske moči in delitve trga. Lastniki kapitala pospešeno 
iščejo v državah v tranziciji možnosti za nakup tehnoloških 
linij. Se vedno drži trditev, da potrošnja raste za 3 % na leto; 
celulozna vlakna se v zadnjem času vedno bolj uporabljajo v 
drugih vejah industrije, ne le v papirništvu. Narašča pa pov- 
praševanje po specialnih vrstah papirja in tu so možnosti za 
tovarne majhnih kapacitet. 

Prihodnost te panoge v Sloveniji bo zagotovljena samo, če se 
bo vlagalo v razvoj in investiralo. Če ima država interes vzpod- 
bujati to panogo, mora najti tudi instrumente za to. Ekološke 
investicije večina držav po svetu soinvestira. Kdaj se bo to 
lahko zgodilo pri nas? Takrat, ko bo končan postopek lastni- 
njenja in ko bodo ta podjetja delovala v pravno stabilni državi. 

Franc Mlakar, dipl. Ing., vodja strateške panoine skupina 
papirne industrije pri ministrstvu za gospodarske dejavno^ 
stl, je posredoval nekaj primerjalnih podatkov o slovenski 
industriji celuloze in papirja in v evropskih državah. 

Pri tem se je omejil na Italijo, Avstrijo in Nemčijo, saj so 
podatki najbolj primerljivi, pa tudi za nas so to najbolj zani- 
mive države; v Nemčijo izvažamo 22% svoje proizvodnja. 
Italijo 15%, Avstrijo 6%. V letu 1994 je 9 slovenskih tovarn 
celuloze in papirja ter kartona in lepenke - zaposlovale so 
4.243 delavcev - proizvedlo 490.700 ton vlaknin, kartona, 
lepenke in papirja. Proizvodnja na eno tovarno v Sloveniji je 
54.522 ton, v Italiji 33.800 ton, v Nemčiji 68.780 ton in v Avstriji 
167.670 ton. Slabši je položaj, če primerjamo proizvodnjo na 
zaposlenega: 
v Sloveniji smo leta 1994 proizvedli na zaposlenega 115,6 ton, 
v Italiji 247,3 tone. v Nemčiji 317,4 tone, v Avstriji 479,6 ton. To 
pomeni, da dosegamo 46,7% italijanske, 36,4% nemške in I® 
23,2% avstrijske fizične produktivnosti. 
Kako velike so papirnice v Evropi in kakšno je število oziroma 
delež po velikosti posameznih papirnic v Evropski uniji? J 
Evropski uniji obratuje 1.100 papirnic. 361 papirnic ali 32,5% 
ima letno proizvodnjo pod 10.000 ton, 204 papirnice ali 32,5% 
od 10.000 do 25.000 ton; 208 papirnic ali 18,7% od 25.000 dO 
50.000 ton; 139 papirnic ali 12,5% od 50.000 do 100.000 ton; 
126 papirnic ali 11,6% ima od 100.000 do 250.000 ton in le 7Z 
papirnic ali 6,5% ima prek 250.000 ton letne proizvodnje. 

V Sloveniji sta obratovali dve tovarni s kapaciteto po 10.000 
ton; obe sta sestavni del podjetja Paloma in predstavljata " 
Sloveniji 22% - ni delež. 78% naših papirnic obratuje ' 
območju od 25.000 do 100.000 to; v Evropi je takih le 31.2*: 
Se pravi, da je struktura papirne industrije v Evropi še zmeral 
zelo razdrobljena, veliko je majhnih tovarn. Primerjave kaiej 
da smo po kvalitetni in velikostni strukturi tovarn, gre ■. 
tovarne in ne za stroje, nad evropskim povprečjem. Glav" 
problem panoge je nizka produktivnost, ki jo delno kompenz'" 
ramo z nizkimi osebnimi dohodki, saj plače panoge dosegaj 
le 35% tistih v najbolj razvitih državah Evropske unije. Odg0' 
vor, kaj pogojuje tako nizko produktivnost, bi bil: prezaposie* 
nost iz preteklosti, slaba organiziranost in prenizka stopni8 

avtomatiziranosti. 



Problem slovenske papirne industrije, če izvzamemo Količevo 
in Vevče, je v nedorečenem lastništvu, slabi organiziranosti, 
previsokih vhodnih stroških in visokih dajatvah. Domači 
večinski lastnik lahko postane le Sklad Republike Slovenije za 
razvoj. 

Bogdan Znoj, dipl. ing., član Slovenskega razvojnega sveta, 
je uvodoma pojasnil, da je smoter predloženega projekta 
povezava in razvoj tistih področij narodnega gospodarstva, 
kjer obvladujemo tehnologijo, imamo surovinsko osnovo, 
trge, znanje in usposobljeno delovno silo; hkrati pa ima ta 
industrija pomembno vlogo v ekološkem in energetskem 
sistemu. 
Večina držav v svetu se zaveda, da je nujen pogoj za njihovo 
politično moč stopnja neodvisnosti in suverenosti, ustvarjalna 
moč njihovega gospodarstva. Kapitalsko intenzivna industrija 
je za vsako državo posebnega pomena, ker veže nase veliko 
drugih panog, zaposluje večje število strokovno usposoblje- 
nih delavcev in je tehnološko zahtevna. Najbolj pomembno pa 
je, da mora taka industrija zaradi drage in tehnološko zah- 
tevne opreme poslovati dolgoročno v pravno stabilnem oko- 
lju. In tem zahtevam kapitalsko intenzivne industrije po oce- 
nah strokovnjakov industrija celuloze in papirja nedvomno 
ustreza. 
Celulozna in papirna industrija predstavlja v Sloveniji več kot 
4% bruto narodnega proizvoda, je pomemben izvoznik, kot 
surovino uporablja les in odpadni papir, ki se obnavlja. Indu- 
strija celuloze in papirja v Sloveniji ima tradicijo blagovne 
znamke svojih izdelkov, delež trga, ki raste 3% na leto, je pa 
tudi podvržena velikim nihanjem cen končnih izdelkov. Zah- 
teve na trgu se spreminjajo. Trenutno velja poseben poudarek 
- okolju prijazni tehnologiji in proizvodom, izboljšanju nji- 
hove kakovosti in zniževanju stroškov proizvodnje. 

Slovenska celulozno papirna industrija ima veliko slabše 
pogoje kot njena konkurenca v Evropi. Nejasna strategija 
države, lastninsko prelivanje kapitala in neodgovorno poslo- 
vanje s političnim ozadjem so glavni dejavniki, ki so do pred 
kratkim, ponekod pa še danes, obvladovali to panogo. 

Nekatera dobra podjetja so kupili tujci (Vevče in Količevo), 
Štiri naše velike tovarne so kapitalsko in razvojno šibke ter 
zato lahek plen tujih multinacionalnih podjetij. 

Večina slovenskih industrijskih panog je v sanaciji in tudi 
industrija celuloze in papirja ni izjema. Še več, stanje v tej 
panogi je zaskrbljujoče. Res je trenutno tekoče poslovanje 
vzpodbudno, vendar moramo upoštevati, da se obdobje 
konjunkture zaključuje, zato trenutno pozitivno poslovanje ni 
merilo za stanje te industrije pri nas. Stvarnost je, da ta 
industrija v Sloveniji zaostaja za panogo v razvitih državah za 
okoli 20 let, obenem pa se srečuje z njo kot konkurenco na 
zahodnih trgih. 

Zaradi izredno hitro naraščajoče kapitalske moči celulozne in 
Papirne industrije v svetu, kar je posledica povezovanj tovarn 
v panogi, smo soočeni s slovensko stvarnostjo, kjer so trendi 
ravno obratni. Industrija v panogi se drobi in prodaja tujcem. 

Vsi ti in drugi dejavniki so zajeti v strategiji slovenske celu- 
lozne in papirne industrije. Strategija je zasnovana na stvar- 
nih temeljih, obenem pa deluje razvojno in kapitalsko spod- 
budno ter upošteva narodne interese. Temelji na ekonomski 
upravičenosti proizvodnje in na dejavnikih nacionalnega 
Pomena, kot so surovinska osnova (les, vrnilni papir), omogo- 
čanje zaposlitve na nerazvitih področjih, navezava na uni- 
verzo in inštitut za celulozo in papir, navezava drugih dejavni- 
kov gospodarstva, kot so železnice, elektrogospodarstvo, 
9ozdno gospodarstvo in drugi. 

Predstavil je tudi predloge naslednjih ukrepov — udeležen- 
cem javne razprave so bili posredovani tudi pisno, zato so v 
tem besedilu dopolnjeni z nekaterimi navedbami iz pisnega 
9radiva - iz idejne zasnove strategije: 

1- Ureditev lastninskih odnosov 
V čim krajšem času je potrebna ureditev lastninskih odnosov, 

kjer mora država upoštevati narodni interes (preprečitev (raz- 
prodaje panoge tujcem), kar pomeni, da mora panoga ostati 
v slovenskih rokah. Predlagana je povezava državnega in 
zasebnega slovenskega kapitala in s takim solastništvom bi 
lahko država vplivala na nadaljnji razvoj te industrije pri nas. 

2. Vodoravne in navpične povezave 
Medsebojno povezovanje tovarn v panogi (vodoravne pove- 
zave) mora biti osnova za vzpostavljanje kapitalsko in raz- 
vojno močne industrije celuloze in papirja v Sloveniji. Nav- 
pične povezave (od celulozne tovarne pa do končnih uporab- 
nikov papirja, kot so knjigarne, tiskarne in drugi) ta cilj samo 
še dopolnjujejo in prispevajo k boljšemu poslovanju posa- 
meznih delov znotraj verige celuloza - papir - izdelek. S tem 
bi tudi bistveno zmanjšali transakcijske stroške. Na razvitih 
trgih majhne tovarne zelo težko preživijo, če niso pod okriljem 
večjih koncernov ali multinacionalk. Iz tega izhaja kratkoročni 
cilj povezave slovenskih tovarn celuloze in papirja v koncem 
in pozneje v slovensko multinacionalko, ki bo imela kapital- 
sko in razvojno moč in bo manj občutljiva za pritiske drugih. 

