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DODATNI SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o financiranju občin
Državni zbor Republike Slovenije je na 23. izredni seji, dne 22/71998 ob obravnavi predloga zakona o spremembah In
dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-A) - hitri
postopek, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednje

manj razvitih območjih in demografsko ogroženih območjih, je
nujno do konca leta sprejeti poseben zakona o skladnejšem
regionalnem razvoju. Poleg navedenega je potrebno zagotoviti
tudi dodatne finančne vire lokalnim skupnostim, kar zahteva
čimprejšnji sprejem zakona o davku na nepremičnine.

DODATNE SKLEPE

3. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da čimprej
pripravi seznam kulturnih zavodov, katere bo v celoti financiral
državni proračun.

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da čimprej pripravi predlog zakona o skladnejšem
regionalnem razvoju za drugo branje v Državnem zboru.

4. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru predlaga
zakonske rešitve, ki bi uredile status in financiranje javnih
zavodov ria področju kulture do sprejema nacionalnega
programa na področju kulture.

2. Ker zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju
občin ne rešuje v celoti problema razvoja na gospodarsko

SKLEPA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o lokalni samoupravi
Državni zbor Republike Slovenije je na 23. izredni seji, dne 10/71998 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J) - druga
obravnava, na podlagi 173. člena in drugega odstavka 194. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

2. Tretja obravnava predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi se opravi v skladu z
drugim odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.

SKLEPA

DODATNI SKLEP

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije.

Vlada naj prouči možnost, da se za vprašanje lokalne samouprave
ustanovi ministrstvo in opredeli njegove pristojnosti in pooblastila.
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Poslanska skupina
Socialdemokratske stranke Slovenije
Ljubljana, 23. julij 1998

člena navedenega poslovnika.
Poleg navedenega tudi sporočajo, da bo prvopodpisani Mirko
Zamernik v skladu z določbo 1. odstavka 176. člena Poslovnika
sodeloval v imenu predlagateljev navedenega predloga
zakona pri njegovem obravnavnju, tako na plenarnih sejah
kot tudi na sejah delovnih teles DZ.

ZADEVA: VLOŽITEV ZAKONSKEGA PREDLOGA V
OBRAVNAVANJE IN SPREJEM
Spodaj podpisani poslanci vlagajo v skladu z določbami 174.
in 175. člena Poslovnika DZ RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94)

Mirko Zamernik, l.r.
Pavel Rupar, l.r.
Janez Mežan, l.r.
Vladimir Čeligoj, l.r.
Janez Janša, l.r.
Franc Jazbec, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O RENTI ZARADI POSLEDIC
RUDARJENJA PREMOGOVNIKA VELENJE
in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem v skladu z določbo 174.

zaloge te vrste premoga, na drugi pa zaradi pospešene
industrializacije in elektrifikacije v tedanji državi, ki je potrebovala
ceneno domačo energijo, prvenstveno spremenjeno v elektriko.
Pred II. svetovno vojno je bil izkop lignita količinsko zelo omejen,
nekako ni presegal tristotisoč ton letno, kar je zadovoljevalo široko
potrošnjo in potrebe male termoelektrarne, zgrajene v Velenju
1.1928.
Nahajališča lignita, sposobna za rentabilno izkoriščanje, se
nahajajo na zahodnem delu Šaleške doline, ki zajema vzhodni del
mesta Šoštanj in področje naselja Metleče.
Zaradi že navedenega se je rudarjenje, prej v Rudniku lignita
Velenje, sedaj Premogovniku Velenje, stalno povečevalo.
Povečevanje izkopa je bila posledica povečevanja Termo-

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Pridobivanje premoga - lignita ima v Šaleški dolini dolgo tradicijo.
Ta vrsta energije se je pričela intenzivneje izkopavati pred več
kot sto leti. Zaradi navedenega je bila tudi leta 1891 izgrajena
železniška proga Celje - Velenje, pozneje podaljšana preko Slovenj
Gradca do Dravograda.
V začetku petdesetih let se je zelo pospešeno povečeval izkop
lignita, ker so na eni strani geološke raziskave pokazale velike
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gledano s strani posameznega oškodovanca nadomeščale z
drugimi, kupljenimi iz sredstev za poplačilo t. i. rudarskih škod,
dokler je takšnih površin v dolini in njeni okolici še bilo na razpolago.
Povedati pa je potrebno, da poplačila nikoli niso zajela celotne
nastale materialne škode, da pri tem na poplačilo idealne škode
sploh ne pomislimo: to je tiste, ki je nastala ob izgubi interesa
prizadetega prebivalca, ker mu je propadla domačija, ker je moral
zapustiti domače okolje, soseščino in vse drugo, kar ni mogoče
restituirati z materializiranim poplačilom, ne glede na to, kakšna
višina bi že bila. Posebno tisti, ki so morali zaradi poznejšega
pomanjkanja nadomestnih zemljišč ali objektov zapuščati dolino,
so se počutili kot begunci oziroma pregnanci, ki jih poznamo s
kriznih žarišč. Veliko pa je bilo tudi takih, ki so se odpovedali
nadaljnjemu kmetovanju, opravljanju obrti ali podobnega in so se
preselili v Velenje ali drugam v stanovanja v blokih. Takšna
pospešena eksploatacija lignita v Šaleški dolini zaradi
zadovoljevanja po potrebni električni energiji v celotni državi je
potegnila za sabo še spremembo strukturalne sestave
prebivalstva, ne le njegovo linearno zmanjševanje v celoti in na
posameznih prizadetih področjih.
Nekatere vidike posrednih posledic na okolje in prostor smo že
predhodno omenili, zato naj na tem mestu podamo le še nekaj
poudarkov. Izguba dela okolja in prostora, in to za vedno, ne
nastopi takrat, ko nastopi najbolj nezaželjena posledica, to je
ugrez takšne stopnje, kjer prostor dokončno zalije voda. Ta
posledica za neposredno prizadetega prebivalca kot bivšega
lastnika in uživalca zemljišča ali pa za pravno osebo nastane
takrat, ko se pojavijo prvi znaki ugreznin, ko je že utesnjen v rabi
oziroma tudi dosti prej, ko se dejansko proti njegovemu imetju širi
pojavnost nastanka teh posledic. Takšnih površin oziroma
objektov je v tej prizadeti občini vedno več, tako smo v preteklosti
že izgubili cerkev in kulturni dom, objekt osnovne šole Bibe Roecka
pa po letu 2001 ne bo več uporaben.
Posledice, ki jih trpijo prebivalci te občine so še, kot smo že rekli,
psihološke,, zaradi splošnega slabega počutja, nelagodja in
neperspektivnosti gibanja. Z njim se poraja še srd nad državo in
drugimi državljani, v čigar korist so prizadeti prikrajšani zato, da
po Sloveniji sveti luč, se vrtijo stroji in da Slovenija sploh živi. S
temi občutki raste tudi občutek manjvrednosti, neenakopravnega
položaja z drugimi, zapostavljenosti in spoznanje, da ne morejo
uživati nekaterih temeljnih pravic in svoboščin tako kot drugi
državljani te države.
Ekonomske negativne posledice prizadetega prebivalstva so več
kot na dlani: zaradi dejstva prostorske utesnjenosti, bivanja na
degradiranem področju, negotovosti, kako, kam, v katero smer
in s kakšno intenzivnostjo se bo širilo rudarjenje Premogovnika
Velenje, nihče ne bo vlagal v razvoj, v postavitev novih proizvodnih,
bivalnih, infrastrukturnih in drugih zmogljivosti. Še potrebnega
rednega vzdrževanja ni, saj se ne rentira na dolgi rok, saj
energetska politika v naši državi ni dorečena in tako ne vemo, v
koliki meri se bo izkopavanje premoga nadaljevalo.
Iz povedanega izhajajo tudi neposredne sociološke posledice, iz
njih pa socialne. Četudi so prizadeti prebivalci zavedni Šoštanjčani
s tradicijo, ponosni na zgodovino svojega kraja, se odločajo za
odhod, takrat ko je to nujno potrebno. Vendar se kot takšni počutijo
tudi na novih lokacijah Šoštanjčani, ne glede na to, kako dolgo
tam že prebivajo.
Vse navedeno več kot dovolj utemeljuje upravičenost prizadetega
prebivalstva do določene vrste rente, s katero bi se lahko
zagotavljala določena satisfakcija za vse izgubljeno ali oteženo;
tu prvenstveno mislimo na zdravstveno stanje prebivalstva, ki je
v pogledu obolevnosti za določene vrste bolezni ali okvar tudi do
enkrat bolj na udaru, kot so ljudje na drugih predelih države, kar
je lahko dokazati z vrsto študij in analiz znanstvenih inštitucij
(Inštitut Jožef Štefan, Erico, ZRMK).
Renta, ekološka ali drugače imenovana, bi bila v nekem pogledu
nadomestilo za delno pokrivanje skupne škode, ki jo trpijo oz. so
ji izpostavljeni prizadeti prebivalci. Individualne škode se tako ali
tako pokrivajo s strani Premogovnika Velenje, kot je bilo že

elektrarne Šoštanj z izgradnjo novih kapacitet, blokov, vse do
danes, ko ta energetski objekt pomeni 1/3 proizvodnje električne
energije v državi s 735 MKW vgrajene moči v vseh petih blokih
(za primerjavo: jedrska elektrarna Krško ima 660 MKW istalirane
moči). Povečevanje proizvodnje elektrike je imelo za posledico
potrebo po posodabljanju rudniških naprav, ki so se v petdesetih
letih že dvakrat v celoti zamenjale na novih lokacijah (VelenjePreloge-Pesje). Vse navedeno je imelo za posledico, da je
Premogovnik Velenje pred desetletjem izkopal do, in tudi prek, 5
mio ton lignita letno, ker je takrat prek enega milijona ton odpadlo
tudi na splošno, široko potrošnjo. Zaradi prehoda na druge
energetske vire (plin, nafta) znaša sedaj letna proizvodnja lignita
okoli 3,8 mio ton lignita letno, v glavnem vse za potrebe
Termoelektrarne Šoštanj.
Vsa ta enormna eksploatacija lignita v zadnjih petdesetih letih
(1948-1998). z grobo ocenjenim celotnim izkopom 150 mio ton.
(če vzamemo povprečno letno količino 3 mio ton), je zadala ne le
relativno, ampak tudi absolutno, Šaleški dolini in njenim prebivalcem
trajne, neizbrisne negativne posledice. Upoštevati je treba, da je
Šaleška dolina relativno majhen prostor. Vse te različne negativne
posledice so prizadejale zdaj že nekatere izbrisane kraje v tej
dolini, to so vasi Škale, Družmirje, Preloge in delno Gaberke ter
vzhodni predeli mesta Šoštanj, sedaj pa ogrožajo še preostali del
tega mesta in njegovo okolico oziroma celotno občino Šoštanj.
Kot že povedano se degradacija prostora zaradi izkopavanja
premoga in pridobivanja električne energije odraža na vseh
področjih življenja občanov, torej na gospodarskem, zdravstvenem, kulturno prosvetnem, socialnem, sociološkem, demografskem in psihološkem.
Neposredne posledice so ugreznine in druge deformacije tal, ki v
končni fazi preidejo v novo nastale vodne površine, katerih
največja predstavnika sta t.i. Velenjsko in pa Soštanjsko jezero.
Deformacije oz. spremembe tal imajo za posledico onemogočanje
njihove prvotne rabe, tako v smislu poljedelstva, gozdarstva in
drugih kmetijskih, sekundarnih ali terciarnih dejavnosti.
Neposredne posledice za prebivalce te občine so tudi tiste, ki
nastajajo zaradi procesa proizvodnje električne energije v
Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ). Zaradi kurjenja lignita gre v zrak
ogromno trdnih in plinastih delcev kot so prah, pepel, S02, C02
in NOX plini. V zadnjih letih se je sicer pristopilo k sanaciji bloka IV
in razžveplalna naprava je zmanjšala emisijo žveplovega dioksida.
Nujno pa je sanirati še blok V, kar je v teku, in preostale tri bloke.
Tehnologija odžveplevanja, uporabljena pri saniranem bloku IV,
pa niti v celoti niti v pogledu vseh vrst negativnosti ne zagotavlja
čistega ozračja, kot bi ga morali imeti prebivalci te doline. Pri tem
je potrebno opozoriti še na druge škodljive posledice bivanja ljudi
na prizadetem območju. Gre za zelo povečano relativno vlažnost
zraka zaradi večjih količin vode, ki se kot para z dimnimi plini vali
iz elektramiških dimnikov in hladilnih stolpov. Ta ima za posledico
v poznih jesenskih mesecih poledico in prekomerno meglo ter
relativno vlago, posebno še ob nenadnih padcih temperatur oz.
spremembah vremena. Zaradi navedenega kurjenja v TEš-u se
je v tem delu doline že bistveno spremenila mikroklima. Število
sončnih dni se je zmanjšalo. V poletnih mesecih pa so se povečali
lokalni nalivi, ki jih je pripisati tako spremenjenim mikroklimatskim
danostim v tem prostoru. Navedene in druge negativnosti ne
vplivajo slabo zgolj in samo na zdravstveno stanje prizadetega
prebivalstva, temveč splošno na njihovo počutje in razpoloženje,
ker morajo živeti pod stalnim dimnim in plinskim klobukom, ki ga
ustvarja TEŠ. Opisane negativnosti pa se odražajo tudi na
propadanju objektov in naprav prebivalstva in javnega sektorja v
tej občini. Vlaga in plini prekomerno in hitreje uničujejo fasade,
kritino, žlebove, druge kovinske dele, prometne objekte in
podobno.
Predhodno opisan proces ugrezanja tal, ki v končni fazi pripelje
do njihovega popolnega uničenja tudi s tem, da nastale ugreznine
zalije voda, je imel za posledico izgubo velikih koristnih površin,
objektov in naprav, tako posameznikov kot pravnih oseb.
V preteklosti, bolj in lažje kot sedaj, so se tako izgubljene površine
poročevalec, št. 50
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Zakona o varstvu okolja iz leta 1993, bi pravzaprav pripadal
prizadetemu prebivalstvu občine celo malo priviligiran položaj in
povečana mera uživanja pravic v primerjavi z drugimi. Slednja
kot nagrada, da še vztrajajo in vzdržijo ter v takšnih razmerah še
ustvarjajo v tako kritičnem okolju in prostoru, kot smo ga skušali
opredeliti v tej obrazložitvi predloga zakona.
Pravično bi sicer bilo, da bi se renta izplačala tudi za nazaj, vendar
predlog zakona tega ne predvideva.
Predlagamo, da se k obravnavanju tega zakonskega predloga
čimprej pristopi, vendar naj se postopa v skladu z načeli rednega
postopka v skladu z določbami Poslovnika DZ.
Predlagana opredelitev rente je enostavna, ker temelji na izračunu,
ki je odvisen od letne proizvodnje lignita in cene na tono te vrste
premoga (115,00 SIT/tona x mio ton izkopanega premoga).

predhodno povedano. Zdravstvene škode pa se pokrivajo v
skladu z aktivnostmi zdravstvenega varstva, kot sicer za ostale
zavarovane zdravstvene rizike, kot sicer v skladu z zakonom.
2. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE
Osnovni oziroma prvenstveni cilj predlaganega zakona je
zagotoviti prebivalcem Občine Šoštanj rento kot obliko nadomestila
za zagotavljanje nekaterih splošnih interesov zaradi vseh
navedenih negativnih posledic rudarjenja Premogovnika Velenje.
Zaradi teh posledic rudarjenja so bistveno prikrajšani v pogledu
uživanja nekaterih posamičnih, skupnih in splošnih dobrin, ki jih
uživajo drugi državljani RS (zdravlje, dobro počutje in zadovoljstvo,
perspektivnost in razvojne možnosti kot posameznika, kakor
člana te lokalne skupnosti, zdravo okolje, zrak in podobno). S to
rento, s katero bi občina pokrivala stroške ali del njih za izboljšanje
okolja in prostora bivanja svojim prebivalcem, financirala raziskave
in projekte revitalizacije degradiranega prostora in okolja v občini,
še posebej glede zagotavljanja večje perspektivnosti bivanja v
njej, da ne bi stagnirala in da bi bila spet zanimiva za sedanja in
bodoča pokolenja. S tako pridobljenimi sredstvi bi se lahko tudi
financirale naloge za potrebe prestrukturiranja gospodarstva in
dejavnosti prebivalcev na prizadetem območju, služila bi lahko
pospešenemu obnavljanju z obravnavanimi posegi v prostor
prizadetih infrastrukturnih objektov, naprav in napeljav ter za drugo,
npr. razvoj različnih vrst turizma.
Ne samo, da bi morala država skrbeti za takšno okolje in prostor,
kot je v Občini Šoštanj, saj ji to tudi nalaga duh in namembnost

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA
Predlagani zakon v času delovanja Premogovnika Velenje in TEŠa ne bo obremenjeval državnega proračuna. Drugo pa je vprašanje,
kako naprej po morebitnem vprašanju zaprtja premogovnika in
ustavitvi delovanja TEŠ. Takrat bo potrebno zagotoviti sredstva
za dokončanje nalog in opravil, za kar se s tem zakonom uvaja
renta.
S tako zagotovljenimi oziroma zbranimi sredstvi bo mogoče
namensko izvajati določene naloge revitalizacije sedaj degradiranega prostora in okolja z vsemi pripadajočimi obljekti v Občini
Šoštanj.

za financiranje nalog za odpravljanje posledic na prostoru in okolju,
objektih in napravah v njem, zato, da se izboljšajo bivalne, delovne
in splošne življenjske razmere prebivalstva na njenem področju.
Občina Šoštanj sredstva iz rente uporablja po določbi
predhodnega odstavka v skladu z vsakokratnim letnim načrtom,
ki ga pripravi župan, sprejme pa občinski svet. Občinski svet
enkrat letno ali po potrebi obravnava in sprejme poročilo in bilanco
porabljenih sredstev, ki ga pripravi župan.

BESEDILA ČLENOV
1. člen
S tem zakonom se določi odškodnina v obliki rente zaradi
posledic, ki nastajajo vsled rudarjenja Premogovnika Velenje na
območju Občine Šoštanj.
Renta pripada Občini Šoštanj.

5. člen

2. člen

Sredstva, pridobljena iz rente po tem zakonu ne štejejo in se ne
upoštevajo pri oblikobvnju sredstev za zagotovljeno in splošno
porabo Občine v skladu z zakonom.

Renta se prične izplačevati z dnem uveljavitve tega zakona iz se
izplačuje ves čas obratovanja Premogovnika Velenje.
Če Premogovnik Velenje preneha obratovati, prevzame država
obveznost plačevanja rente tako dolgo, dokler se ne odpravijo
vse posledice predhodnega rudarjenja.

6. člen
Vlada sprejme v roku treh mesecev (varianta: enega meseca) po
uveljavitvi tega zakona predpis, s katerim podrobneje opredeli
zlasti postopek ravnanja pristojnih organov in drugih subjektov v
zvezi z uporabo po tem zakonu, naloge in opravila zato, da se
zagotovi izključno njihova namenska uporaba, smotrno
gospodarjenje s temi sredstvi, nadzor in druga vprašanja, ki so
pomembna za uresničevanje tega zakona.
Nadzor nad koriščenjem sredstev rente po tem zakonu izvajata
Računsko sodišče in Ministrstvo za finance v skladu z zakonom.

3. člen
Višina rente se izračuna po formuli 115,00 SIT/tona lignita x mio
ton skupne letne proizvodnje tega premoga v Premogovniku
Velenje.
»
Višina rente se povečuje za stopnjo izračunane inflacije. To
usklajevanje se opravi enkrat letno.
Premogovnik Velenje izplačuje rento na žiro račun Občine Šoštanj
najmanj vsake pol leta.

7. člen

4. člen

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS
(varianta: uporabljati se začne s 1. januarjem 1999).

Občina Šoštanj pridobljena sredstva rente uporablja namensko,
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OBRAZLOŽITEV
1. člen

4. člen

V prvem odstavku je najprej opredeljen smoter oziroma urejevalni
domet tega zakona in pa lokacija delovanja Premogovnika Velenje,
zaradi katerega je določitev rente Občini Šoštanj s tem zakonom
potrebna.

Določba 1. odstavka je potrebna zaradi opredelitve namenskosti
tako pridobljenih sredstev in za določitev smotrov njihove uporabe.
S tem je v naprej onemogočeno vsakršno prelivanje sredstev, za
kar Občina Šoštanj odpre tudi poseben del računa.
Da se zagotovi smotrna raba sredstev iz rente, zagotavlja določba
2. odstavka tega člena zakona. S to določbo se tudi enakomerno
porazdelijo naloge razpolaganja s temi sredstvi med županom in
občinskim svetom in odgovornost pri tem.

2. člen
V določbi 1. odstavka 2. člena je najprej opredeljeno, da se renta
prične izplačevati z dnem uveljavitve tega zakona in da se izplačuje
ves čas obratovanja Premogovnika Velenje. To je tudi potrebno,
sicer se ne bi vedelo, kdaj prične veljati zaveza tega premogovnika
glede izvajanja opredeljene obveznosti po tem zakonu, kakor
tudi zato, da zavezanec ne bi enostransko kakorkoli prenehal z
uresničevanjem te obveznosti.
Določba 2. odstavka tega člena je potrebna iz razloga, ker bo po
morebitnem prenehanju obratovanja in s tem rudarjenja
Premogovnika Velenje ostalo na terenu še mnogo nalog, ki jih bo
potrebno opraviti za sanacijo dergadiranega okolja in prostora v
Občini Šoštanj in nastalih posledic, za katere financiranje v obliki
rente obveznost namesto Premogovnika Velenje prevzame
Republika Slovenija.

5. člen
Kot že z določbami predhodnega člena, se tudi z določbo 5. člena
tega zakona zagotavlja določen namen rabe sredstev iz rente v
skladu s tem zakonom.
6. člen
Da se izključi arbitrarnost morebitnega ravnanja s sredstvi rente
po tem zakonu ali kakšne druge nepravilnosti oz. napake ter da
tudi vlada skupaj s svojim ministrstvom, pristojnim za finance, ter
računsko sodišče prevzamejo potreben nadzor, je smoter določb
tega člena zakona.
Iz razlogov praktičnosti in nomotehnike je razumljivo, da zakon
ne more urediti vseh podrobnosti zato pooblašča vlado, da to
stori ona z izdajo posebnega predpisa. Z njim na podlagi vsebinske
opredelitve pooblastila v tem zakonu opredeli potrebne
podrobnosti postopka, nalog in opravil v procesu razpolaganja s
sredstvi rente. Vlada pa seveda ne sme z izdajo svojega predpisa
v skladu z določbo tega člena zakona preseči domet pooblastila,
ki ji je dan, da bi določala nove pravice in ali obveznosti brez
pravne podlage v tem zakonu.

3. člen
V tem členu je določena višina rente in način njenega
izračunavanja Višina rente je v primerjavi z nastalimi in bodoče
nastajojočimi posledicami za okolje in prostor, bivanje in življenje
v prizadeti občini izredno nizka in sicer znosna obveznost za
zavezanca. Razumljivo je, da je potrebna določba 2. odstavka
tega člena zakona, ki zagotavlja usklajevanje izračunane rente v
skladu z inllatornimi gibanji, s čimer se zagotavlja neka njena
realna vrednost. V določbi 3. odstavka tega člena zakona pa je
opredeljen časovni vidik poravnavanja rente, Premogovniku Velenje
pa ni zaprta možnost, da rento poravnava sproti tudi mesečno ali
kako drugače, vendar najpozneje v pol leta za preteklih 6 mesecev
v višini nanj odpadlega dela letne rente. Ta zakon ne ureja posledic,
če pride zavezanec v zamudo, saj so tovrstna vprašanja ustrezno
rešena s splošno zakonodajo o obligacijskih pravnih razmerjih.

7. člen
V njem je za teden dni podaljšan rok uveljavitve tega zakona. Kot
variantni dodatek pa je opredeljeno, da se pričene uporabljati s 1
januarjem 1999. Razlog, da smo umestili ta variantni dodatek je v
tem, da v kolikor bi bil ta zakon relativno hitro sprejet, bi bile
potrebne nekater priprave, poleg priprave in izdaje posebnega
predpisa v skladu s 6. členom tega zakona, za kar je potreben
določen čas.
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Predlog

ENERGETSKEGA

ZAKONA

(EZ)

- EPA 539 - II- prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 70. seji dne 16/7-1998 določila
besedilo:

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ENERGETSKEGA ZAKONA,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti,
- Alojz KOVŠE, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

Slovenije je bila dana možnost, da lahko neposredno ustanovi
javno podjetje na področjih, ki so z zakoni določena kot dejavnosti
ali zadeve posebnega družbenega pomena, če je opravljanje teh
dejavnosti nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali
za delo drugih organizacij na območju Republike Slovenije ali če
je to nujno za delo organov Republike Slovenije. Upoštevaje to
določilo je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejel
odlok o ustanovitvi javnega podjetja za prenos električne energije
in javnih podjetij za distribucijo električne energije (Uradni list SRS,
št. 38/90).