3. Zmanjševanje zadolženosti panoge 
Za sanacijo in nadaljnje delovanja celotnega sistema je nujno 
potreben kapital za sveža obratna sredstva, ki ga tovarne 
zaradi velikih dolžniških težav nimajo. Glavni upniki so banke 
in država. Predlog je uvedba zlate delnice, ki bi dolgove te 
panoge do države in bank pretvorila v lastninski delež. Tako bi 
se rešili dolžniških težav, tovarne bi imele možnost pridobitve 
svežega kapitala, s tem pa bi upravni odbor sestavljali pred- 
stavniki zasebnih lastnikov in države, kar pomeni nadzor 
delovanja obojih. Za pridobitev svežega kapitala je potrebno 
izkoristiti tudi sedanje stanje konjunkture ter utrditi lastne 
tržne prednosti (cenovne, blagovne znamke, pravočasna 
dobava in korekten odnos do kupcev, da bi postali zanesljiv in 
ugleden partner na trgu). 

4. Orodja povečevanja dodane vrednosti 
Nujna je vključitev univerze kot izobraževalne ustanove in 
instituta za celulozo in papir kot razvojnega središča. 

Predlog zajema ustanovitev dveh skupin na inštitutu za celu- 
lozo in papir. Prva bi izdelovala projekte na področju zniževa- 
nja proizvodnih stroškov, druga pa bi spremljala trende v 
svetu in iskala nove tržne možnosti; na podlagi teh ugotovitev 
bi potekalo svetovanje našim tovarnam, kam naj vlagajo v 
prihodnje. Poleg tega je potrebno izdelovanje projektov teh- 
nološke in tržne promocije novih izdelkov. 

5. Vračanje ugleda panoge 
V zadnjem času je bil po krivici (včasih tudi namerno) zmanj- 
šan ugled te industrijske panoge pri nas in naloga strategije 
je, da ji ta ugled vrne. Za uresničitev tega cilja je potrebno 
delovanje na več področjih. Prvi predlog je vzgoja za zbiranje 
odpadnega papirja in papirnih izdelkov v vrtcih in šolah ter 
zvišanje odkupne cene vrnilnega papirja. Drugi predlog je, da 
naj bi na vseh papirjih in papirnih izdelkih iz naših tovarn 
pisalo papir iz Slovenije, kar psihološko zelo pozitivno deluje 
na kupce in bistveno povečuje pripadnost zaposlenih panogi 
oziroma tovarni, v kateri delajo. Z nastopi v javnih medijih je 
potrebno predstaviti dejansko stanje na tem področju in poro- 
čati o pozitivnih prizadevanjih v teh smereh. Opozarjati je 
potrebno na ekološko osveščenost tovarn v panogi in na 
druge pozitivne dejavnike, ki industriji celuloze in papirja v 
svetu omogočajo tako hitro rast. 

6. Instrumenti za energetsko optimizacijo in ekološko sana- 
cijo Država lahko veliko stori pri dejanskih projektih varovanja 
okolja v tej industriji tako s finančnimi sredstvi, ki jih za to 
namenja, kot tudi s strokovnimi predlogi in strategijo okolju 
prijazne tovarne, ki izdeluje okolju prijazne proizvode. Obe- 
nem bi moralo priti do dogovora z elektrogospodarstvom 
Slovenije o ugodnejših možnostih sodelovanja predvsem pri 
dobavi in plačevanju porabljene energije kot tudi o pomoči 
ministrstva za okolje in prostor pri prehodu na okolju prijaz- 
nejša goriva. 

Ob tem je potrebno povedati, da ni vse odvisno samo od 
države. Veliko vlogo imajo tudi vodilni delavci v tovarnah te 
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panoge. Njihov delež naporov pri sanaciji industrije celuloze 
in papirja je zelo velik, zato so potrebni dodatnih spodbud in 
usmerjanja zunanjih strokovnjakov predvsem glede medse- 
bojnega povezovanja, razvojnega sodelovanja in drugih aktiv- 
nosti za reševanje nastalega stanja. 

Časa za reševanje te industrije ni. Razvoj v svetu se nadaljuje. 
Če ne bo prišlo do uresničitve strategije, se bo ponovila 
žalostna zgodba o intervencijah v slovenske industrijske veli- 
kane. 

Po predstavitvi elaborata in predlogov ukrepov je udeležence 
pozval k dopolnitvi predlogov. 

Krajši povzetki razprav 

Miha Burger, dipl. ing. arh., je kot eden soorganizatorjev 
javnih razprav med drugim poudaril, da je potrebno izboljša- 
nje sistema pogojev gospodarjenja, kar pa ni stvar ekonomije, 
tehnologije ali prava, marveč gre za politično odločitev. Nepo- 
poln oziroma slab sistem pogojev gospodarjenja je treba 
popraviti, rezultanto zahtev zapisati in zahtevati od najvišjega 
organa, ki lahko kaj spremeni, to je od vlade na čelu z njenim 
predsednikom, jasen in enostaven odgovor na te zahteve. Le 
jasen in javen dialog med z&htevami in odgovori nanje lahko 
prinese izboljšavo sistema pogojev gospodarjenja. 

Dr. Miran Mihelčič, dipl. oec., je postavil vprašanje, zakaj in 
kako se moramo danes pogovarjati o celulozni in papirni 
industriji; nedvomno zaradi neugodnih razmer tako v tej 
panogi kot v našem gospodarstvu. Naše gospodarstvo je 
potrebno zdravljenja, govoriti je treba o problemih v sistemu 
pogojev gospodarjenja; celulozna in papirna industrija pa je v 
takem položaju tudi zaradi svojih lastnih - starih in novih - 
slabosti in napak prehodnega obdobja v celotnem kom- 
pleksu. Pogovarjati pa se moramo tako, da nas pri tem zanima 
vloga te industrije v celotnem gospodarstvu, torej tudi rezul- 
tati celotne verige in spremljajočih dejavnosti. 

Vse industrije morajo iti skozi proces ovrednotenja kriterijev, 
da bi ugotovili, kje in katerim panogam nameniti najmanj 
kapitala za določene rezultate, seveda ob ustreznih pogojih 
gospodarjenja. 

Dr. Peter Stanovnik je govoril o strateški orientaciji te in 
drugih panog. Prve, predhodne ekonometrične analize odpi- 
ranja slovenske industrije v Evropo kažejo, da bi nekatere 
panoge vključno s papirno industrijo imele rahlo negativno 
rast. 
Razvoj proizvodov je treba bistveno izpopolniti, kar velja tudi 
za razvoj procesne tehnologije in marketing, zlasti izvozni. 
Treba bo ugotoviti, kakšna je veriga dodane vrednosti v teh 
strateških partnerstvih na evropski ravni. 

Tit Turnšek, dipl. ing., je menil, da se bo Slovenija kot država 
morala odločiti, kako bo vodila svojo gospodarsko politiko. 
Ali jo bo vodila tako, kot se vodi v večini hitro razvijajočih 
držav, ali pa jo bo prepuščala več ali manj trgu in manage- 
mentu. Če ho hotela Slovenija doseči visoko rast v svojem 
družbenem proizvodu, potem bo morala nekatere panoge 
bistveno prestrukturirati, ne pa jih opustiti. Izrazil je dvom, da 
so podjetja sama sposobna narediti prestrukturiranje brez 
direktne industrijske politike države 

Tomislav Cukrov, dipl. Ing., sekretar Združenja papirne in 
celulozne industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije, je 
dejal, da pozdravljajo vsako iniciativo za ukrepe oziroma 
predloge, ki bi spravili panogo na raven, na kateri je že bila. 
Ne bi smeli več delati napak, ki smo jih naredili kljub argu- 
mentiranim stališčem stroke in sklepom, ki jih je sprejel 
državni zbor leta 1993, ko je razpravljal o problematiki celu- 
lozne in papirne industrije. V konkretizaciji teh sklepov žal 
nismo bili dosledni, vlada ni upoštevala priporočil, sklepi so 
ostali nedorečeni. 
V nadaljevanju se je med drugim omejil na nekatere predloge 
in ukrepe, ki bi jih bilo treba sprejeti za razvoj in zaščito te 
panoge. 

Izidor Rejc, poslanec državnega zbora, je menil, da je prav, 
da se na osnovi pripravljene analize problem pojavi pred 
državnim zborom. Čimprej naj bi pripravili predlog strategije, 
ker so razmišljanja, po kateri poti problem reševati, po njego- 
vem mnenju premalo prepričljiva. 

Med drugim je govoril o problemih, s katerimi so se srečevali, 
ponekod pa se še vedno, v Goričanah, Radečah, Palomi, 
Vidmu in poudaril, da je sicer optimist, vendar bo potrebno 
biti pogumen, trd, zelo neusmiljen, če bi hoteli kaj narediti, 
seveda ob podpori sprejemljivih elementov. 
Menil je, da je sedaj pravi trenutek za pripravo sintetične 
strateške strategije, ki bi jo predložili državnemu zboru, pred- 
vsem pa ministru in novi ekipi, ki naj bi pomagala vladi 
reševati te probleme. Prav je tudi, da se zadeva obravnava v 
odboru za gospodarstvo državnega zbora. 

Dr. Vlado Dimovski, državni sekretar v ministrstvu za gospo- 
darske dejavnosti, je uvodoma predstavil nekatere aktivnosti, 
ki jih izvaja oziroma jih je izvajala država v zadnjem obdobju. 
Opozoril je na nekatere probleme, ki so bili prisotni v tej 
panogi (visoka zadolženost, pomanjkanje zaščitne politike - 
carinske in necarinske zaščite). 