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Energetsko gospodarstvo ureja zakon o energetskem
gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81 in 29/86). Ta je proglasil
elektrogospodarske dejavnosti ter jedrsko dejavnost za dejavnost
posebnega družbenega pomena, na področju naftoplinskega
gospodarstva in na področju premogovništva pa le nekatere
zadeve posebnega družbenega pomena. Način uresničevanja
posebnega družbenega interesa v energetskih dejavnostih se je
v pretežni meri zagotavljal z obveznim ustanavljanjem
samoupravnih interesnih skupnosti energetike ter s določanjem
organizacijskih oblik izvajalcev energetske oskrbe.

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je
razveljavil zakon o energetskem gospodarstvu, razen določb 2.
do 10., 12., 13., 19., 21., 63. in 65. do 88. člena. Navedeni zakon
je tudi določil, da se do določitve gospodarskih javnih služb s
področnimi zakoni štejejo za gospodarske javne službe dejavnosti
oziroma zadeve posebnega družbenega pomena na področjih
materialne infrastrukture ter podjetja, ki opravljajo tako dejavnost
oziroma zadeve kot izključno ali pretežno dejavnost, proglasil za
lastnino republike, občine ali mesta Ljubljane v obsegu, ki ustreza
vrednosti deleža kapitala, ki je bil pridobljen v okviru financiranja
preko sistema samoupravnih interesnih skupnosti oz. sistema
financiranja javne porabe. Glede infrastrukturnih objektov, naprav
oz. omrežij ter mobilnih in drugih sredstev, pa je določil, da postanejo z dnem uveljavitve zakona lastnina republike, občine oziroma
mesta Ljubljane.

Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev IX do
LXXXIX k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) so bile
naloge iz pristojnosti republiških energetskih skupnosti s 1.1.1990
prenešene na Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, s 4. členom
Ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91) pa na Vlado Republike Slovenije.
S sprejetjem zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/
90, 46/90) ter navedenega ustavnega zakona so bili kot subjekti
opravljanja gospodarskih dejavnosti uvedena javna podjetja ter
kot posebna oblika podjetja. Izvršnemu svetu Skupščine SR
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Po zakonu o gospodarskih javnih službah, ki določa način in
oblike izvajanja gospodarskih javnih služb, se z njimi zagotavljajo
materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in
nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika
Slovenija oziroma občina ali druga lokalna skupnost zaradi
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in koliko jih ni mogoče
zagotavljati na trgu. Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje
dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Gospodarske
javne službe se določijo z zakoni, med drugim tudi s področja
energetike.
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah je bila izdana
Uredba o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna
podjetja (Ur. I. RS, št. 47/94), s katero so bila javna podjetja,
ustanovljena z zgoraj omenjenim odlokom Izvršnega sveta iz
leta 1990, preoblikovana v javna podjetja p.o., spremenjen je bil
način njihovega upravljanja, hkrati pa je bil s to uredbo nadomeščen
15. člen omenjenega odloka.
Po lastninskem preoblikovanju so bila od teh javnih podjetij z
uredbami preoblikovana iz javnih podjetij p.o. v javna podjetja
d.o.o., torej v javna podjetja s statusom gospodarskih družb
(Elektro Slovenija, Savske elektrarne, Termoelektrarna Šoštanjvse tri uredbe objavljene v Ur. I. RS, št. 28/96 ; Termoelektrarna
Trbovlje, Elektrarna Brestanica, Dravske elektrarne in Soške
elektrarne - vse štiri uredbe objavljene v Ur. I. RS, št. 47/96).
Po sedanji organiziranosti imamo na področju elektrogospodarstva
tri javna podjetja za hidroproizvodnjo električne energije, štiri
podjetja za termoproizvodnjo električne energije, eno podjetje za
jedrsko proizvodnjo električne energije, javno podjetje za prenos
električne energije, pet javnih podjetij za distribucijo električne
energije in javno podjetje za razvoj elektroenergetskega sistema.
Na področju premogovništva imamo dve podjetji, in sicer Rudnik
Trbovlje - Hrastnik ter Rudnik lignita Velenje.
Na področju oskrbe z nafto in njenimi derivati imamo več podjetij,
od katerih dve pokrivata več kot 90% slovenskega trga s temi
energenti ter eno podjetje, ki opravlja predelavo in oplemenitenje
nafte in njenih derivatov.
Za oskrbo z zemeljskim plinom je organizirano eno podjetje, ki
transportira zemeljski plin za potrebe celotnega območja Republike
Slovenije. Lokalno distribucijo plina izvaja več javnih podjetij ter
nekaj gospodarskih družb na podlagi občinske koncesije.
Oskrbo s toplotno energijo izvaja v Sloveniji nekaj občinskih javnih
podjetij.
Slovenski elektroenergetski sistem je vključen v UCPTE, to je
interkonekcijo elektroenergetskih sistemov Zahodne Evrope
(vključno z grškim in JUGEL-om, toda brez nordijskih držav).
Vse članice so tehnološko povezane med seboj, kar jih zavezuje
k spoštovanju in izvajanju vseh priporočil (regulative), sprejetih v
okviru UCPTE. Z neposrednim vstopom v UCPTE Elektro
Slovenije d.o.o. opravlja poleg samostojnega upravljanja
slovenskega elektroenergetskega omrežja tudi tranzit električne
energije ter obratovanje bloka Hrvaška - Slovenija. Prednost tega
povezovanja je visoka kvaliteta delovanja elektroenergetskih
sistemov in s tem tudi preskrbe odjemalcev z električno energijo,
saj se izmenjava (nakup in prodaja) električne energije med
članicami opravlja na osnovi in v okviru priporočil UPCTE.
Slovenski elektroenergetski sistem je tudi vključen v SUDEL, ki
povezuje elektroenergetske sisteme Avstrije, Italije, Grčije ter
JUGEL, v okviru katerega se usklajujejo regionalni interesi
obratovanja teh elektroenergetskih sistemov.
Področje energetike je potrebno na novo urediti, saj obstoječi

zakon ne omogoča delovanja energetske veje gospodarstva na
gospodaren in sodoben način in povzroča, da so vlaganja v sektor
nezanimiva za zasebne vlagatelje. Konkurenčnost gospodarstva
je pogojena s trajno in kakovostno oskrbo z energijo, pri čemer je
potrebno upoštevati tudi ukrepe za učinkovito rabo energije in
varovanje okolja. Sodobni trendi v evropskih državah kažejo
odpiranje energetskega sektorja za dotok zasebnega kapitala,
kakor tudi postopno odpiranje trga z energijo, zlasti z električno
energijo in plinom.
Slovenija je s podpisom in ratifikacijo Sporazuma o pridružitvi EU
(Uradni list RS, št. 44/97) in Pogodbe o energetski listini (Uradni
list RS, št. 42/97) prevzela obveznost pravne harmonizacije. Zakon
upošteva, razen obveznosti iz prej navedenih predpisov, še
obveznosti, ki izhajajo iz smernic EU o pravilih za delovanje
notranjega trga z elektriko (96/92/EC), o pravilih za delovanje
notranjega trga s plinom (.../EEC), smernici o tranzitu elektrike
(90/547/EEC) in plina (91/296/EEC), ter smernica o transparentnosti cen elektrike in plina (90/377/EEC). Okoljevarstvene kriterije
postavljajo podpisan protokol iz Kyota in druga priporočila
Evropske unije.
2. Načela in cilji zakona
Predlog zakona o energiji je prilagojen predvsem potrebam
Slovenije in pri tem upošteva obveznosti članstva v Evropski uniji
ter evropske razvojne smeri v energetiki.
Temeljno načelo, na katerem temelji zakon, je zagotoviti oskrbo z
energijo, katere zagotavljanje po tržnih zakonitostih ne bi
zadoščalo varnosti oskrbe, njeni regularnosti, kakovosti in ceni
ter okoljevarstvenim zahtevam. Zakon določa dejavnosti na
področju oskrbe z energijo, ki se opravljajo kot gospodarske
javne službe in jih izvajajo javna podjetja ali zavodi ali pravne
osebe na podlagi podeljene koncesije oziroma gospodarske
družbe, ki imajo v skladu z zakonom obveznosti javne službe.
Zakon predvideva minimalno odpiranje trga z električno energijo
in plinom v skladu z dinamiko, predpisano v smernici o delovanju
notranjega trga z elektriko (96/92/EC). Zakon predpisuje formiranje
strateških zalog nafte in naftnih derivatov za primer pomanjkanja
v skladu z obveznostjo članstva v Evropski uniji.
Zakon opredeljuje osnovne temelje za spodbujanje:
• diverzifikacije energetskih virov s poudarkom na gospodarni
rabi domačih obnovljivih in neobnovljivih energetskih virov,
• proizvodnje energije pri kvalificiranih proizvajalcih električne
energije, to je tistih, ki proizvajajo električno energijo z
nadpovprečno visokim izkoristkom ali z uporabo obnovljivih
virov energije,
• raziskovanje in strokovno delo na področjih oskrbe in učinkovite
rabe energije,
• povezovanje z energetskimi sistemi izven Republike Slovenije
in dobavitelji energetskih virov od drugod.
S predlogom zakona je predlagatelj želel opredeliti koordinirano
dolgoročno in kratkoročno načrtovanje oskrbe z energijo na osnovi
gospodarnosti, zanesljivosti in kakovosti.
Predlog zakona nalaga izvajalcem dejavnosti s področja oskrbe
z energijo obveznost poročanja in obveščanja javnosti in upravnih
organov zaradi zagotovitve transparentnosti in nediskriminatornosti delovanja energetskega sektorja.
Predlog zakona zagotavlja upoštevanje načel učinkovite rabe
energije in varovanja okolja.
Oskrba z energijo temelji na pogodbenih odnosih med izvajalci
dejavnosti s področja oskrbe z energijo in odjemalci.
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lahko preide v last države.

Predlog zakona omogoča in ureja dotok kapitala v obliki zasebnih
vlaganj v sektor, vzpostavlja sistem optimiranja stroškov z oziram
na mednarodno primerljive stroške oskrbe in njihov nadzor, ki ga
izvaja Agencija za energijo.

V predlogu so določeni tudi pogoji pod katerimi lahko izvajalci
dejavnosti prenosa in distribucije električne energije povečajo
svoj osnovni kapital ter pogoje pod katerimi lahko sovlagatelji
vlagajo v njihove infrastrukturne objekte. Vložki zasebnega kapitala
v energetska javna podjetja ne smejo presegati 40% njihovega
osnovnega kapitala. V osnovnem kapitalu izvajalca prenosne
dejavnosti elektrike ali zemeljskega plina skupni delež vlaganj
vlagateljev s področja energetike, neposredno ali preko povezanih
družb, ne sme presegati 40%, delež posameznega vlagatelja pa
ne 20% osnovnega kapitala družbe.

3. Glavne rešitve
S predlogom zakona je predlagatelj želel med glavne cilje uvrstiti
ustvarjanje pogojev za trajno, kakovostno in gospodarno oskrbo
slovenskega gospodarstva z energijo, zagotavljanje konkurenčnosti na trgu energije po načelih enakopravnosti, upoštevanju
varstva odjemalcev energije ter izvajanje učinkovitega nadzora
nad zagotovljeno oskrbo z energijo.

V poglavju o infrastrukturi so določbe, ki opredeljujejo pravni položaj
javne infrastrukture, predvsem pa, da javna struktura ni javno
dobro, v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih, ki prepoveduje
pravni promet z javno infrastrukturo.

Predlog zakona predpisuje licenco kot osnovno listino za
dokazovanje usposobljenosti za opravljanje dejavnosti s področja
energetike. Minister, pristojen za energetiko, predpiše vrste dokazil
in način izpolnjevanja pogojev, na podlagi katerih izdaja in tudi
odvzame licenco.

Posebno poglavje o stečaju je za področje energetike zelo
pomembno, saj se za energetske dejavnosti, ki se opravljajo kot
gospodarske javne službe in so v lasti države oziroma lokalne
skupnosti, pravzaprav ne more uvesti stečaj. Če pa pri družbah,
ki imajo obveznost javne službe, pride do stečaja, ga je potrebno
izpeljati po določbah tega predloga zakona.

Učinkovito delovanje elektroenergetskega sistema je eno od
izhodišč energetske politike, ki jo določi Vlada Republike Slovenije.
V okviru energetske politike Vlada določi tudi oceno skupne porabe
in obseg zagotovljene oskrbe z energijo, ki se izvede z
dolgoročnimi in letnimi pogodbami.

Predlog zakona daje velik pomen tudi učinkoviti rabi energije.
Država bo spodbujala ekonomsko opravičljive ukrepe za
varčevanje z energijo, posebej pa bo spodbujala programe
izobraževanja, informiranja, svetovanja in druge ukrepe, ki bodo
prispevali k učinkoviti rabi energije.

Energetske dejavnosti, ki so potrebne za zagotovljeno oskrbo z
energijo se v skladu s predlogom zakona, izvajajo kot
gospodarske javne službe ali pa imajo izvajalci tržnih dejavnosti
pri tem obveznosti javne službe glede zanesljivosti, kakovosti in
neprekinjene oskrbe z energijo, kot sta to proizvodnja električne
energije in prenos zemeljskega plina.Za upravičene odjemalce,
ki zaradi svojega statusa ne sodijo v obseg zagotovljene oskrbe,
je določeno, da si izbirajo med oskrbo pod enakimi pogoji, kot
veljajo za zagotovljen obseg oskrbe, in prosto izbiro dobavitelja
energije pod pogoji, ki jih opredeljuje predlog zakona.

Predlog zakona ureja tudi določeno uporabniško naravnanost
izvajalcev gospodarskih javnih služb, ki morajo zlasti delovati kot
ponudniki stroitve odjemalcem. Predpisani so pogoji za priključitev
na omrežje in soglasje za to priključitev ter ureditev medsebojnih
razmerij med odjemalcem in dobaviteljem. Določeni so tudi pogoji
za začasno odklonitev priključitve odjemalca, začasno prekinitev
dobave energije, ustavitev dobave po predhodnem obvestilu in
brez tega obvestila ter odškodninska odgovornost odjemalca in
dobavitelja.

Predlog zakona opredeljuje način in postopek odpiranja trga za
posamezne upravičence in energente.
S predlogom zakona predpisujemo energetsko dovoljenje, ki ga
bo moral investitor za vsako novo izgradnjo oziroma nadomestno
gradnjo objekta za izvajanje dejavnosti proizvodnje elektrike
pridobiti pri ministru, pristojnem za energetiko. Energetsko
dovoljenje se v skladu z določbami predloga zakona lahko tudi
odvzame. Če pa se energetsko dovoljenje odvzame oziroma
preneha veljati, se istočasno določi prevzemnika za opravljanje
dejavnosti v obsegu, kot je potrebno za obveznost javne službe.

Predlog zakona ustanavlja na področju energetike novo,
neodvisno strokovno organizacijo, ki opravlja svoje naloge v
javnem interesu z namenom, da zagotovi konkurenčnost na trgu
energije, varstvo odjemalcev energije ter objektivnost in
preglednost energetskega sistema v interesu vseh udeležencev
- Agencijo za energijo. To poglavje poleg statusnih zadev, ki se
nanašajo na Agencijo in njenih pristojnosti določa tudi, da je lahko
njen direktor, ki ga imenuje Vlada za dobo 5 let, razrešen le iz
razlogov na njegovi strani, kar zagotavlja neodvisnost Agencije v
času mandata njenega direktorja. Agencija naj bi odločala tudi v
sporih med dobavitelji in odjemalci energije v primerih, ki jih določa
predlog zakona.

Predlog zakona v poglavju Energetska taksa določa, za katere
energetske dejavnosti je potrebno plačati takso ter, da se za
primer izdaje koncesije, koncesijska taksa ne plača. Merila za
odmero energetske takse določi Vlada. Energetska taksa bo
prihodek proračuna države oziroma lokalne skupnosti, glede na
to, za katero energetsko dejavnost bo plačana.

Dobavljena energija iz energetskih omrežij, razen za upravičene
odjemalce, ki kupujejo energijo neposredno od proizvajalcev, se
obračunava na podlagi tarifnih sistemov. Naftni derivati in trdna
goriva pa se obračunavajo po določenem ceniku. Predlog zakona
predvideva, da je cena, ki jo plačujejo odjemalci v posamezni
tarifni skupini enaka, razen v primerih, ki so v naprej določeni.
Predlog zakona določa, kdo sprejema tarifne sisteme in določa
višino tarifnih postavk in ceno energije, za električno energijo, za
zemeljski plin, kot tudi za toplotno energijo. Zelo pomembno vlogo
pri določanju cen energije bo imela Agencija za energijo.

Vlaganja v energetiki so opredeljena v skladu z zahtevami in
predlogi smernice o skupnih pravilih za notranji trg z elektriko.
Predlog zakona predpisuje način in pogoje, po katerih se bodo
lahko vključevali novi investitorji v izgradnjo novih objektov za
potrebe zagotovljene oskrbe z električno energijo ter pogoje za
druga vlaganja v energetske dejavnosti. Predlog določa, da se bo
izgradnja novih proizvodnjih zmogljivosti, če sklenjene dolgoročne
pogodbe ne bodo zadostovale za zagotovljeno oskrbo z električno
energijo, oddajala na podlagi javnega razpisa. O javnem razpisu
odloči Vlada na predlog pooblaščenega kupca, izvede pa ga
Agencija za energetiko. V razpisu bo lahko določeno, da objekt,
naprava ali omrežje po določenem času, ki ni krajši od 30 let,

Predlog zakona opredeljuje energetski inšpektorat kot nosilca
inšpekcijskega nadzorstva na področju energetike. Natančno so
opredeljene pristojnosti energetskega inšpektorata tako za
področje elektroenergetike kot za področje termoenergetike,
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• Finska se je odločila za način avtorizacije pri proizvodnji elektrike,
regulirani pristop na omrežje, vsi kupci so opredeljeni kot
upravičeni odjemalci.
• V Franciji se proces liberalizacije trga elektrike še ni pričel in
razprava o organizaciji elektroenergetskega sistema je v teku.
• Nemčija se je odločila za način avtorizacije pri proizvodnji, dostop
do omrežja na osnovi pogajanj, vsak kupec ne glede na letno
porabo je opredeljen kot upravičen odjemalec.
• Grčija ima v smernici odobren dodatek 2 leti za pričetek
liberalizacija trga elektrike.
• Italija se še ni odločila, katere ponujene variante iz smernice bo
prenesla v nacionalno zakonodajo.
• Irska ima odobreno dodatno leto za izvedbo aktivnosti in še ni
pričela s pripravo nacionalne zakonodaje.
• Luksembourg se je odločil za način razpisov kombinirano z
avtorizacijo pri proizvodnji elektrike, način pristopa na omrežje
še ni jasen, upravičeni so vsi kupci z letno porabo preko
100GWh, kar predstavlja 40% celotne porabe elektrike.
• Na Nizozemskem lahko zgradi elektrarno vsak brez omejitev,
če zadosti zahtevam varnosti in varovanja okolja, pristop na
omrežje je reguliran, trg pa se bo postopno odpiral od 32% v
letu 1998 na 100% v letu 2008.
• Portugalska se je odločila za sistem razpisov za proizvodnjo
elektrike v javnem sektorju ter za sistem avtorizacije za
neodvisne proizvajalce, pristop na omrežje je reguliran,
upravičeni odjemalci so vsi odjemalci z letno porabo elektrike
nad 100GWh, distribucijska podjetja pa so upravičena za obseg
8% njihove porabe.
•V Španiji je sprejet nov zakon, ki zahteva liberalizacijo trga
elektrike hitreje kot je to predvideno z evropsko smernico. Pri
proizvodnji elektrike so se odločili za način avtorizacije in
organiziran "pool sistem" za vse proizvajalce vključno za
samoproizvajalce. Za pristop na omrežje je izbran reguliran
pristop. Od 1.1.1998 so odjemaleci z letno porabo 15 GWh
opredeljeni kot upravičeni odjemalci, kar predstavlja liberalizacijo
trga v obsegu 30% letne porabe. Cilj je, da bodo leta 2007 vsi
odjemalci dobili status upravičenega odjemalca.
• Švedska je svoj trg elektrike v celoti sprostila s 1.1.1996, kar
ima za posledico, da je 75-80% oskrbe zagotovljeno z
neposrednimi pogodbami med kupci in odjemalci, preostal del
oskrbe pa poteka s prostega trga. V zvezi s proizvodnjo elektrike
so se odločili za način avtorizacije, pristop na omrežje pa je
reguliran.
• V Veliki Britaniji poteka izgradnja zmogljivosti za proizvodnjo
elektrike na osnovi avtorizacije, pristop na omrežje je oblika
reguliranega pristopa, kot upravičeni odjemalci pa so trenutno
opredeljeni kupci z nad 100 kW, kar predstavlja 42% liberalizacije
trga. Pričakovati je, da bo trg v celoti liberaliziran do konca tega
leta.

plinovodnih in naftnih omrežij ter tlačnih posod. Opredeljena so
tudi pooblastila, pravice in obveznosti energetskih inšpektorjev
ter predpisana potrebna strokovna izobrazba energetskih
inšpektorjev.
V predlogu zakona je zelo pomembno prehodno obdobje, v
katerem morajo pravne in fizične osebe, ki opravljajo energetsko
dejavnost, izpolniti določene pogoje, ki jih predlagani zakon na
novo določa in ureja. Določeni so tudi podzakonski akti, ki jih
morata Vlada in pristojni minister izdati v določenem roku na podlagi
tega zakona
4. Primerjava s tujimi zakoni in ostalimi predpisi
Predlagatelj je proučil skladnost predlaganega zakona s Pogodbo
o energetski listini, rešitve, ki so jih nekatere države članice
Evropske Unije sprejele pri prenosu Smernice o skupnih pravilih
za notranji trg elektrike v nacionalne zakonodajne sisteme,
smernice, ki urejajo skupna pravila za delovanje notranjega trga
z električno energijo, z zemeljskim plinom in tranzit obeh. Prav
tako je preučil poljski zakono o energiji, estonski zakon o energiji,
nizozemski zakon o električni energiji, španska zakona o električni
energiji in o naftnih zalogah.
Pogodba o energetski listini obvezuje države pogodbenice k
nacionalni obravnavi tuje investicije in tujega investitorja v
poinvesticijski fazi in k načinu trgovanja z energijo kot je opredeljen
v dokumentih Svetovne trgovinske organizacije. Pomemben člen
tega dokumenta govori o tranzitu energije, za katerega vsaka
pogodbenica sprejme ukrepe za njegovo izvajanje v skladu z
načelom prostega tranzita in brez razlik glede porekla,
namembnega kraja ali lastništva nad energijo v tranzitu. Če tranzit
ni gospodarno izvedljiv z obstoječimi objekti in napravami za
prenos energije, pogodbenice ne bodo ovirale postavitve novih
zmogljivosti. Seveda pa pogodbenica po katere območju poteka
tranzit energije, ni zavezana dovoliti gradnje objektov in naprav
za prenos energije oziroma dovoliti novega ali dodatnega tranzita
po obstoječih napravah, če dokaže drugim zainteresiranim
pogodbenicam, da bi to ogrozilo varnost in učinkovitost njenih
energetskih sistemov, vključno z varnostjo dobav. Pogodba o
energetski listini predvideva tudi način reševanja sporov izvirajočih
iz tranzita med pogodbenicami.
Evropska Unija, Svet in Parlament sta 19.12.1996 sprejela
smernico o skupnih pravilih za notranji tra z električno energijo in
zadolžila države članice, da v roku 2 let sprejmejo ustrezno
nacionalno zakonodajo. 7. aprila 1998 je Komisija Evropskih
skupnosti pripravila poročilo o stanju liberalizacije trga elektrike
(COM (1998) 212 final) iz katerega je razvidno, da bo večina
držav članic odpirala svoje trge hitreje in v večjem obsegu kot to
zahteva smernica. To bo imelo za posledico, da bo že konec leta
1999 liberalizirano približno 60% trga z elektriko.

Zahteve, ki izhajajo iz navedene smernice in jih bodo morale
države članice prenesti v nacionalno zakonodajo do 10. 2.1999,
so vnešene v besedilo predloga zakona.

Značilnosti za države članice pa so naslednje:

Svet energetskih ministrov je 12.12.1998 zavzel skupno stališče
do smernice Evropskega parlamenta in sveta do smernice o
skupnih pravil za notranji tro z zemeljskim plinom. Smernica je
bila sprejeta oziroma potrjena v predloženi obliki na sestanku
sveta ministrov 11. maja 1998.