V zvezi z industrijsko politiko in strategijo je med drugim 
dejal, da osnutek gospodarske strategije obstaja že skoraj 
celo leto, toda v parlamentu strategija še ni bila sprejeta. 
Strategija ima podpoglavje o industrijski politiki, ki pa je 
dejansko samo izhodišče za neko industrijsko politiko; na 
ministrstvu jo sedaj dograjujejo v moderno industrijsko poli- 
tiko in bo v kratkem pripravljena. Menil je, da bi moralo biti 
osnovno izhodišče za tako industrijsko politiko, ki bi jo raje 
poimenoval politika dvigovanja konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva, perspektivnost programov. 
Menil je tudi, da je ta javna razprava najava nekega konstruk- 
tivnega delovanja strokovne in oblastne slovenske javnosti in 
da je možno tudi v Sloveniji doseči dogovor o strategiji, o tem, 
kaj Slovenija hoče. Ocenil je, da koncept razvoja celulozne in 
papirne industrije vodi v pravo smer. Dejal je tudi, da bo 
možno vzpostaviti konstruktiven dialog in doseči konsenz o 
strategiji, sami industrijski politiki in o strategiji te panoge. 

Vinko Šuiterilč, dipl. Ing., je govoril o vzrokih razpada in 
reševanju tovarne celuloze in papirja Videm Krško, v kateri je 
bil zaposlen 27 let. V zaključku svojih navedb je poudaril, da je 
tovarna propadla zaradi napačne poslovne in razvojne poli- 
tike, ne pa zaradi razpada jugoslovanskega trga. Govoril je 
tudi o poskusih reševanja te tovarne ter o perspektivi proiz- 
vodnje celuloze in papirja. 

Mag. Vesna Falatov je govorila o načinu zbiranja organskih 
odpadkov, kovin, stekla in papirja v sosednji Avstriji. Če gre 
pri tem za gospodarske koristi, je predlagala, da pripravimo 
program izobraževanja in ozaveščanja posameznikov o tem, 
kaj predstavlja odpadek za našo industrijo, pa tudi program 
za odvoz vseh odpadnih surovin. 

Dušan Rebolj, predsednik KSS Pergam, je uvodoma dejal, da 
je bila v državnem zboru leta 1993 narejena osnovna strateška 
napaka, saj je bil pristop k razpravi in reševanju papirne 
dejavnosti popolnoma zgrešen. Na tedanje zahteve (stro- 
kovna javnost, sindikati), da je ta dejavnost prioritetna, da 
mora imeti tudi posebno podporo države, da mora biti vkom- 
ponirana v strategijo razvoja, ni bilo nikakršnega odgovora. 

Menil je, da bi v tej razpravi morali izhajati iz ocene, da je kriza 
težja in hujša, kot je bila prej. V obdobju konjunkture so druga 
podjetja vlagala ob podpori in zaščiti države, ta panoga pa se. 
je ukvarjala s starimi dolgovi, velikimi zadolžitvami, rezultat 
tega pa je, da tehnološko in razvojno zaostajamo. 

V nadaljevanju je opozoril na nekatere ključne probleme in 
med drugim predlagal: podjetja na ustrezen način in z ustrez- 
nimi instrumenti razbremeniti starih dolgov; v državne^ 
zboru obnoviti razpravo o tej dejavnosti in jo ustrezno vmestiti 
v koncept razvoja; potrebne so vzpodbude in subvencije, pa 
tudi državna zaščita. 
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Med drugim je tudi menil, da projekt razreševanja podjetij ni 
možen brez ustreznih dogovorov na ravni država-poslovod- 
stva in država-sindikati. Poseben problem je tudi krepko 
podcenjena vrednost stroke, znanja in dela v podjetjih. Pro- 
blemi niso majhni, kar dokazuje tudi podatek, da podjetja 
dolgujejo zaposlenim na podlagi kolektivne pogodbe blizu 50 
milijonov mark. 

Govoril je tudi o možnostih izpeljave lastninjena v sedanji fazi 
oziroma o položaju, v kakršnem je sedaj ta panoga ter o vlogi 
Sklada Republike Slovenije za razvoj. Poudaril je, da mora biti 
ključni cilj, da ta industrija ne bi prešla v tuje roke. 

Dr. Peter Glavič, državni svetnik, je med drugim menil, da je 
ena izmed možnih rešitev približno tak status, kot ga imajo 
železarne. Glede na volilno leto je to možno izsiliti z določe- 
nim političnim pritiskom; druga varianta je: reši se, kdor se 
more. Pri tem je prvo, izkoristiti vse kapacitete, po potrebi z 
ustreznimi povezavami, zniževanje stroškov, izboljšanje pri- 
hodkov in seveda ustrezni kadri. Interes seveda je, da to 
ostane v domačih rokah, ampak stvari se razvijajo zelo ne- 
ugodno. 
Jože Kiemenčič, dipl. oec., direktor družbe VITACEL, je 
zanikal nekatere izrečene navedbe in pojasnil, da po oceni 
državne politike, Ljubljanske banke in sklada celuloza ni 
•mela nikakršne perspektive. Samo maloštevilni posamezniki 
so mislili, da jo je treba rešiti. Nikjer ni bilo države, parla- 
menta, ljudje pa na borzi. Poudaril je dve okoliščini, ki sta jim 
bili v pomoč: zaupanje gozdnih gospodarstev, ki so jim dala 
les ter ponižani in razžaljeni ljudje, ki so prispevali k temu, da 
celuloza ni propadla. 

V nadaljevanju je govoril o narodno - gospodarskem 
Pomenu te panoge ter menil, da bi bilo treba analizirati vpliv 
'e panoge na celotno državno gospodarstvo. Menil je tudi, da 
bi morali reči, da je ta industrija državna in da ji je treba 
Pomagati z garancijami, da se reši ekološka sanacija, da se 
odpira vrata na tuje trge; stečajni postopek pa naj se čimprej 
'egalno in pošteno zaključi. 
Andrej Božič, dipl. oec., direktor tovarne Goričane, je med 

rugim opozoril, da je treba managerjem omogočiti delovne 
Pogoje, da bodo lahko delali naprej. Vsaka razprava naj bo 
argumentirana; imenujno strokovne teame in preanalizirajmo 
*a) nam prinese združevanje nabave, prodaje, marketinga. V 
socialni politiki bodimo zmerni, pri ukrepih za zaščito invali- 
dov pa učinkoviti. 

Menil je tudi, da je treba omogočiti, da bodo izpeljali 

Povzetek uvodnih razprav 

|[avno razpravo je vodil dr. France Vodopivec, državni svet- 
■"«. ki je poudaril, da se ob vrsti propadajočih podjetij, tudi 
akih s priznano blagovno znamko v tujini, nadaljuje politika 
aPiranja podjetij; tudi v panogi celuloze in papirja, proizvod- 

ni in predelavi papiria se zapira temeljno podjetje te panoge 
Videm Krško oziroma se izgublja slovenska lastnina nad 

podjetjem. Namesto da bi poskrbeli za to, da bi to proiz- 
vodnjo sanirali in jo naredili gospodarsko uspešno, imamo po 

dokončno racionalizacijo poslovanja in industrije; odnos do 
te industrije naj bo vsaj podoben tistemu, ki ga imajo konku- 
renti v tujini, torej je treba omogočiti zaščito, necarinsko 
zaščito, cenejša sredstva za ekološke kredite, podporo ekolo- 
škim investicijam. Podpreti je treba tudi dobre programe in 
tovarne, ki lahko ponudijo zanimive izdelke, seveda pa v 
okvirih: stabilno gospodarstvo - pravna država - izterjava 
dolgov. Ob koncu je še dejal, da ni za dotacije, da ne potrebu- 
jemo reševanja, kot na primer za TAM, pač pa so za enako- 
pravne pogoje z ostalimi konkurenti. 

Črtomir Viihar, gozdno gospodarstvo Kočevje, je govoril o 
povezanosti gozdarstva s celulozno industrijo in opozoril na 
posledice, ki bi nastale, če domače industrije ne bo. 

Marijan Poljšak, poslanec državnega zbora, je med drugim 
opozoril, da je treba sprejeti kratkoročne ukrepe. Poslanci bi 
lahko vložili pobude za več zakonov za izboljšanje položaja, ki 
bi jih lahko pripravili v mesecu dni. 

Mag. Štefan Čelan, član Slovenskega razvojnega sveta, je 
menil, da je funkcija Slovenskega razvojnega sveta, da raz- 
grne pred javnostjo, kaj se dogaja. Primer obravnavane indu- 
strije je vzorčni primer, na katerem želijo opozoriti državo, da 
je potrebno pričeti izdelovati gospodarsko strategijo. Reševa- 
nja slovenskega gospodarstva se je treba lotiti sistemsko, ne 
parcialno. Predlagal je, da poskušajo prenesti v javnost spo- 
ročilo, da je izdelava strategije gospodarskega razvoja ena 
najpomembnejših stvari, ki jih je treba narediti do konca leta. 

Hilda Schaubach, dipl. oec., Paloma, je govorila o položaju v 
Palomi in o poteku sanacije. Podprla je predloge, da se 
določene zadeve rešijo po hitrem postopku, zlasti pri tistih, ki 
imajo perspektiven program, ki lahko delajo pozitivno in ki 
imajo trge. > 

Dr. France Vodopivec, državni svetnik, je v zaključni besedi 
predlagal, da je treba vsa podjetja v panogi, tako za področje 
celuloze kot papirja, skupaj reševati kot enoten segment. To 

' bo seveda imelo določeno ceno, povzročilo bo določene 
stroške državi na ravni sociale, vlaganj v tehnologijo in v 
dejansko finančno sanacijo. Ampak to je edina pot. 