• Avstrija se je v zvezi s proizvodnjo odločila za način avtorizacije,
sistem pooblaščenega kupca glede pristopa na omrežje,
upravičeni odjemalci so vsi odjemalci z letno porabo elektrike v
obsegu 40GWh, kar predstavlja 27% trga. Med upravičene
odjemalce nameravajo uvrstiti tudi distribucijska podjetja, kar
bo pomembno povečalo obseg liberaliziranega trga.
• Belgija zaradi odobrenega dodatnega 1 leta še ni pričela s
pripravo nacionalne zakonodaje.
• Danska se je odločila za način avtorizacije pri proizvodnji
elektrike, za pristop na omrežje na osnovi pogajanj ter določila
kot upravičene odjemalce tiste odjemalce v industriji in
distribucijska podjetja, ki letno porabijo ali prodajo preko 100
GWh, kar pomeni 90% liberalizacijo trga.
poročevalec, št. 50

Poglavitne rešitve, oziroma zahteve do držav članic, ki bodo morale
vsebino smernice prenesti v nacionalno zakonodajo v roku 2 let,
so naslednje:
• Cilj smernice je vzpostaviti konkurenčen trg zemeljskega plina.
Ni v nasprotju s tem, če države podjetjem naložijo obveznosti
gospodarske javne službe, če je to v splošnem gospodarskem
interesu. Obveznost gospodarske javne službe se lahko nanaša
na varnost vključno z varnostjo dobav, rednostjo, kvaliteto in
12
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odjemalcev energije in v tem okviru predvsem izdajanje in odvzem
licenc, sprejemanje tarif za elektriko, plinasta goriva in toploto,
ki jih pripravijo podjetja ter cen za lignit, namenjen proizvodnji
elektrike, dajanje soglasij na podjetniške načrte razvoja oskrbe
z energijo, nadzirati kvaliteto energetskih storitev, reševati spore
v zvezi z zavrnitvijo priključitve odjemalcev na omrežje;
• licence se zahtevajo za proizvodnjo energije in goriv, skladiščenje
plinastih in tekočih goriv, prenos in distribucijo goriv in energije
ter trgovanje z energijo in gorivi. Pogoj za pridobitev licence je,
da ima prosilec registriran sedež na ozemlju države, da
razpolaga z ustreznimi finančnimi viri, da ima potrebno tehnično
opremo, da je osebje ustrezno strokovno usposobljeno;
•v zvezi z opremo, instalacijami, omrežjem in njihovim
obratovanjem je zahtevano, da njihovo načrtovanje, proizvodnja,
uvoz, postavitev in obratovanje zagotavlja racionalno in
učinkovito rabo energije in goriv.

ceno oskrbe ter varovanje okolja. Taka obveznost mora biti
jasno definirana, transparentna, nediskriminatorna in preverljiva.
V zvezi s tem se podjetjem lahko naloži obveznost dolgoročnega
planiranja.
• V primeru, da se za izgradnjo zmogljivosti za zemeljski plin
zahteva avtorizacija morajo biti v ta namen postavljeni objektivni
in nediskriminatorni kriteriji.
• Države članice bodo poskrbele, da bodo izdelana in dana na
razpolago tehnična pravila z opredeljenimi minimalnimi zahtevami
za načrtovanje in varno obratovanje plinske infrastrukture. Ta
pravila morajo biti zagotavljati medsebojno operativnost
sistemov, morajo biti objektivna in nediskriminatorna.
• Države članice bodo poskrbele, da bodo podjetja, ki razpolagajo
z napravami za prenos, skladiščenje zemeljskega plina in
napravami za utekočinjeni zemeljski plin upravljala, vzdrževala
in razvijala te dejavnosti ob upoštevanju zahtev varovanja okolja
in da ne bodo izvajala diskriminacije med odjemalci teh
zmogljivosti ter da bodo upoštevale zaupnost komercialno
občutljivih informacij.
• Oskrbovalnim in distribucijskim podjetjem je možno naložiti
obveznost oskrbe določene vrste kupcev in kupcev na
določenem območju. Pri tem so lahko tarife za takšno oskrbo
regulirane z namenom zagotoviti enakopravno obravnavo vseh
kupcev.
• Vertikalno integrirana plinska podjetja so dolžna voditi ločeno
finančne podatke za posamezne dejavnosti. Njihova letna
poročila morajo biti dostopna javnosti.
• V zvezi z pristopom tretje strani na omrežje se je možno odločiti
ali za regularni pristop na osnovi objavljenih tarif in ostalih pogojev
ali za dostop na osnovi pogajanj. V tem primeru je podjetje dolžno
objaviti najosnovnejše komercialne pogoje za dostop. Dostop
na omrežje je možno zavrniti na osnovi pomanjkanja zmogljivosti
ali če bi to povzročilo resne gospodarske ali finančne težave
povezane z dolgoročnimi nabavnimi pogodbami. Dobavitelj mora
imeti možnost postavitve direktne linije.
• Države članice so dolžne na osnovi javno objavljenih kriterijev
določiti upravičene odjemalce, predvsem na osnovi letne porabe
plina, pri čemer je proizvodnja elektrike na osnovi zemeljskega
plina opredeljena kot uprevičeni odjemalec ne glede na letno
porabo. Obseg upravičenih odjemalcev mora naraščati tako,
da je takoj zagotovljena najmanj 20% liberalizacija plinskega
trga, ki se čez 5 let po uveljavitvi smernice poveča na 28% in
čez 10 let na 33%.

Estonski energetski zakon je bil sprejet 3. julija 1997. Njegove
osnovne rešitve pa so naslednje:
• tehnične licence so predvidene za izkoriščanje naravnih virov
energije, proizvodnje, predelavo, skladiščenje in transport goriv;
tranzit in distribucijo tekočih goriv skozi cevovode; proizvodnjo,
skadiščenje in prenos toplote; proizvodnjo, tranzit, transformacijo
in distribucijo elektrike; za načrtovanje, proizvodnjo, instaliranje,
gradnjo, vzdrževanje in popravilo energetske opreme in
objektov;
• komercialna licenca je predvidena za dejavnosti prodaje, izvoza
in uvoza energije in goriv, za prenos in distribucijo ter tranzit;
• oskrba uporabnikov mora biti stalna brez prekinitev, kvaliteta
dobavljene energije pa skladna s smernicami Evropske Unije;
• vlada kot zadevo posebnega pomena predloži Parlamentu
nacionalni energetski program, za pripravo katerega so podjetja
dolžna posredovati vse potrebne informacije;
• opredeljene so pravice in dolžnosti podjetij, ki dobavljajo elektriko,
plin, toploto in tekoča goriva po omrežju;
• prodaja energije in goriv poteka na osnovi pogodb, v katerih so
določeni količina in kvaliteta, zanesljivost oskrbe, cena ali principi
za določitev cene, obveznosti in jamstva ter drugi pogoji;
• veliki uporabniki, priključeni na omrežje, imajo pravico, da v
okviru tehničnih možnosti omrežja nabavljajo energijo od
kateregakoli dobavitelja v državi;
• prevladujoče energetsko podjetje lahko goriva, energijo in
pripadajoče storitve prodaja po cenah in skladno s tarifami, ki jih
sprejme Agencija za trg energije ter po pogojih določenih v
komercialni licenci. Zakon navaja elemente, ki so osnova za
določitev takšne cene;
• prevladujoče podjetje ima ločene knjigovodske izkaze za
proizvodnjo, prenos, distribucijo in prodajo energije in goriv;
• center vodenja elektroenergetskega sistema vodi ta sistem
skladno z določili zakona in drugih predpisov. Minister za
gospodarske dejavnosti predpiše principe za njegovo delovanje,
navodila, ki jih center izda energetskim podjetjem priključenim
na mrežo, pa so zanje obvezna. Podjetje, katerega oprema je
priključena na osnovno omrežje (110 kV ali več) mora odnose
z lastnikom omrežja opredeliti v pogodbi;
• Agencija za trg energije je vladno telo, organizirano znotraj
Ministrstva za gospodarske dejavnosti.Agencija nadzira trg
energije in goriv, izdaja in preklicuje komercialne licence
pregleduje finančne rezultate prevladujočih energetskih podjetij,
pospešuje konkurenco, pregleduje in sprejema cene za
prevladujoča energetska podjetja , prispevke in pogoje za
priključitev na omrežje, potrjuje kvaliteto prodanih goriv in
energije, potrjuje, da energetska podjetja izpolnjujejo zahteve
glede vzdrževanja in razvoja ter sodeluje z organizacijami za
varstvo uporabnikov;
• zakon vsebuje tudi vrsto amandmajev s katerimi se dovoljujejo
oziroma spreminjajo drugi zakoni, ki posegajo na področje
energije.

Poljski Zakon o energiji, sprejet aprila 1997, ima naslednje rešitve:
• oskrba z energijo poteka na osnovi pogodb in zakon opredeljuje
okvirno vsebino teh pogodb ter obveznost podjetij za prenos in
distribucijo plina, električne energije ter toplote, da so pod
določenimi pogoji dolžna skleniti pogodbo o oskrbi;
• Vlada na predlog ministra za gospodarstvo določi smernice
energetske politike za najmanj 15 let, minister za gospodarstvo
v sodelovanju z ministrstvom za finance vsako drugo leto obvesti
Vlado o izvajanju in predlaga potrebne popravke in napovedi za
obdobje, ki ni daljše od 5 let; Vlada pa vsako drugo leto takšno
gradivo predloži parlamentu. Podjetja, ki opravljajo prenos in
distribucijo plina ali elektrike pripravljajo za območje, na katerem
delujejo, načrte bodočega pokrivanja potreb in opredelijo način
financiranja. Vojvodstva predvsem koordinirajo in planirajo
toplotno oskrbo na njihovem območju in nadzirajo usklajenost
teh planov s cilji državne energetske politike. Na ravni lokalne
skupnosti se ureja predvsem načrtovanje toplotne oskrbe na
njihovem območju;
• energetski Regulator je vladni organ, njegovega vodjo imenuje
predsednik Vade za obdobje 5 let, prav tako njegovega
namestnika;
• naloge vodje energetskega Regulatorja so skladno z državno
energetsko politiko usklajevati interese energetskih podjetij in
31. julij 1998
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domačih strokovnih znanj. Agencija bo v svojem začetku štela od
pet do deset univerzitetno izobraženih sodelavcev, na čelu katerih
bo direktor agencije, ki bo imei pooblastila določena z Energetskim
zakonom. Okvirni strošek ustanavljanja in operacionalizacije (brez
stroškov plač uslužbencev) Agencije za energijo bo 550.000 ECU
(ca. 110 mil. SIT). Predlog zakona pa prinaša tudi priliv v državni
proračun in proračune lokalnih skupnosti v obliki energetske takse.

5. Finančne posledice
Ocenjujemo, da sprejem in izvajanje predlaganega zakona ne bo
povzročilo novih obremenitev državnega proračuna, razen
ustanovitev neodvisne Agencije za energetiko. Za ustanovitev
Agencije ter njeno operacionalizacijo se predvideva obdobje enega
leta ter okvirno 20 ljudi-mesecev zunanjih in 10 ljudi-mesecev

ali visokonapetostnem omrežju,
- distribucija: je oskrba porabnikov energije in goriv po
srednjetlačnem oziroma nizkonapetostnem omrežju
- tranzit: je transport (prenos) energije ali goriv s poreklom z
območja druge države in namenjenih na območje tretje države
čez ozemlje Republike Slovenije, oziroma transport energije s
poreklom z območja druge države in namenjen na območje te
druge države čez ozemlje Republike Slovenije,
- terminal z utekočinjenim zemeljskim plinom: je terminal, ki se
uporablja za utekočinjanje zemeljskega plina, njegovo
skladiščenje in vplinjanje,
- skladiščenje zemeljskega plina: je shranjevanje zemeljskega
plina v podzemnih skladiščnih zmogljivostih z namenom
zagotavljanja oskrbe odjemalcev pri morebitnih omejitvah dobav
iz tujine.ali ob času povečane porabe,
- obnovljivi viri energije: so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in
v celoti ali pretežno obnavljajo, posebej pa energija vodotokov,
vetra, neakumulirana sončna energija, biomasa in geotermalna
energija,
- geotermalna energija: je toplotna energija, pridobljena iz zemlje
z vodonosniki,
- dobava energije: je zagotavljanje energije odjemalcem,
- odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki sprejema in uporablja
energijo ali goriva,
- dispečiranje: je prilagajanje proizvodnje električne energije porabi
na državni ravni;
- upravičeni odjemalec: je odjemalec, ki lahko izbira dobavitelja
po določbah tega zakona,
- omrežje: je sistem povezanih naprav, ki so namenjene prenosu
in distribuciji električne in toplotne energije ter plina, do
odjemalcev,
- upravljalec prenosnega omrežja: je pravna oseba, ki je določena
za delovanje (upravljanje), obratovanje in razvoj omrežja po
določbah tega zakona,
- tarifni sistem: določa elemente za obračunavanje energije,
dobavljene odjemalcem, in način njihove uporabe, glede na vrsto
odjema,
- dobavni pogoji: so tehnično in ekonomsko opredeljene
obveznosti za dobavo energije, ki zavezujejo dobavitelja in
odjemalca,
- pooblaščeni kupec: je pravna oseba, ki je odgovorna
(pooblaščena) za enotno upravljanje prenosnega sistema in
opravlja centraliziran nakup in prodajo električne energije,
- samoproizvajalec: je proizvajalec, ki proizvaja energijo pretežno
za lastne potrebe,
- neodvisni proizvajalec: je tisti proizvajalec, ki nima sklenjenih
dolgoročnih pogodb za zagotovljeno oskrbo z električno energijo
in ne gradi novih zmogljivosti za ta namen,
- kvalificirani proizvajalec: je tisti neodvisni proizvajalec, ki
proizvaja električno energijo na ekološko ugoden način z
nadpovprečno visokim izkoristkom ali uporablja za proizvodnjo