Povzel je tudi predloge za zakonske pobude, ki naj bi jih kot 
določene rešitve predložili državnemu zboru; gre za: 

— predlog zakona o odpisu dolgov papirni industriji, 
— predlog zakona o odpisu terjatev, 
— predlog zakona o garanciji kreditov. 

dražbi tožbe na odločitve, protitožbe in številne nasprotujoče 
si informacije. 

Javna razprava naj bi ugotovila, kaj je še mogoče storiti z 
edinim slovenskim proizvajalcem celuloze, saj je po nekaterih 
informacijah zadeva pravno še vedno nedorečena. Predlagal 
je, da bi priporočili, naj se tovarno podržavi in sanira na način, 
kot so bile sanirane slovenske železarne; to bi pomenilo, da 
se ohrani v slovenskih rokah. 

Dr. Peter Glavič, državni svetnik, je govoril o postopkih in 

Na pobudo državnega svetnika dr. Franceta Vodopivca je 
Državni svet Republike Slovenije 23. aprila 1996 organiziral 
Ponovno javno razpravo o PROBLEMATIKI INDUSTRIJE 
CELULOZE IN PAPIRJA. 

Uvodne razprave: 
Dr. Peter Glavič, državni svetnik: DRUŽBENA LASTNINA IN 
lastninjenje strateško pomembnih tovarn 
Metod Dragonja, minister za gospodarske dejavnosti: STA- 
NJE SLOVENSKE INDUSTRIJE CELULOZE IN PAPIRJA - 
STALIŠČA MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
Franc Mlakar, dipl. ing., vodja strateške panožne skupine 

papirne industrije pri ministrstvu za gospodarske dejavnosti: 
STRATEGIJA RAZVOJA INDUSTRIJE CELULOZE IN PAPIRJA 
Dr. Marko Kos, član Slovenskega razvojnega sveta: INDU- 
STRIJA PAPIRJA - VELIKI GOSPODARSKI SISTEM 
Bogdan Znoj, dipl. ing., član Slovenskoga razvojnega sveta: 
TOVARNA CELULOZE KOT INFRASTRUKTURNI DRŽAVNI 
OBJEKT IN NARODNO STRATEŠKI POMEN INDUSTRIJE 
PAPIRJA - SHEMA PREDLOGOV 

Prof. dr. Janvit Golob, dipl. ing., član Slovenskega razvojnega 
sveta: PREHOD IZ APATIJE IN STAGNACIJE V RAZVOJ S- 
PROGRAMOM ORGANIZACIJSKIH IN KAPITALSKIH POVE- 
ZAV - ZAUPAJMO V SLOVENIJO 
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metodah lastninjenja ter zakonitostih divjega lastninjenja in 
menil, da bo do določenega izboljšanja prišlo šele v trenutku, 
ko bo opravljena koncentracija lastništva, ko bo kritični del 
gospodarstva olastninjen v ozkih krogih, torej resnično priva- 
tiziran. Tedaj naj bi ponftvno veljala pravila pravne države, 
vzpostavljena naj bi bila moralna in etična pravila, ker bodo 
novi lastniki to potrebovali. Seveda bomo plačali hud davek, 
ki se bo izkazoval tudi s tem, da veliko podjetij ne bo več 
doseglo tiste kvalitete in kritične mase, ki so jo že imela, to pa 
bo povzročilo določeno brezposelnost, osiromašenje. 

V tem trenutku bi morala veljati pozornost tistima dvema 
tretjinama gospodarstva, zlasti industriji, brez katere ni preži- 
vetja, ki se še trudi vzdržati konkurenčni boj s svetom in ki se 
trudi vzdrževati moralne in etične standarde, ki smo jih nekoč 
vendarle imeli, ne glede na režim. Ta podjetja, zlasti pa 
delovno intenzivne panoge so v velikih težavah; rešitev je 
samo v tem, da omogočimo tem tovarnam, tem podjetjem, da 
preživijo. Po podatkih je povprečna plača enaka povprečni 
dodani vrednosti v gospodarstvu, kar pomeni, da je polovica' 
gospodarstva obsojena na zaostajanje, da ni sredstev za inve- 
sticije, podjetja slabijo, prihajajo v krizo, narašča nezadovolj- 
stvo med zaposlenimi. Rešitve za tako stanje se včasih naj- 
dejo; zelo pogosto pa ne, kar še pospeši propad podjetja, 
dokončno pa ga uničijo takoimenovani »mrhovinarji«; to se je 
zgodilo v eni ali dveh tovarnah, tudi v industriji celuloze in 
papirja. Pri tistih, ki so še pravočasno prešli v tuje lastništvo, 
so se zadeve najbolj uspešno saniraie. 

Menil je, da v političnih krogih ni videti pripravljenosti, da bi 
se zadeve postavile drugače, da bi sankcionirali nekatere 
dogodke. Edino smotrno bi bilo, da bi sprejeli zakon, ki bi 
preprečil zastaranje in tako bi te stvari še nekaj let ostale 
odprte; enkrat bo pač treba položiti račune. V zadnjih mese- 
cih se v Sloveniji dogajajo pomembne zadeve. Tudi v celu- 
lozni in papirni industriji so ljudje spoznali, da se bodo brez 
samoobrambe in brez organiziranosti v vsakem kraju posebej 
sistemi še naprej rušili. 

Opozoril je še na izredno neugodno stroškovno strukturo 
bruto domačega proizvoda v Sloveniji v primerjavi z nekate- 
rimi evropskimi državami. Na podlagi posredovanih podatkov 
je zaključil, da je težko ustvariti ugodne gospodarske rezul- 
tate, še več, ni mogoče ustvariti drugega kot razprodaje 
premoženja. 

Metod Dragonja, minister za gospodarske dejavnosti, se je 
poleg ocene stanja v slovenski industriji celuloze in papirja 
osredotočil še na poizkus diagnoze vzrokov za takšno stanje, 
v nadaljevanju pa predvsem na možne izhode in predvsem 
strateške usmeritve te gospodarske panoge. 

Med drugim je dejal: »Glede na časovne obremenitve nisem 
uspel v celoti pripraviti svojega prispevka tako, kot sem si 
želel, vendar kljub temu upam, da bom nekaj osnovnih ugoto- 
vitev o poslovanju te industrijske branže, posebej na osnovi 
najbolj aktualnih podatkov, lahko kljub temu podal. 

Ni potrebno posebej utemeljevati, da je ta industrijska panoga 
v določeni krizi že od konca 80-ih oziroma od začetka 90-ih 
let. Čeprav nisem imel na razpolago niti zadosti časa niti 
zadosti možnosti, da bi lahko vse elemente te krizne situacije 
razčlenil, ocenjujem, da gre poleg problemov, ki bremenijo 
celotno gospodarstvo in lahko rečemo, da so povezani z 
delovanjem ekonomske politike, posebej so mišljene indu- 
strijske branže in še dodatno izvozno usmerjene panoge, v 
primeru proizvodnje papirja najbrž za situacijo, ko je šlo na 
neki način za nesrečno ujet investicijski cikel v tej branži, saj 
se je veliko vlagalo, posebej na koncu 80-ih let, ko so tekle 
nekatere večje investicije, po moji oceni pa se učinek teh 
investicij ni ujel z določenimi konjunkturnimi gibanji na trgu 
papirja in na trgu celuloze. Tako je ne samo s situacijo na 
trgih in z razpadom tradicionalnih trgov, ampak tudi v pove- 
zavi z v celoti neoptimalno izvedenimi učinki teh investicijskih 
vlaganj prišlo do večjih motenj in do večjih težav. Vendar bi 
bolj kvalificirano sliko lahko dali samo na osnovi bolj poglob- 
ljene analize, predvsem investicijskega ciklusa v tej branži. 

Kar se tiče zadnjih rezultatov te gospodarske branže, smo na 
osnovi podatkov, ki jih je obdelala Agencija za plačilni pro- 
met, izluščili situacijo v branži proizvodnja in predelava 
papirja, v kateri se nahaja šest podjetij, šest gospodarskih 
subjektov. Ugotovili smo, da je ta slika v letu 1995 še dodatno 
bolj eksponirana, kot je bila v preteklih letih. Ta branža se je 
namreč pojavila na vodilnem mestu med vsemi gospodar- 
skimi skupinami po enotni klasifikaciji dejavnosti po ustvarje- 
nem znesku čiste izgube v gospodarstvu. Skupaj je ta branža 
ustvarila za 7,8 milijard izgub in je po znesku ustvarjene 
izgube pred elektrogospodarstvom, črno metalurgijo, gradbe- 
ništvom in strojno industrijo. Na drugi strani so ustvarjeni tudi 
določeni dobički, ki delno nevtralizirajo te negativne rezul- 
tate. Dobičkov je v branži ustvarjenih za milijardo 990 milijo- 
nov tolarjev, tako da bi lahko govorili, da je na konsolidiranom 
nivoju slika nekoliko boljša, vendar je kljub vsemu izgub v 
celoti za okrog 6 milijard tolarjev in tudi po konsolidirani sliki 
je ta branža še vedno vodilna po ugotovljenih finančnih rezul- 
tatih na letnem nivoju. Ta slika gotovo odraža globoko krizo, 
ki je lahko na eni strani konjunkturna, ki odraža razmerje 
poslovanja te branže tako glede na domače pogoje poslova- 
nja kot tudi glede na pogoje poslovanja na mednarodnih 
trgih. Na drugi strani pa gotovo odraža tudi vse težave, ki jih 
ima branža z zagotavljanjem svoje konkurenčne pozicije, 
posebej na tujih trgih. Ce bi to prelevili še v nekatere druge 
pokazatelje, lahko ugotovimo, da branže ustvarjajo v tem 
trenutku nekaj manj kot 50.000 nemških mark prihodkov na 
zaposlenega, kar pomeni, da je po tem delu, vsaj kar se tiče 
»avtputov« oziroma nekega osnovnega merila produktivnosti, 
tudi relativno nizko. Najbrž torej ni v zadostni meri uspele 
razrešiti problemov produktivnosti in števila zaposlenih. Je pa 
ta branža ena od relativno visoko izvozno orientiranih grupa- 
cij, nekaj več kot 70% svoje realizacije izvede v izvozu. Ta slika 
je sicer lahko nekoliko dramatizirana, če se omejimo na stanje 
v šestih vodilnih podjetjih, ki ga je bilo možno relativno 
enostavno izluščiti. V nekaterih podjetjih je namreč prišlo do 
premikov in tudi do naknadno ugotovljenih in prenošenih 
izgub iz preteklih let. 