BESEDILO ČLENOV

ENERGETSKI ZAKON
I. Splošne določbe
1. člen
Ta zakon določa načela energetske politike, pravila na trgu z
energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na
področju energetike, načela zanesljive oskrbe in učinkovite rabe
energije ter pogoje za obratovanje energetskih postrojenj, pogoje
za opravljanje energetske dejavnosti in izdajo licenc in dovoljenj
ter organe, ki opravljajo upravne naloge po tem zakonu.
2.člen
Cilj zakona je zagotavljanje pogojev za razvoj družbe z varno,
trajno, zanesljivo oskrbo z energijo in njeno učinkovito rabo ter
gospodarno izrabo obnovljivih virov energije, ob upoštevanju
pogojev varovanja okolja.
3. člen
Namen zakona je zagotavljanje konkurenčnosti na trgu energije
po načelih enakopravnosti, upoštevaje varstvo potrošnikov in
izvajanje učinkovitega nadzora nad zanesljivo in varno oskrbo z
energijo.
4. člen
V tem zakonu uporabljeni pojmi pomenijo:
- energija: je vsaka oblika proizvedene ali pridobljene energije,
namenjena za dobavo ali prodajo
- toplota: je vsaka oblika toplotne energije, ki jo prenaša voda,
para ali drugi nosilni mediji,
- goriva: so trdna, tekoča ali plinasta goriva, ki z zgorevanjem ali
drugim kemičnim ali fizikalnim procesom sproščajo energijo,
- pridobivanje: je proces izkoriščanja goriv in toplote iz naravnega
okolja,
- proizvodnja: je fizikalni ali kemični proces transformacije goriv
in obnovljivih virov energije v električno, toplotno in druge oblike
energije,
- soproizvodnja: je tehnološki proces sočasne proizvodnje
koristne toplotne in električne energije (kogeneracija),
- predelava goriv: pomeni kemični ali fizikalni proces, s katerim
gorivu spreminjamo lastnosti ali stanje,
- prenos; je transport goriv ali električne energije po visokotlačnem
14
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energetiko.

elektrike obnovljive vire,
- oskrba z energijo: je proces pridobivanja in predelave,
proizvodnje, prenosa, distribucije in dobave energije,
- zagotovljena oskrba: je oskrba odjemalcev na energetskem
omrežju, razen oskrbe upravičenih odjemalcev,
- varčevalni potencial: je delež energije v skupnem obsegu rabe
energije pri porabniku, ki ga je možno znižati z ekonomsko
utemeljenimi vlaganji.

Pred pridobitvijo licence se pravna ali fizična oseba iz prejšnjega
odstavka s posebno izjavo obveže dajati pristojnemu ministrstvu
podatke, ki so potrebni za izvajanje tega zakona .
Vrste dokazil iz prvega in drugega odstavka tega člena in način
izpolnjevanja pogojev predpiše minister, pristojen za energetiko.
Minister, pristojen za energetiko predpiše potrebno strokovno
izobrazbo, program izobraževanja in način preizkusa znanja
delavcev, ki delajo na področju energetike .

5. člen
Energetske dejavnosti so tržne dejavnosti, v kolikor ta zakon ne
določa drugače.

8. člen

Za dejavnosti, za katere je s tem zakonom določeno, da se izvajajo
kot gospodarske javne službe ali za katere zakon določa, da
opravljajo obveznost gospodarske javne službe, se uporablja
zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
v kolikor s tem zakonom ni drugače določeno.

Minister, pristojen za energetiko, z odločbo odvzame licenco, če
imetnik licence:
- ne izpolnjuje več pogojev iz 7. člena tega zakona
- ne odpravi pomanjkljivosti v roku 6 mesecev od izdaje odločbe
pristojnega inšpektorja o odpravi pomanjkljivosti
- krši druga določila in pogoje opredeljene v licenci.

Določbe tega zakona se, v kolikor ni v posameznih členih drugače
določeno, uporabljajo za pravne in fizične osebe, ki opravljajo
energetske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci energetskih
dejavnosti) na naslednjih področjih dejavnosti:
- pridobivanje energetskih surovin,
- oskrba z elektriko, plinom in toplo vodo
- proizvodnja naftnih derivatov,
- cevovodni transport energije in goriv,
- trgovina s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi

Pritožba zoper odločbo o odvzemu licence ne zadrži izvršitve.
Če je imetnik licence pred odvzemom opravljal gospodarsko javno
službo se z odločbo določi pravno ali fizično osebo, ki ima licenco
za tovrstno energetsko dejavnost, da začasno opravlja
energetsko dejavnost v objektih, napravah ali omrežjih prejšnjega
imetnika licence.

(v nadaljnjem besedilu: "energetika").

Če se prejšnji imetnik licence in prevzemnik dejavnosti ne moreta
sporazumeti o njunih medsebojnih razmerjih v zvezi s tem
prevzemom dejavnosti, se glede objektov, naprav in omrežij ter
drugih sredstev, potrebnih za izvajanje javne službe izvede prisilni
odkup.

II. Licence
6. člen
Za opravljanje dejavnosti s področja energetike v skladu s
5.členom tega zakona je potrebno pridobiti licenco in sicer za:
- proizvodnjo in pridobivanje električne in toplotne energije
- prenos elektrike in plina
- predelavo in distribucijo nafte in naftnih derivatov
- distribucijo električne energije
- distribucijo plina
- distribucijo toplotne energije razen za distribucijo od razdelilne
postaje toplotnega omrežja po odjemalčevem delu omrežja,
- skladiščenje plina in naftnih derivatov

III. Energetska politika
9. člen
Energetska politika temelji na trajni, nemoteni in kakovostni oskrbi
prebivalstva in gospodarstva z energijo in spodbuja učinkovito
rabo energije, posebej pa gospodarno izrabo vseh virov energije.
Dolgoročno načrtovanje razvoja energetike in spodbujanje
konkurence na trgu energije prispeva h konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva.

Licenco izda minister, pristojen za energetiko.

Energetska politika temelji na naslednjih načelih:
- zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo,
- načelu dolgoročne uravnoteženosti razvoja energetskega
gospodarstva glede na gibanje
■ porabe energije,
- na načrtni diverzifikaciji različnih primarnih virov energije,
- vzpodbujanja izrabe obnovljivih virov energije,
- skrbi za učinkovito rabo energije,
- ekološke sprejemljivosti pri pridobivanju, proizvodnji, transportu
in porabi vseh vrst
- energije,
- varstva potrošnikov in spodbujanja prilagodljivih porabnikov
energije.

Minister, pristojen za energetiko, predpiše podrobnejša navodila
za izdajo licence, vsebino obrazca za licence ter vsebino in vrsto
podatkov, ki so potrebni za vodenje registra o izdanih in odvzetih
licencah.
7. člen
Licenco lahko pridobi, kdor:
1. je pravna ali fizična oseba registrirana oziroma priglašena za
opravljanje energetskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu :
imetnik licence),
2. ima strokovno usposobljene delavce v skladu s tem zakonom,
za strokovno izvajanje energetskih dejavnosti, za katero želi
pridobiti licenco,
3. mu v zadnjih desetih letih pred vlogo prošnje za dodelitev
licence ni bila odvzeta enaka licenca
4. ni pravnomočno obsojen za prekršek s področja dejavnosti,
ki jo pokriva ta zakon
5. izpolnjuje ostale pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za
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10. člen
Država je dolžna spodbujati tržna pravila in konkurenco pri oskrbi
z energijo. Pri tem je potrebno posamezne proizvajalce ali
dobavitelje obravnavati na nediskriminatoren način v okviru
pogojev obratovanja omrežij, določenih s tem zakonom.

15
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Odjemalci energije iz omrežij imajo pravico do oskrbe na
transparenten in nediskriminatoren način pod pogoji, določenimi
v zakonu, predpisih ali splošnem aktu, izdanem po javnem
pooblastilu.

- politiko v zvezi s kvalificiranimi proizvajalci električne energije,
- časovno dinamiko uresničevanja nacionalnega energetskega
programa.
«
Nacionalni energetski program sprejme Državni zbor Republike
Slovenije na predlog Vlade.

12. člen

15.člen

Napoved (oceno) skupne porabe in obseg zagotovljene oskrbe
z energijo določi Vlada Republike Slovenije(v nadaljnjem besedilu:
Vlada) z dolgoročnimi in letnimi energetskimi bilancami.

Ministrstvo, pristojno za energetiko opravlja v zvezi s planiranjem
naslednje naloge:
- vrednoti razvojne načrte glede na usklajenost z načeli tega
zakona, z energetsko politiko na državni in mednarodni ravni
ter nacionalnim energetskim programom in s tem pripravlja
podlage za dolgoročno in trajnostno oskrbo z energijo,
- vrednoti razvojne načrte izvajalcev energetskih dejavnosti in
lokalnih skupnosti glede na usklajenost z nacionalnim
energetskim programom,
- zbira in analizira podatke o proizvodnji, porabi, uvozu , izvozu in
cenah energije in goriv ter drugih podatkov potrebnih za
energetsko načrtovanje,
- izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe energije in
oskrbe iz obnovljivih virov energije.

11. člen

Dolgoročna energetska bilanca mora biti sprejeta najmanj za
obdobje 10 let in se dopolnjuje vsaki dve leti. Ob izdelavi dolgoročne
energetske bilance je potrebno izdelati tudi napoved skupne porabe
in obseg zagotovljene oskrbe z energijo za obdobje 20 let za
posamezne vire energije, upoštevaje potrebno diverzifikacijo
oskrbe.
Obvezne sestavine energetskih bilanc so:
- napoved porabe po posameznih vrstah energije,
- način zadovoljevanja potreb po posameznih vrstah energije,
upoštevaje primarno in končno energijo,
- ekološke obremenitve, ki izhajajo iz proizvodnje in rabe energije,
- potreben nivo zalog in rezervnih kapacitet za doseganje
načrtovanega nivoja zanesljivosti oskrbe,
- obseg zagotovljene oskrbe za posamezne skupine odjemalcev,
- načini spodbujanja ekološko primernejših goriv.

Minister, pristojen za energetiko predpiše vrste podatkov, ki so jih
dolžni sporočati izvajalci energetskih dejavnosti ministrstvu,
pristojnem za energetiko.
16. člen
Obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in sporazumov,
predvsem glede trga energije, naložb, tranzita in povezovanja v
mednarodna energetska omrežja, so sestavni del energetske
politike in načrtovanja razvoja energetskih dejavnosti.

13. člen
Energetske dejavnosti, potrebne za zagotovljeno oskrbo z
energijo, se izvajajo kot gospodarske javne službe ali pa imajo
izvajalci tržnih dejavnosti pri tem obveznosti javne službe glede
zanesljivosti, kakovosti in neprekinjene oskrbe z energijo.

17. člen
Izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti so dolžni v
svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg porabe in obseg
ter način oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z
nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko
Republike Slovenije.

Upravičeni odjemalci, katerih oskrba ne sodi v obseg zagotovljene
oskrbe, imajo pravico do izbire med oskrbo pod enakimi pogoji
kot veljajo za zagotovljen obseg oskrbe, in prosto izbiro dobavitelja
pod pogoji, ki jih določa zakon.
14. člen

Poleg naloge iz prejšnjega odstavka, so lokalne skupnosti dolžne
usklajevati z nacionalnim energetskim programom tudi svoje
prostorske in druge plane razvoja.

Z nacionalnim energetskim programom se določajo dolgoročni
razvojni cilji in usmeritve energetskih sistemov in oskrbe z energijo,
vlaganja v javno infrastrukturo, uporaba ekonomsko upravičenih
tehnologij za pridobivanje virov energije in proizvodnjo energije
ter predvideni obseg vlaganj zasebnih vlagateljev v energetsko
dejavnost.

Minister, pristojen za energetiko, lahko predpiše podrobnejšo
vsebino razvojnih načrtov iz prvega odstavka tega člena ter način
usklajevanja z nacionalnim energetskim programom.
18. člen

Pri pripravi nacionalnega energetskega programa se uporablja
metodologija celovitega obravnavanja vseh faz od pridobivanja
do uporabe energije.

Izvajalci dejavnosti prenosa električne energije izdelajo vsaki dve
leti razvojni načrt omrežja za prenos in distribucijo električne
energije Republike Slovenije in načrt razvoja proizvodnih
zmogljivosti. Razvojni načrt mora biti sestavljen za najmanj 10 let
in mora biti usklajen z nacionalnim energetskim programom. K
načrtu da soglasje Vlada.

Nacionalni energetski program vsebuje cilje, usmeritve in strategijo
oskrbe z energijo in rabo energije z gorivi za obdobje najmanj 10
let.
Nacionalni energetski program vsebuje zlasti:
- program rabe energije,
- zasnovo razvoja na področju oskrbe z energijo,
- strategijo za doseganje načrtovanega razvoja oskrbe z energijo,
- presojo učinkov zasnove razvoja oskrbe z energijo in programa
rabe energije na okolje,
- politiko in ukrepe za zagotavljanje učinkovite rabe energije
- razširitev uporabe obnovljivih virov energije,
- alternative pridobivanja, prenosa in distribucije energije,

poročevalec, št. 50

Izvajalci dejavnosti transporta zemeljskega plina izdelajo vsaki
dve leti načrt oskrbe in razvojni načrt omrežja za transport
zemeljskega plina. K temu načrtu poda soglasje Vlada. Razvojni
načrt za obdobje najmanj 10 let izdelajo tudi podjetja, ki distribuirajo
nafto in naftne derivate in premogovniki, katerega predložijo v
soglasje ministru, pristojnemu za energetiko.
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lV.Trg energije in gospodarske javne službe na
področju energetike
19. člen
Če zakon drugače ne določa, se oskrba z energijo izvaja kot
tržna dejavnost, v kateri kupec in prodajalec prosto dogovorita
količino in ceno dobavljene energije.
Če ta zakon zahteva sklenitev dolgoročnih pogodb o dobavah in
odjemu energije in goriv, morajo le-te poleg splošnih določb
vsebovati še naslednje določbe:
- obseg dobav,
- določbe o tehničnih pogojih dobav in njihovi kvaliteti,
- določbe glede časovne dinamike dobav in odjema,
- odgovornost za dobavo in odjem,
- sankcije za kršitev pogodbenih določil ter
- ceno in ostale elemente za obračunavanje dobavljene energije
ali goriva ter način plačevanja oziroma zavarovanja plačil za
izvršene dobave.
Dolgoročne pogodbe se sklepajo za obdobje najmanj 10 let in ne
več kot 15 let z možnostjo njihovega obnavljanja.
Z letnimi pogodbami se natančneje opredeli obvezne sestavine
dolgoročnih pogodb in določi cene ter druge elemente za obračun
dobavljene energije.

a. Oskrba z električno energijo
20. člen
Prenos električne energije je obvezna republiška gospodarska
javna služba.
Distribucija električne energije je obvezna republiška gospodarska
javna služba.
Za proizvodnjo električne energije je potrebno dobiti energetsko
dovoljenje v skladu z določbami tega zakona.
Organizacijo in način izvajanja gospodarskih javnih služb iz prvega
in drugega odstavka tega člena uredi Vlada v skladu s tem zakonom
in z zakonom.^ki ureja gospodarske javne službe.
21. člen
Upravljalec prenosnega omrežja je odgovoren za obratovanje,
vzdrževanje in razvoj tega omrežja na določenem območju.
Upravljalca prenosnega omrežja določi Vlada na način, predpisan
za oddajo javnega naročila, pri čemer upošteva kriterije
učinkovitosti in ekonomičnosti.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je za opravljanje
javne službe prenosa električne energije ustanovljeno javno
podjetje; v tem primeru je upravljalec prenosnega omrežja to javno
podjetje na območju, za katerega je ustanovljeno.
Če upravljalec prenosnega omrežja opravlja tudi dejavnosti
proizvodnje in distribucije električne energije, mora biti vodenje
dela družbe, ki upravlja prenosno omrežje, ločeno od vodenja
ostalih dejavnosti take družbe.

22. člen
Upravljalec prenosnega omrežja je odgovoren za upravljanje
pretoka električne energije po omrežju in za usklajeno delovanje
z drugimi omrežji, s katerimi je prenosno omrežje povezano, pri
čemer mora prednostno prenašati električno energijo za
zagotovljeno oskrbo.
Upravljalec prenosnega omrežja je odgovoren za dispečiranje
proizvodnih zmogljivosti,tako da na državni ravni prilagaja
proizvodnjo električne energije porabi, pri čemer mora ravnati po
objektivnih in nediskriminatornih kriterijih.
V okviru sklenjenih dolgoročnih pogodb mora pri dispečiranju
proizvodnih zmogljivosti upravljalec prenosnega omrežja ravnati
po ekonomskih kriterijih tako, da so stroški nakupa električne
energije ob upoštevanju potrebne zanesljivosti oskrbe za
pooblaščenega kupca optimalni. Pri tem lahko daje naslednje
prednosti:
- na podlagi soproizvodnje elektrike in toplote,
- proizvodnim zmogljivostim, ki uporabljajo obnovljive vire energije
ali odpadke,
- proizvodnim zmogljivostim, ki uporabljajo domača goriva, če je
to potrebno za zagotovitev varnosti in zanesljivosti oskrbe v
skladu z energetsko bilanco.
Podrobneje se kriteriji dispečiranja proizvodnih zmogljivosti določijo
v sistemskih obratovalnih navodilih.
23. člen
Določbe 21. in 22. člena tega zakona se uporabljajo tudi za
upravljalca distribucijskega omrežja, razen določbe druge alinee
tretjega odstavka 22. člena.
24. člen
Vlada določi javno podjetje, ki opravlja prenos električne energije
na celotnem ozemlju Slovenije za pooblaščenega kupca.
Pooblaščeni kupec električne energije je pooblaščen, da v okviru
zagotovljene oskrbe sklepa pogodbe s proizvajalci električne
energije in pogodbe z distribucijskimi podjetji ter uvaža in izvaža
električno energijo za zagotovljeno oskrbo.
Njegova naloga je tudi uravnavanje ponudbe in povpraševanja
na trgu električne energije v skladu z energetsko bilanco
Republike Slovenije in sprejem vseh potrebnih ukrepov za
zanesljivo oskrbe z električno energijo.
Če pooblaščeni kupec opravlja tudi dejavnost proizvodnje
električne energije oziroma distribucije električne energije, mora
dejavnost pooblaščenega kupca opravljati ločeno od ostalih
dejavnosti; pri tem se uporabljajo določbe četrtega odstavka 21.
člena in 43. ter 44. člena tega zakona.
V primeru iz četrtega odstavka tega člena je prepovedan vsak
prenos informacij med tistim delom organizacije, ki opravlja
dejavnost pooblaščenega kupca in drugimi deli te organizacije,
razen v kolikor je to potrebno za opravljanje nalog pooblaščenega
kupca.
25. člen
Pooblaščeni kupec sklene dolgoročne pogodbe o nakupu
električne energije s proizvajalci električne energije v obsegu, kot
je to potrebno za zagotovljeno oskrbo z električno energijo.

poročevalec, št. 50

Upravljalec prenosnega omrežja je dolžan enkrat letno objaviti
okvirne cene za uporabo omrežja, utemeljene na povprečnih
cenah prejšnjega 12-mesečnega obdobja.

Pooblaščeni kupec sklene dolgoročne pogodbe o prodaji električne
energije z izvajalci distribucije električne energije v obsegu, kot je
to potrebno za zagotovljeno oskrbo električne energije, v kolikor
ta oskrba ni pokrita z dolgoročnimi pogodbami izvajalcev
distribucije električne energije z neodvisnimi proizvajalci električne
energije do instalirane moči 5 MW na posamezni lokaciji.

Upravljalec prenosnega omrežja lahko zavrne sklenitev pogodbe
o dostopu do omrežja, če zaradi premajhnih zmogljivosti ne bi
mogel izvajati zagotovljene oskrbe; z dokazi podprte razloge za
to mora sporočiti upravičenemu odjemalcu ali proizvajalcu
električne energije, ki želijo skleniti pogodbo o dostopu do omrežja.

Pogodbe o dobavi energije med proizvajalci in pooblaščenim
kupcem ter pooblaščenim kupcem in izvajalci distribucije v okviru
zagotovljene oskrbe z energijo in letne pogodbe morajo biti
sklenjene do 30. novembra za naslednje leto.
Če pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena niso sklenjene,
pogoje za dobavo in odjem določi minister, pristojen za energetiko,
v upravnem postopku.

Če po resnih pogajanjih ne pride do sklenitve pogodbe o dostopu
do omrežja, odloči o dostopu do omrežja minister, pristojen za
energetiko z odločbo, s katero določi pogoje dostopa ali dostop
zavrne.
Če je upravičeni odjemalec priključen na distribucijsko omrežje,
se določbe tega člena uporabljajo tudi za dostop do tega omrežja,
pri čemer se obveznosti upravljalca prenosnega omrežja
nanašajo na upravljalca distribucijskega omrežja.

Če obstoječe dolgoročne pogodbe pooblaščenega kupca o
nakupu električne energije s proizvajalci električne energije ne
zadoščajo za predvideno zagotovljeno oskrbo z električno
energijo, mora pooblaščeni kupec predlagati razpis izgradnje nove
proizvodne zmogljivosti ali razpisati sklenitev dolgoročne pogodbe
na način, kot ga ta zakon določa za razpis izgradnje nove
proizvodne zmogljivosti.

Če ne pride do dostopa do omrežja, sme po pridobitvi
energetskega dovoljenja, upravičeni odjemalec ali proizvajalec
električne energije, ki želi skleniti pogodbo s upravičenim
odjemalcem, izgraditi neposredno oskrbovalno linijo.

26. člen

29. člen

Proizvajalci električne energije imajo za izvajanje dolgoročnih
pogodb iz prvega odstavka 25. člena tega zakona obveznosti, ki
jih zakon določa za izvajalce gospodarskih javnih služb, ki se
nanašajo na:

Pred izvedbo pogodbe o oskrbi z električno energijo preko meja
Republike Slovenije, ki presega zakup moči ali dobavo električne
energije iz proizvodne kapacitete 100 MW ali več za obdobje 1
leta ali več, ali kapacitete 50 MW za obdobje 2 let ali več, mora
proizvajalec oziroma upravičeni odjemalec obvestiti o tem ministra,
pristojnega za energetiko.

- trajno, zanesljivo in nemoteno proizvodnjo električne energije v
potrebnem obsegu;
- prodajo električne energije po dogovorjenih ali določenih cenah.

Za dve ali več pogodb med istima partnerjema o oskrbi z električno
energijo preko meja Republike Slovenije, katerih skupna
kapaciteta je najmanj 100 MW za obdobje 1 leta ali več, in 50 MW
za obdobje 2 let ali več, veljajo enaka določila kot za pogodbo iz
prvega odstavka tega člena.

Minister, pristojen za energetiko, z odločbo naloži izvajanje
obveznosti gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka
posameznemu proizvajalcu električne energije, če ne izpolnjuje
dolgoročnih pogodb iz prvega odstavka 25. člena tega zakona.
27. člen

Prepovedano je izpeljati pogodbo o oskrbi z električno energijo iz
prvega odstavka tega člena v roku dveh tednov, ko je minister,
pristojen za energetiko prejel obvestilo o njej.

Vlada predpiše pogoje za določitev upravičenih odjemalcev
električne energije glede na obseg njihovega odjema in udeležbo
stroškov energije v cenah njihovih proizvodov ali storitev z uredbo,
ki jo sprejme najmanj enkrat letno najkasneje do 31. januarja za
tekoče leto.

V primeru, da primeren odgovor v roku določenem v tretjem
odstavku tega člena ni možen, minister, pristojen za energetiko
lahko odloži izvajanje pogodbe iz prvega odstavka tega člena za
ne več kot 4 tedne.

Po objavi uredbe iz prejšnjega odstavka tega člena določi
upravičene odjemalce električne energije minister, pristojen za
energetiko, z odločbo v postopku, ki ga uvede z javnim
naznanilom.

Minister pristojen za energetiko lahko prepove izvajanje pogodb
iz prvega odstavka tega člena, če je kršeno načelo vzajemnosti
ali ogrožena stabilnost elektroenergetskega sistema. Načelo
vzajemnosti pomeni, da mora biti odjemalec udeležen v pogodbi
spoznan za upravičenega odjemalca po zakonodaji Republike
Slovenije in druge države udeležene v pogodbi.

Odjemalec, ki se ne javi na javno naznanilo, ne more pridobiti
položaja upravičenega odjemalca v tistem letu.
Odjemalci, ki izpolnijo pogoje za upravičene odjemalce po
dokončnosti odločbe iz drugega odstavka tega člena, lahko
pridobijo status upravičenega odjemalca šele po objavi naslednje
uredbe iz prvega odstavka tega člena.

30. člen
Proizvajalci, ki v posamezni proizvodni zmogljivosti proizvajajo
električno energijo tako, da imajo nadpovprečno visok izkoristek
pri proizvodnji električne ali toplotne energije, ali da izkoriščajo
odpadke ali obnovljive vire energije na ekonomsko primeren način,
ki je usklajen z varstvom okolja, lahko pridobijo status
kvalificiranega proizvajalca.