V tem delu bi samo navedel nekaj teh osnovnih številk P° 
podjetjih: Palorna-Sladkogorska, Sladki vrh je bila tudi v 
slovenskem prostoru v lanskem letu vodilno podjetje p° 
ustvarjeni čisti izgubi na nivoju 4 milijarde 68 milijonov. >a 

izguba ima gotovo svojo genezo nastanka, o kateri se je dalo 
tudi veliko prebrati; del te izgube je prenešen na osnovi 
revizije iz preteklih let in bi težko pripisali celotno učinke 
samo poslovanju leta 1995, vendar je ta izguba objektivno 
izkazana v tem letu. Podobna slika je v podjetju Radeče PaPjj 
kjer je izkazana milijarda 778 milijonov tolarjev izgube. Tud1 

tukaj je približno 700 milijonov tolarjev izgube prenošenih i* 
preteklega obdobja, kar kažejo revizijska poročila. Bol) 
zaskrbljujoče pa je predvsem to, da to podjetje ni uspejo 
ustrezno produktivno uporabljati sredstev, ki so bila pridob- 
ljena na osnovi posebnega zakona izpred dveh let za odpravo 
težav pri njenem poslovanju in za ustrezno programsko, orga* 
nizacijsko in kadrovsko prestrukturiranje, ampak je ta pod' 
pora države sicer kratkoročno pokrila primanjkljaj, v zadn)"1 

dveh letih pa se je situacija v tem podjetju praktično ponovila- 
Tako bi lahko z veliko stopnjo gotovosti trdili, da ta sredstva 
praktično niso bila produktivno uporabljena za namene P10' 
strukturiranja tega podjetja. 

Izgube izkazujejo tudi nekatera podjetja, ki so že v delni aN 
večinski lasti tujih vlagateljev; tako Papirnica Vevče izkazuj 
okrog 670 milijonov tolarjev izgube in bivša Papirnica Ko'* 
čevo približno enako izgubo. Ce bi poleg teh podjetij, te 
papirnih gigantov kot podjetij z negativnim rezultatom pog1®* 
dali še situacijo, kjer se je ustvarjal dobiček, lahko podam 
informacijo, da je bil dobiček ustvarjen v dveh podjetjih, 
bazirata svojo dejavnost na najemu podjetja Videm v stečaiu. 
Eno od teh podjetij je Videm Papir, ki je ustvarilo neto dobifi0. 
v višini 689 milijonov tolarjev, drugo pa je podjetje Vitacel, 
je po izkazanih podatkih ustvarilo okrog 500 milijonov ne' 
dobička. Vendar je revizija Agencije za plačilni Prorne'ker 
podatek korigirala in na osnovi preliminarnih informacij. K ^ 
ta revizija še ni zaključena, imamo podatek, da je zneSZ0 
čistega dobička na nivoju okrog milijarde 300 milijonov, tak 
da bi lahko skupaj ugotovili, da sta obe podjetji ustvarili okr°y 
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milijardo 900 in Se nekaj milijonov čistega dobička. Pri tem pa 
velja posebej poudariti, da se v tem primeru odraža v veliki 
meri tudi vsa kompleksnost odnosov med podjetji, ki so 
najemniki sredstev, opreme in proizvodnih obratov Vidma v 
stečaju ter vprašanje ustreznosti najemnine za ta sredstva đana v najem, ker ta podjetja glede na to, da sredstva niso 
njihova, niso dolžna obračunavati amortizacije. Ta amortiza- 
cija je, glede na visoko kapitalsko opremljenost teh branž, 
eden od ključnih stroškov, ki ga ti dve podjetji nista imeli 
vključenega v svoje finančne obračune. Vprašljivo pa je, 
koliko so najemnine realno odrazile tudi strošek reprodukcije 
teh sredstev, posebej proizvodnja tehnološke opreme. 
Dodatno velja poudariti še to, da podatki agencije ne zaje- 
dajo slike pri podjetjih, ki so v stečaju, ker ta podjetja svojih 
nnančnih obračunov ne izdelujejo na osnovi standardnih pri- 
kazov poslovanja v gospodarskih subjektih, tako da Videm v 
stečaju kot tak ni zajet v teh podatkih; ker je praktično 
dejavnost prenešena na ta živa podjetja, je to možno preslikati 
na ta podjetja, vendar v celoti pa slika ravno zaradi izločitve 
enega bistvenega segmenta poslovanja, ki je samo pogojno v 
'unkciji, v tem delu ni objektivna. 

Mislim, da ti podatki zadosti plastično izkazujejo, da so pro- 
metni v tej branži relativno težki in težko obvladljivi, da odra- 
žajo krizo, ki se v tej branži kumulira skozi več let, da odražajo 
'udi relativno omejeno sposobnost teh podjetij, da lovijo 
Korak s svojimi konkurenti v svetu, vsaj kar se tiče njihove 
sposobnosti nadaljnjega tehnološkega posodabljanja in 
nadaljnjega vlaganja v razvoj novih tehnologij, v doseganje 
*'sje produktivnosti in višjega nivoja tehnoloških in tržnih 
standardov. Potrebno bo s posebno obravnavo te panoge v 
°kviru projekta njenega strateškega prestrukturiranja poiskati 
'udi ustrezne načine, kako panogi dati nov zagon in kako jo 
Predvsem razbremeniti določenih hipotek preteklosti. 

J-ahko omenim, da vlada poleg linearnih ukrepov oziroma 
ukrepov, ki jih je že pripravila za gospodarstvo kot celoto, zdaj 
Pripravlja še en dodatni paket ukrepov za vzpodbuditev 
9°spodarskih aktivnosti, predvsem za povečanje proizvodnje. 1 ukrepi bodo objavljeni nekje do sredine maja in bodo delno 
usmerjeni v celotno gospodarstvo in za njegovo nadaljnjo 
azbremenitev, delno pa bodo selektivno usmerjeni na posa- 

mezne panoge, pri čemer pa ravno tak tip panoge, kot je 
Proizvodnja in predelava papirja, ki velja za tehnološko visoko 
ahtevno, kapitalno intenzivno panogo, v celoti še ni zajet in 
'obdelan v predlogu teh ukrepov, ki jih pripravljamo. Na 
snovi tudi današnje diskusije bomo poskušali specifiko in' 

problematiko te panoge posebej obdelati in v okviru možnosti 
n danih usmeritev gospodarske politike v celoti poiskati tudi 

"Pecifične pristope za to branžo. 

|jden od instrumentov, ki je v pripravi in ki se bo manifestiral v 

Drv?čonem zakonskem predlogu, je tudi delna razbremenitev podjetij in branž s stroški financiranja in s pomočjo pri 
strukturiranju dolgov, ki bo vključila tako podjetja, banke 

°t državo. Gre za relativno kompliciran mehanizem, ki je v 
snovnem konceptu razdelan, ki bo formaliziran v zakonskem 

[• edlogu in naj bi predstavljal podlago za finančno razbreme-. 
'ev prezadolženega dela gospodarstva. Vendar je ta ukrep, 
Jo v pripravi, lahko samo dopolnilo drugim aktivnostim in 

K.rePom ekonomske politike, ki bi morali v večji meri zagoto- 
'' razbremenitev gospodarstva in pa večjo konkurenčnost 

y°spodarskih panog v tujini. 

^jede strateških povezav v industriji in s poslovnimi partnerji jUjmi ter prisotnosti tujega kapitala v gospodarstvu in pose- 

tei1 V ,e' branži' bi z,as,i poudaril oceno, da imamo posebno v p'situaciji, v kateri se vodi borba okrog lastništva Videm 
U P'rja, relativno zelo pomanjkljivo sistemsko ureditev, ki 
a eja interese tujega kapitala in pa vstopa tujih lastnikov v 
iarnać? Podjetja. To velja tako za delujoča podjetja, še bolj pa Podjetja, ki so v stečaju, ker načela pravne države relativno 
te <s»° razmeiujejo med aktivnostmi pravosodne veje oblasti, ki v^ćaje vodi, in med drugimi vejami oblasti, posebej izvršno 
akt katere dolžnost je sicer, da se vključuje v te 
air'

v"os«'. ki pa ima kljub vsemu premalo aktivno vlogo pri s0v t em vplivanju in pri direktnemu usmerjanju teh proce- 
- Tako bodo naši ukrepi zdaj izrazito usmerjeni v to, da se 

ta inštrumentarij zagotovi in da bo zakonska ureditev glede 
vstopov in strateških povezav tujega kapitala pospešeno spre- 
jeta, še posebej zakonska ureditev, ki opredeljuje interese 
tujega kapitala in tuja vlaganja. Z vidika strateškega položaja 
te panoge je to tudi eno od pomembnih vprašanj. 

Ravno ta konkreten primer, ki vzbuja zdaj največ nemira v 
slovenskem prostoru, pa bo moral služiti tudi kot osnova za 
to, da bo zakonska ureditev na tem področju dodatno dopol- 
njena, tako da bodo v zadostni meri zaščiteni narodno-go- 
spodarski interesi.« 

Franc Mlakar, dipl. ing., vodja strateške panožne skupine 
papirne industrije pri ministrstvu za gospodarske dejavno- 
sti, je predstavil nekatere pozitivne in negativne pokazatelje, 
ki lahko vplivajo na razvoj slovenske papirne industrije. Poka- 
zatelje in podatke je povzel po dveh študijah: po analizi 
PHARE-ja o položaju slovenske papirne industrije in osnutku 
strategije razvoja slovenske papirne industrije, ki je bila izde- 
lana v okviru strateške panožne skupine pri ministrstvu. Obe 
študiji sta celota, ki naj bi predstavljala oporo vladi pri načrto- 
vanju industrijske politike in razvoja te panoge. 

Pozitivni pokazatelji 

1. V papirni industriji je v Sloveniji dosežena sorazmerno 
ugodna delitev dela med tovarnami; vsaka tovarna nastopa 
kot edini proizvajalec izdelka na domačem trgu, zato med 
slovenskimi papirnicami ni bistvene konkurence. 

2. Poraba papirja znaša v Sloveniji 103 kg na prebivalca, kar jo 
uvršča med srednje razvite države. V Avstriji je letna poraba 
185 kg, v Italiji 143 kg, na Madžarskem 53, na Češkem 63 kg, v 
Nemčiji 190 kg, na Irskem 100 kg. 

3. Slovenska proizvodnja papirja je večja kot na Danskem in 
Madžarskem, v Grčiji, Belgiji, Romuniji, Turčiji, Litvi, Latviji, 
Belorusiji, Hrvaški, ZRJ, Makedoniji, Bosni, Gruziji, Moldaviji. 

4. Kljub majhnosti je slovenski trg zelo pomemben za to 
panogo, saj strokovnjaki Phare do leta 2005 napovedujejo 
6-odstotno rast porabe papirja. Poraba papirja v Sloveniji naj 
bi se od 206.000 ton v letu 1994 povečala na 425.000 ton v letu 
2005; to pomeni, da bo poraba leta 2005 večja, kot je bila 
proizvodnja v letu 1994, ko je dosegla 385.000 ton. 

5. Proizvodne zmogljivosti slovenske papirne industrije zna- 
šajo 500.000 ton, izkoriščene pa so 77-odstotno; zmogljivosti 
celuloze in lesovine znašajo 220.000 ton, izkoriščene pa so 
44-odstotno. Z rekonstrukcijami obstoječih kapacitet bi 
lahko pokrivali povečane potrebe domačega trga in ohranjali 
raven izvoza. 

6. Oprema v slovenskih papirnicah je v primerjavi z evropsko 
dobra in dovolj skrbno vzdrževana; slabše je stanje v papirno- 
-predelovalni industriji. 

7. Surovinski viri so ugodni, saj Slovenija razpolaga z velikim 
gozdnim bogastvom, planirani etati do leta 2000 so 3 mio m3 
lesa letno. Slovenija že predela 190 tisoč ton vrnilnega papirja 
in ob upoštevanju, da znaša v Evropi odstotek reciklaže 50 % 
starega papirja, bi tudi Slovenija lahko v veliki meri pokrila 
lastne potrebe z domačim papirjem. 

8. Tovarne Videm, Vevče, Količevo in Goričane razpolagajo s 
potrebno prostorsko in drugo infrastrukturo za širitev proiz- 
vodnje; širitev proizvodnje ni možna na lokacijah Radeče in 
Sladki vrh. 

9. V reproverigo je v Sloveniji poleg papirno-predelovalne 
industrije vključena še močna grafična industrija, ki se vse 
bolj vključuje v izvoz. 

Negativni pokazatelji 

1. Slovenska papirna industrija je leta 1994 dosegla le 70 
odstotkov proizvodnje iz leta 1989, ko je jugoslovanski trg še 
normalno deloval. 



2. Utečene poti oskrbe z domačim lesom so bile z liberaliza- 
cijo prometa z lesom v veliki meri prekinjene, zato se je v 
zadnjih letih močno povečal uvoz. V prihodnje bo pri oskrbi z 
lesom velika ovira razmejenost gozdne posesti. Strokovnjaki 
PHARE-ja ugotavljajo, da bo ravno na tem gozdarskem seg- 
mentu potrebna velika reorganizacija in da bi morali s pod- 
poro države stimulirati lastnike gozdov, vključevanje v koope- 
rative, ki bi v neki meri gospodarile z lesom in opravljale 
promet z njim. 

3. V nekaterih proizvodnih programih so vzrok za slabo kon- 
kurenčnost majhne kapacitete papirnih strojev v primerjavi s 
tujo konkurenco. Te tovarne niso razvijale vzporednih konku- 
renčnih proizvodov. 

4. Produktivnost kot pokazatelj konkurenčnosti je v primerjavi 
z nemško, italijansko in avstrijsko papirno industrijo - pri- 
merjava s temi industrijami zato, ker tja slovenska papirna 
industrija največ izvaža - zelo nizka. Po podatkih za leto 1994 
znaša letna proizvodnja v slovenski industriji predelave 
papirja II5,6 ton na zaposlenega, v Italiji 247 ton, v Nemčiji 344 
ton, v Avstriji 497 ton. Produktivnost v Italiji je več kot dvakrat 
višja, v Nemčiji nekaj manj kot trikrat, v Avstriji pa skoraj 
štirikrat. 

Prihodek na zaposlenega je v istem letu v papirni panogi 
znašal 142.709 nemških mark; panoga je zaposlovala 4.210 
delavcev. Prihodek na zaposlenega je v Italiji znašal 316.000 
DEM, v Nemčiji 358.300 DEM, v Avstriji 426.862 DEM. Slove- 
nija dosega le 45 odstotkov italijanskega, 40 odstotkov nem- 
škega in 33 odstotkov avstrijskega prihodka na zaposlenega. 

Obe študiji dokazujeta, da dosegajo najboljše rezultate v 
papirni in v papirno-predelovalni industriji tista podjetja, ki 
imajo znane lastnike, v najslabšem položaju pa so podjetja z 
družbenim kapitalom. 

Glede lastništva - domačega ali tujega - je med drugim 
pojasnil, da po ocenah nekaterih analitikov papirničarji napo- 
vedujejo vse večjo koncentracijo in izredno mobilnost kapi- 
tala v papirni industriji Evrope; če ne bo koncentracije kapi- 
tala, se panoga ne bo mogla razvijati. Danes zahtevajo pro- 
jekti od odobritve do realizacije že petletno časovno obdobje. 

Tudi študija PHARE omenja potrebo po združitvi še neprivati- 
ziranoga dela papirne industrije Slovenije v upravljalski hol- 
ding, ker bi bila s tem začasna podpora države učinkovitejša. 
Večinskemu paketu dajejo ti strokovnjaki prednost pred inter- 
nimi delnicami. 

Dr. Marko Kos, član Slovenskega razvojnega sveta, je naj- 
prej ugotovil, da se na primeru Vidma prvič soočamo z večin- 
skim prehodom neke panoge v tujo lastnino. Prehod v tujo 
lastnino je dokaz za slovensko nesposobnost; nekdo je odpo- 
vedal, bodisi raziskave, razvoj, trženje, management, finance, 
proizvodnja, morda je krivda v širši skupnosti. Videm je klonil 
pod ogromnimi obrestmi, ki jih ne bi moglo kriti nobeno 
podjetje na svetu. Finsko konzultantsko podjetje je v svoji 
študiji že leta 1992 postavilo absolutno integracijo Vidma kot 
edino ekonomično in racionalno solucijo. Tuja lastnina sama 
po sebi ne pomeni nekaj absolutno negativnega, vendar je pri 
tem treba opozoriti na naslednje; 

- pomembno je, da dobiček ostane pri nas. saj sedanje 
izkušnje s tujimi podjetji kažejo, da dobiček in dodana vred- 
nost odtekata; 

- obdržati je treba slovenski management, kajti če tega v tujih 
firmah ne bo, bomo izgubili prvo in glavno bitko; pa tudi vsa 
energija, porabljena za izobraževanje naših managerjev, bo 
zapravljena; ' 

- tujci se redko odločajo za raziskave in razvoj; če je kakovo- 
sten in poceni, ga posvojijo in izkoristijo. 

Vse napake v tej panogi so bile storjene že v preteklosti: ni se 
vlagalo v kadre, v raziskave in razvoj. Sedaj se postavlja 
vprašanje, kaj storiti. Odločitev vlade, da bo reševala velika 

podjetja, je ključno politično vprašanje za naše delavstvo in za 
našo inteligenco. Med ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti, jej 
navedel: 

- razpis za revitalizacijo velikih podjetij z več kot 1.000 
zaposlenimi, seveda ob ustrezni selekciji med temi podjetji. 
Vir sredstev bi moral biti sklad za prestrukturiranje, v katerega 
se steka kupnina od privatizacije. Sredstva sklada, dodeljena 
podjetjem na podlagi razpisa, se morajo porabiti v obliki 
posojil oziroma rizičnega kapitala po pogojih, ki so znatno 
ugodnejši od bančnih. To pomeni, da jih morajo podjetja, če 
bo sanacija uspešna, vrniti; 
- razpis za subvencioniranje obrestnih mer za kredite, name- 
njene tehnološki prenovi in modernizaciji; 
- nadaljevanje tekočih ukrepov za izvajanje naročil z odlože- 
nim plačilom; 
- razbremenjevanje močno obremenjenih podjetij, pri čemer 
je izjemnega pomena selekcija, torej izbira podjetij za pre- 
strukturiranje; v poštev pridejo samo tista podjetja, ki imajo 
perspektivo po tržni, tehnološko-razvojni, organizacijski, 
kadrovski in stroškovni plati. 

Ključnega pomena pri uresničevanju prestrukturiranja pa je 
oblikovanje ekspertnega sistema, ki ga je možno sestaviti iz 
to obstoječih ekspertnih organov na ministrstvih, gospodar- 
ski zbornici, inštitutu za ekonomske raziskave. To bi bila 
mreža za izvajanje izbire po že navedenih kriterijih; kot krovni 
organ vseh teh ekspertov pa bi po francoskem vzoru pri 
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti ustanovili Svet za pre- 
strukturiranje velikih podjetij, ki bi nadzoroval posamezne 
evalvacije in oblikoval dokončno mnenje za vlado. 

Bogdan Znoj, dipl. Ing., član Slovenskega razvojnega sveta, 
je predstavil tri dejavnike, pomembne za to gospodarsko 
panogo: strateški pomen industrije celuloze in papirja, vlogo 
Vidma kot infrastrukturnoga objekta in pomen kombiniranega 
lastništva države z zasebnim kapitalom. 

1. Industrija celuloze in papirja je narodno strateškega 
pomena; to trditev utemeljujejo: 
- tradicija, ki nima odločilnega pomena, ni pa zanemarljiva; 
- osnovna surovina, saj je ta industrija porabnik dveh surovin 
in sicer lesa in odpadnega papirja; 
- navezava velikega dela industrije na to panogo; gre pred- 
vsem za odjemalce izdelkov in dobavitelje surovin. Med odje- 
malci je treba omeniti zelo razvito tiskarsko in grafično dejav- 
nost, založništvo in porabnike kartonske embalaže, pri doba- 
viteljih surovin pa se. če bi ostali brez pomembnega odje* 
malca, postavlja vprašanje, kam z odpadnim lesom in odpad- 
nim papirjem; 
- energetski viri in železnica, saj je ta industrija pomemben 
uporabnik teh virov in železniških transportnih storitev; 
- poraba celuloze in papirja na svetovnem trgu naraščata, 
poleg tega pa se v vzhodni Evropi in na Balkanu odpirajo novi 
trgi, ki dajejo tej industriji še dodatno strateško vrednost. 

2. Tovarna Videm je Infrastrukturni objekt. Celulozna i" 
papirna industrija je kapitalsko in razvojno izjemno intenzivna 
panoga; to pomeni, da so vlaganja v tak objekt nekaj običaj- 
nega in to'ne vsakih 10 ali 20 let, pač pa najmanj na vsakih * 
do 5 let. Za to industrijo je nujno koncentriranje in povezova- 
nje kapitala in znanja. 

Tovarna Videm intenzivno sodeluje z železnico, saj ob maksi- 
malni proizvodnji stoji v Krškem tudi do 250 vagonov l 

dodatno zaposlenimi delavci. Tovarna je tudi pomemben 
odjemalec premoga iz rudnika Velenje. 

Tovarna Videm mora za dobave lesa sodelovati z gozdni'*' 
gospodarstvom, pri zbiranju odpadnega papirja pa z vse"* 
prebivalci. 

Videm kot infrastrukturni objekt, gledano v celoti, uporabjj® 
in povezuje znanje inštitutov in univerze, uporabi) 
pomembne surovine, transportne storitve in energetske vir®; 
Je edini proizvajalec celuloze v Sloveniji, zato morajo o nijjj 
govi usodi odločati stroka ter državni in narodnogospodars* 
interesi. 



3 Kombinirano lastništvo države In zasebnega kapitala ima 
*a kapitalsko in razvojno intenzivno industrijo poseben 
Pomen; med drugim tudi zaradi nihanj na svetovnem trgu 
celuloze in papirja, obdobij recesije in konjunkture. V 
obdobju recesije mora država pomagati z ugodnim kreditira- 
nem, ki ga poznajo vse razvite države, saj se ta sredstva v 
obdobju konjunkture povrnejo. Pojavljajo se koncerni, ki 
želijo zaradi trgov ali drugih strateških prednosti kupiti 
manjše tovarne. 

pržava mora biti solastnik v velikih podjetjih te panoge zaradi 
treh poglavitnih dejavnikov: recesije na svetovnem trgu, pre- 
prečevanja prodaje tovarn tujcem in zavarovanja narodnogo- 
spodarskih interesov pred ozkimi interesi zasebnikov. 

Pb koncu je poudaril, naj država omogoči, da ostane ta 
'ndustrija slovenska; k razvojnemu delu je treba pritegniti 
univerzo in inštitut za celulozo in papir, da bosta začela 
opravljati svoje poslanstvo, to je izobraževati strokovnjake za 
'o področje in pomagati pri razvoju novih tehnologij. 
Prof. dr. Janvit Golob, dipl. Ing., član Slovenskega razvoj- 
nega sveta, je opozoril na usodo enega od velikih sistemov 
slovenske industrije, to je industrije celuloze in papirja. Veliko 
sredstev, znanja in energije je bilo že vložene v to industrijo, 
Pa tudi za naprej obstajajo pogoji, kot so trg, znanje vseh 
Kategorij - proizvodno, razvojno, marketinško, organizacij- 
sko - ter proizvodne kapacitete. 

J', nadaljevanju je govoril o stečajnem pravu in različnih vidi- 
J'n stečaja in dejal, povzemajoč mnenje strokovnjaka za ste- 
čajno pravo, da se v Sloveniji stečaje še vedno pojmuje kot 
Kaznovanje dolžnikov. Glavna naloga stečaja je torej kazno- 
ati dolžnika na ta način, da se likvidira podjetje, proda 

Premoženje in iz tega poplača upnike. Takšen pogled na 
stečaje izhaja iz rimsko pravnih pogodbenih pogledov in 
*ahtev, da se kaznuje goljufivega dolžnika, ki si sposoja več, 
Kot je sposoben vrniti. Zato mora slediti kazen v obliki stečaja, 
^nienjeni kaznovalni pogled na tečaj je v skladu z idejo tržne 
Konomije, ki predpostavlja popolno delovanje trga. V skladu 
tem najmočnejša podjetja na trgu preživijo, slaba morajo 

Propasti. Nevidna roka trga deluje nezmotljivo. Vendar pri- 
merjalna zgodovina razvojnega stečajnega in korporacij- 
ama prava kaže, da je omenjena paradigma popolnega trga 
n nevidne roke propadla in jo nadomeščajo drugi instituti. 

Razvoj stečajnega prava je povezan z razvojem industrializa- 
'le in korporacije od 19. stoletja naprej. Ključna sprememba 

Paradigme nastopi v 19. stoletju, ko se na stečaj ne gleda več 
?' na kaznovanje dolžnika, ampak kot na olajšanje dolžniko- 
h obveznosti. Iz neprostovoljnih, prisiljenih stečajev se raz- 

Jejo prostovoljni stečaji, ko so pošteni dolžniki trpeli zaradi 
nančnih dogajanj, v ekonomiji jih imenujejo »finančne 
Ksternalije«, zunaj njihovega vpliva. 

^slednji in najpomembnejši korak v razvoju stečajnega 
ava nastopi z institutom finančne reorganizacije. V 

asprotju z likvidacijo lahko podjetje, ki pod določenimi 
og°ji zaprosi za reorganizacijo, nadaljuje s poslovanjem, 
ojavjjo pa se stečaji kot strategija prenosa bremen in rizikov 
Poslovanja na druge stranke. Strateški stečaji so popol- 

noma spremenili pomen stečajev, ko je prišlo do spoznanja, 
j® Prisiljene prodaje premoženja in ustavitev poslovanja v 
kakU dePres'i ustvarjajo izgubo za celotno gospodarstvo Kor tudi za posamezne dolžnike in upnike. Gre za spre- 
. embo, ko se stečaji ne izvajajo več zaradi interesa upnikov 
c delničarjev, ampak so v interesu podjetnikov in predvidoma 

'otne družbe. Ključna sprememba paradigme je torej v tem, 
p 9redo v času makroekonomskih recesij v stečaj tudi dobra 
l|, o.ietja, ki trpijo zaradi zunanjih finančnih vplivov in da lahko 
ffiau ac'ia P°die,ia bolj prizadene interese upnikov. Agregatni 

aKroekonomski Soki, na primer neobičajno visoke obrestne v neobičajno dolgem obdobju, uspejo potopiti tudi 
trn • Podjetja. Ko se poslovimo od paradigme popolnega 
'*oKi'n nezrT»otljive nevidne roke, se moramo vprašati, kako Ve, likovati kriterije za razločevanje dobrih od slabih podjetij. 
$tJ?,narTlroč. da likvidacija dobrih podjetij ustvarja socialne 

°Ske, medtem ko likvidacija slabih podjetij te stroške 

zmanjšuje. Vendar ne moremo imeti niti prvih, ne da bi imeli 
tudi slednje. 

Kriteriji v času makroekonomske recesije so nedvomno dru- 
gačni kot v času rasti. Zato so v času makroekonomskih 
recesij stečaji še toliko bolj tvegano in odgovorno dejanje. 
Vendar dokler se v Sloveniji po zaslugi slabo informiranih 
ekonomistov in pravnih strokovnjakov, ki na stečaj še vedno 
gledajo skozi optiko rimskega prava in kot na kaznovanje 
dolžnikov, izvajajo stečaji brez za to nujnih znanj, tako dolgo 
bomo v Sloveniji neselektivno potapljali tudi dobra podjetja. 
To velja še toliko bolj, če stečaje opravljajo neizšolani in 
neizkušeni praktiki, ki menijo, da je stečaj samo tehnični 
rutinski postopek. Odgovornost za vse to bo seveda morala 
prevzeti nase tudi vlada. 

Kra|ši povzetki razprav 

Vinko Šušteršlč, dipl. Ing., je govoril o načrtih projekta Videm 
1992 ter o poznejših dogodkih, ki so pripeljali do odpuščanja 
delavcev, velikih dolgov in stečaja. Na podlagi svojih navedb 
je zaključil, da so se država ter vodstvo v stečaju in vodstvo 
Videm-Papirja trudili prenesti družbeni kapital v privatne 
roke. Zato je med drugim predlagal, naj se ugotovi upraviče- 
nost uvedbe stečajnega postopka oziroma razveljavi stečajni 
postopek; dovoli naj se revizijo tega postopka, ki naj jo vodi 
sodna veja oblasti; terjatve države, elektrogospodarstva in 
drugih naj se spremenijo v lastniške deleže; agencija za 
sanacijo bank in hranilnic naj pojasni, kaj je storila za zmanj- 
šanje dolga in terjatev; ugotovi naj se odgovornost sklada 
Republike Slovenije za razvoj kot največjega upnika pred 
stečajem Vidma; računsko sodišče naj posreduje podatke o 
sredstvih, ki so jih sklad in ministrstva dala oziroma posodila 
od 1992. do 1995. leta Videm-Papirju, Vitacelu in »by pass« 
podjetjem; opravi naj se pregled finančno materialnega 
poslovanja Tovarne celuloze in papirja od 1. 1. 1989 do 1. 
4.1993. 

Marijan Poljšak, poslanec državnega zbora, je govoril o 
možnostih za reševanje te problematike v državnem zboru ter 
repliciral na nekatere razprave. 

Dr. Drago Marolt, Gospodarski forum SDS, je posredoval 
podatke o gibanju cen celuloze in časopisnega papirja, ki sta 
glavna izdelka tovarne v Krškem: cena celuloze se je od 600 
ameriških dolarjev na tono v prvem četrtletju 1995 povečala 
na 900 dolarjev v tretjem četrtletju, v zadnjem pa že na 1000 
dolarjev, kar je izredno visoka in ugodna cena. V letošnjem 
letu je cena naglo padla: januarja na 800 dolarjev, februarja 
rre 600 do 700 dolarjev, marca na 500 dolarjev. Časopisni 
papir je izredno konjunkturni izdelek, cena ne pada, ampak 
raste: v prvem četrtletju lani je 100 kg veljalo 95 do 98 DEM, v 
tretjem četrtletju 115 DEM, januarja letos, ko je cena celuloze 
padla, pa se je cena tega papirja povečala na 122 DEM. 

Opozoril je, da je v svetu že trideset let uveljavljena integracija 
celuloze s papirjem, ker na ta način papir ni več vezan na 
velike oscilacije celuloznih cen, ampak na les. ki ne oscilira. 
Ta integracija poteka z direktno kapitalsko udeležbo ali z 
dolgoročnimi pogodbami. V primeru Vidma, ki je že v prete- 
klosti imel v svojem konceptu zgrešene investije, pa je sklad 
za razvoj ločil celulozo od papirja. 

Rafael Jurečič, dipl. Ing., direktor razvoja Vltacel, se je zav- 
zel, da se je treba odločiti, kaj bomo v Sloveniji naredili s 
Krškim, vendar ne brez pomoči države. Celulozni del je star 20 
let in potrebna je tehnološka sanacija, naslednjih pet let pa je 
potrebnih za popolno ureditev ekologije. Program je okvirno 
izdelan in če obstaja pripravljenost za to tehnološko-ekolo- 
ško sanacijo, bi ne glede na vse zgrešene investicije tovarna 
lahko dolgoročno živela. Vprašanje je, ali je država priprav- 
ljena dati nekaj sredstev iz ekološkega sklada, sodelovati pri 
pridobivanju sredstev od svetovne banke, sredstev od evrop- 
ske banke za ekologijo in razvoj, zmanjšati obremenitve tej 
industriji (cena električne energije in transporta). 

Zvezdan Žlebnlk, v. d. generalnega direktorja Palome, je 
govoril o sanaciji Palome in poudaril, da so si v zadnjih 
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desetih mesecih prizadevali in uspeli, da se Paloma ne zau- 
stavi in tako preprečili, da se ni prišlo do poceni ali zastonj do 
Palome oziroma do njenega sesutja. Vse, kar je bilo narobe 
storjeno v preteklosti, je evidentirano in tega ni malo. Od 
novembra Paloma ne posluje z izgubo iz tekočega poslova- 
nja. Tekoče izgube ne ustvarja, ker posluje po ekonomskih 
načelih, to pa so trg, izdelek, kupec, distribucija, cena, stro- 
ški, disciplina, red. Za sanacijo so izbrali tri usmeritve, tri 
preproste naloge: prva in najučinkovitejša je bila, da so 
delavci največji del za umiritev razmer sprejeli na svoja pleča; 
vključili so se dobavitelji, upniki in kupci in danes je poslova- 
nje Palome na neki način normalizirano. Mesečna realizacija 
je milijarda tolarjev in več kot 70 odstotkov prodajo na tuje 
trge. 

Janez Jezerftek, Ljubljanska banka, je menil, da bi bilo treba 
priti do odgovora na vprašanje, zakaj je prišlo v proizvodnji 
celuloze do izgub, z analizo vseh investicijskih programov z 
vidika njihove upravičenosti in izvajanja. 

Dr. Peter Glavič, državni svetnik, je posredoval nekatere 
dodatne podatke o izgubi v Palomi, vloženih sredstvih s strani 
bank, zaposlenih in države. 

Emil Glavič je v zvezi z razpravo, da bo vlada reševala pred- 
vsem velika podjetja, postavil vprašanje, kaj sploh je veliko 
podjetje. V ilustracijo svojega vprašanja je opisal stečaj 
livarne pri Žužemberku. 

Miha Burger, dipl. Ing. arh., je govoril o fenomenu napačne' 
poslovne odločitve, proti kateremu se ne da boriti niti s 
pravnimi niti z ekonomskimi znanji, in o filozofiji državniškega 
sistema, ki je sestavljen iz dveh polovic: prva so skupni in 
javni interesi, druga je svobodno ustvarjalno podjetništvo in 
individualni interes. Izhajajoč iz te razprave bi se morali odlo- 
čiti, kam sodi Videm. 

Alfred Hojnik, KSS Pergam, je spomnil, da je Pergam že pred 
štirimi leti začel opozarjati na razmere v tej panogi; bili so 
prešibki, morda premalo glasni, da bi preprečili dogajanja, ki 
so pripeljala do današnjega stanja. Izrazil je upanje, da bodo 
sedaj uspeli preprečiti prodajo tistega, kar je še ostalo. 

Na poslance državnega zbora so pred tednom dni naslovili 
pismo, vendar odziva ni. Kadar gre za reševanje gospodar- 
stva, ne le papirne industrije, ni slišati glasu poslancev. Pozval 
jih je, naj prisluhnejo težavam in poskušajo rešiti, kar se rešiti 
da. 

Jože Habinc je govoril o vzrokih propadanja slovenske 
papirne industrije, stečaju Vidma in nekaterih prednostih nje- 
gove proizvodnje, ki kažejo na to, da Videm v integrirani 
proizvodnji lahko obstaja in da se ga lahko reši. 

Dr. Franc Zagožen, poslanec državnega zbora, je menil, da 
se od državnega zbora preveč pričakuje; v imenu poslanske 
skupine SLS je tri leta vztrajno zahteval od vlade, da najde 
rešitev za papirno in celulozno industrijo, vendar brez vsa- 
kega odziva. Za pomanjkljivosti v zakonih, konkretno gre za 
zakon o stečaju, je odgovorna pravna stroka, za gospodarsko 
strategijo pa je poleg vlade odgovorna ekonomska stroka. 
Vtis, da je glavni krivec za napake državni zbor, ne drži. Pred 
dnevi so poslanci podpisali peticijo vladi, s katero zahtevajo 
od vlade ukrepe za reševanje papirne in celulozne industrije. 

Franc Čeftnovar je menil, da bi bilo dobro, če bi država in 
Vitacel v zadevi Videm našla neko partnerstvo, predvsem 
kapitalsko, ne pa prek subvencij. Sedaj je edina možnost, da 
se zadeva zadrži in da državni zbor zaveže državne institucije, 
naj vložijo tožbo. Če bi Videm ostal v slovenskih rokah, bi bilo 
možno to industrijo v Sloveniji kapitalsko povezati, pa tudi 
surovinsko in kadrovsko in jo sanirati v celoti. 

Branko Jane, poslanec državnega zbora, je dejal, da bo 
državni zbor na izredni seji obravnaval problematiko Vidma- 
Ključno vprašanje je, ali bo sodišče na morebitno novo Prl" 
tožbo odločilo v prid domačemu kupcu, kakšna je vloga 
države in stroke v tem primeru in kaj si lahko obetamo v takem 
dokončanju stečajnega postopka. 

Poudaril je, da je že januarja 1993. leta postavil vladi vpraša- 
nje, zakaj deli Videm pred uvedbo stečaja na celulozni j" 
papirni del, pa tudi državni zbor je sprejel nekaj rešitev v prid 
sanacije Vidma. 

Menil je, da je treba v okviru zaključkov definirati tudi to, da 
vlada nedvoumno odgovori, kaj namerava storiti, če ostane 
Videm v slovenski lasti in s katerimi ukrepi bo pomagala Prl 

tehnološki in ekološki sanaciji objekta. 

Metod Dragonja, minister za gospodarske dejavnosti, j® 
odgovoril na nekatera vprašanja in dileme iz javne razprave. 

Dr. France Vodopivec, državni svetnik, je posvet zaključil1 

željo, da bi razprave koristile tudi poslancem v državnem 
zboru ob obravnavi te problematike. 

Gradiva in dobesedna zapisa (magnetograma) javnih razprt" 
so na voljo v strokovni službi državnega sveta. 

Povzetek uvodnih razprav in krajši povzetki razprav so 
pripravljeni po dobesednem zapisu v strokovni službi drži'" 
nega sveta. 
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