Oskrba upravičenih odjemalcev ni zagotovljena oskrba z
električno energijo.
28. člen

Pogoje za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca predpiše
minister, pristojen za energetiko. Odločbo v upravnem postopku
izda ministrstvo pristojno za energetiko.

Upravljalec prenosnega omrežja je dolžan upravičenim
odjemalcem in proizvajalcem električne energije, ki želijo skleniti
pogodbo s upravičenim odjemalcem, dovoliti dostop do
prenosnega omrežja, o čemer se dogovorijo s pogodbo.
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Po objavi uredbe iz prejšnjega odstavka tega člena določi
upravičene odjemalce zemeljskega plina minister, pristojen za
energetiko, z odločbo v upravnem postopku.

Izvajalci dejavnosti distribucije električne ali toplotne energije, so
dolžni prednostno odkupiti od kvalificiranih proizvajalcev vso
proizvedeno energijo, najmanj pod enakimi pogoji; takšen odjem
se zagotavlja do priključne moči, ki ne presega 5 MW.

35. člen
Minister, pristojen za energetiko, lahko predpiše posebne
ugodnejše pogoje za odkup energije od kvalificiranih proizvajalcev.

Izvajalci dejavnosti prenosa in skladiščenja zemeljskega plina ter
dejavnosti terminala za utekočinjen zemeljski plin morajo v okviru
ekonomskih pogojev izvajati svojo dejavnost na zanesljiv, varen
in učinkovit način.

b. Oskrba z zemeljskim plinom
Izvajalci dejavnosti iz prvega odstavka tega člena pri opravljanju
svoje dejavnosti ne smejo diskriminirati med odjemalci ali vrstami
odjemalcev omrežja ali storitev, zlasti ne, če gre za povezane
družbe.

31. člen
Distribucija zemeljskega plina je izbirna lokalna gospodarska javna
služba.

Izvajalci dejavnosti iz prvega odstavka tega člena morajo drug
drugega obveščati v obsegu in na način, ki zagotavlja varno in
učinkovito delovanje povezanih omrežij.

Če lokalna skupnost uvede distribucijo zemeljskega plina, uredi
organizacijo in način njenega izvajanja v skladu s tem zakonom
in z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

36. člen

Druge dejavnosti v zvezi z oskrbo z zemeljskim plinom se
opravljajo na podlagi energetskega dovoljenja.

Izvajalec dejavnosti prenosa zemeljskega plina je dolžan
upravičenim odjemalcem dovoliti dostop do svojega prenosnega
omrežja, o čemer se dogovorita s pogodbo.

32. člen

Izvajalec dejavnosti prenosa zemeljskega plina je dolžan enkrat
letno objaviti okvirne cene in druge komercialne pogoje za uporabo
omrežja.

Izvajalec dejavnosti prenosa zemeljskega plina sklene dolgoročne
pogodbe o dobavi zemeljskega plina z izvajalci distribucije
zemeljskega plina in z odjemalci na prenosnem omrežju, razen z
upravičenimi odjemalci.

Izvajalec dejavnosti prenosa zemeljskega plina lahko zavrne
sklenitev pogodbe o dostopu do omrežja, je zaradi premajhnih
zmogljivosti ne bi mogel izvajati zagotovljene oskrbe ali če bi
zaradi sklenjenih dolgoročnih pogodb o nakupu zemeljskega plina
in o prenosu plina do njegovega omrežja zašel v resne
gospodarske težave; z dokazi podprte razloge za to mora sporočiti
upravičenemu odjemalcu, ki želi skleniti pogodbo o dostopu do
njegovega omrežja.

Letne pogodbe v okviru pogodb iz prejšnjega odstavka morajo
biti sklenjene do 30. novembra za naslednje leto.
Če pogodbe iz prejšnjega odstavka niso sklenjene, pogoje za
dobavo in odjem določi z odločbo minister, pristojen za energetiko.
33. člen

Če po resnih pogajanjih ne pride do sklenitve pogodbe o dostopu
do omrežja, odloči o dostopu do omrežja minister, pristojen za
energetiko z odločbo, s katero določi pogoje dostopa ali dostop
zavrne.

Izvajalec dejavnosti prenosa zemeljskega plina ima za izvajanje
dolgoročnih pogodb iz prvega odstavka 32. člena tega zakona
obveznosti, ki jih zakon določa za izvajalce gospodarskih javnih
služb, ki se nanašajo na:

Če je upravičeni odjemalec priključen na distribucijsko omrežje,
se določbe tega člena uporabljajo tudi za dostop do tega omrežja.

- trajno, zanesljivo in nemoteno dobavo plina v dogovorjenem
obsegu in kvaliteti;
- oskrbo izvajalcev distribucije zemeljskega plina in odjemalcev
na prenosnem omrežju, razen upravičenih odjemalcev, če je to
tehnično mogoče in ekonomsko upravičeno;
- prodajo plina po dogovorjenih ali določenih cenah.

Če ne pride do dostopa do omrežja zaradi premajhnih zmogljivosti
omrežja, sme upravičeni odjemalec zahtevati povečanje
zmogljivosti omrežja, če ga je pripravljen financirati.

Minister z odločbo naloži izvajanje obveznosti gospodarske javne
službe iz prejšnjega odstavka posameznemu izvajalcu dejavnosti
prenosa zemeljskega plina, če ne izpolnjuje dolgoročnih pogodb
iz prvega odstavka 32. člena tega zakona.

Če po resnih pogajanjih ne pride do sklenitve pogodbe o povečanju
zmogljivosti omrežja, odloči o tem minister, pristojen za energetiko
z odločbo, s katero določi pogoje povečanja omrežja ali zavrne
zahtevo upravičenega odjemalca.

Za izvajanje omenjenih obveznosti javne službe mora izvajalec
prenosa zemeljskega plina skrbeti za sklenitev dolgoročnih
pogodb o nakupu zemeljskega plina in o prenosu plina do
njegovega omrežja.

Ne glede na določbe tega člena sme po pridobitvi energetskega
dovoljenja upravičeni odjemalec izgraditi neposredno oskrbovalno
linijo.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za dostop do
omrežja za pridobivanje (upstream), ki je bilo zgrajeno ali obratuje
kot sestavni del objekta za pridobivanje zemeljskega plina in do
omrežja, ki se uporablja za transport zemeljskega plina od
nahajališča do naprave za oplemenitenje.

34. člen
Vlada predpiše pogoje za določitev upravičenih odjemalcev
zemeljskega plina glede na obseg njihovega odjema in vrsto
uporabe plina z uredbo, ki jo sprejme enkrat letno najkasneje do
31. januarja za tekoče leto.
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d. Skupne določbe za oskrbo z energijo iz omrežij

c. Oskrba s toplotno energijo in drugimi energetskimi
plini iz omrežja

41. člen

Distribucija toplotne energije je izbirna lokalna gospodarska javna
služba.

Agencija za energijo sme zahtevati od organizacij, ki opravljajo
energetsko dejavnost na področju elektrike in zemeljskega plina
podatke o njihovem finančnem in materialnem poslovanju v zvezi
s to dejavnostjo, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog.

Oskrba z energetskimi plini, razen zemeljskim plinom, iz omrežja
(v nadaljnjem besedilu: drugi energetski plini) je izbirna lokalna
gospodarska javna služba.

V zvezi s pridobivanjem podatkov iz prvega odstavka tega člena
imajo pooblaščene osebe Agencije pooblastila inšpektorja, ki jih
določa zakon.

Če lokalna skupnost uvede distribucijo toplotne energije ali oskrbo
z drugimi energetskimi plini iz omrežja, uredi organizacijo in način
njenega izvajanja v skladu s tem zakonom in z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe.

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se primerno
uporabljajo za razmerje med pristojnim organom lokalne skupnosti
in organizacijami, ki opravljajo energetsko dejavnost na področju
toplotne energije.

Proizvodnja toplotne energije se opravlja na podlagi energetskega
dovoljenja.

42. člen

37. člen

Pravne osebe, ki opravljajo energetske dejavnosti na področju
elektrike in zemeljskega plina ter oskrbe s toplotno energijo morajo
ne glede na svoj pravni status in lastništvo pripraviti, revidirati in
objaviti letne računovodske izkaze na način, kot to zakon zahteva
za velike družbe z omejeno odgovornostjo.

38. člen
Izvajalec dejavnosti distribucije toplotne energije sklene
dolgoročne pogodbe o dobavi te energije z izvajalci dejavnosti
proizvodnje toplotne energije.

43. člen
Letne pogodbe v okviru dolgoročnih pogodb iz prejšnjega odstavka
morajo biti sklenjene do 31. avgusta za naslednjo kurilno sezono.

Pravne osebe, ki opravljajo več kot eno energetsko dejavnost na
področju elektrike in zemeljskega plina, ali ki poleg energetske
dejavnosti na teh dveh področjih opravljajo še drugo dejavnost,
morajo pripraviti računovodske izkaze v skladu z določbami
zakona, ki ureja gospodarske družbe, zagotoviti njihovo revizijo
in revidirane računovodske izkaze javno objaviti v enem izmed
dnevnih časopisov najkasneje v šestih mesecih po preteku
poslovnega leta.

Če pogodbe iz prejšnjega odstavka niso sklenjene, pogoje za
dobavo in odjem določi pristojni organ lokalne skupnosti z odločbo
v upravnem postopku.
39. člen
Več občin se lahko sporazume, da ustanovi skupen režijski obrat,
skupen gospodarski javni zavod, skupno javno podjetje za
distribucijo toplotne energije ali podeli skupno koncesijo.

Za preprečevanje navzkrižnih subvencij, diskriminiranja med
odjemalci in izkrivljanja konkurence morajo zagotoviti ločeno
računovodsko spremljanje vsake izmed energetskih dejavnosti,
ki jo opravljajo osebe iz prejšnjega odstavka, v skladu s
Slovenskimi računovodskimi standardi.

Za ustanovitev skupnega režijskega obrata se uporabljajo določbe
o skupnih organih občinske uprave v zakonu, ki ureja lokalno
samoupravo.

Letnemu poročilu morajo osebe iz prvega odstavka tega člena
priložiti pravila, ki jih je mogoče spreminjati le izjemoma in iz
utemeljenih razlogov, po katerih so na posamezne račune
razdeljena. Sestavni del letnega računovodskega poročila oseb
iz prvega odstavka tega člena so tudi kriteriji v skladu s katerimi
so na posamezne energetske dejavnosti razporejena:

Če več občin ustanovi skupen gospodarski javni zavod, skupno
javno podjetje za distribucijo toplotne energije ali podeli skupno
koncesijo, v sporazumu iz prvega odstavka tega člena ustanovijo
ali določijo organ, ki opravlja naloge in pristojnosti ustanovitelja
oziroma koncedenta v imenu vseh občin, ter uredijo način
sporazumnega prenehanja udeležbe posamezne občine o
ustanoviteljstvu javnega podjetja ali podelitvi koncesije.

-

V sporih iz sporazuma iz prvega odstavka tega člena odloča za
tožnika pristojno sodišče v pravdnem postopku.
40. člen

Letno poročilo mora obsegati tudi vsako transakcijo s povezano
družbo oziroma družbo z istimi lastniki.

\
Minister, pristojen za energetiko, lahko v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje, določi način ogrevanja na posameznih
zaokroženih področjih lokalnih skupnosti ali v posameznih
industrijskih obratih, če je to smotrno iz ekoloških, energetskih ali
tehnoloških razlogov in je s tem zagotovljena smotrnejša izraba
energije.
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sredstva,
obveznosti do virov sredstev,
prihodki in
odhodki.

44. člen
Pravne osebe, ki opravljajo energetske dejavnosti na področju
elektrike in zemeljskega plina ter oskrbe s toplotno energijo morajo
varovati zaupnost poslovno občutljivih podatkov, ki jih pridobijo
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dejavnosti storiti vse, kar je mogoče, da se pomanjkanje čimprej
odpravi.

od svojih strank, pri opravljanju dejavnosti ali nalog po tem zakonu,
razen če predpis ne zahteva, da se taki podatki objavijo ali naredijo
dostopne državnim organom.

Ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena sprejme Vlada
z uredbo.

Organizacije, ki opravljajo dejavnost prenosa in distribucije
elektrike ali zemeljskega plina po omrežju ne smejo zlorabiti takih
podatkov o tretjih osebah pri zagotavljanju ali pogajanju o dostopu
do omrežja.

e. Oskrba z gorivi

45. člen
48. člen

Sistemska obratovalna navodila urejajo delovanje ter način in
obliko vodenja elektroenergetskega omrežja, plinovodnega
omrežja in omrežja daljinske oskrbe s toploto med proizvajalci,
prenosnimi in distribucijskimi podjetji, neposrednimi odjemalci ter
sistemi sosednjih držav.

Pravne osebe, ki proizvajajo električno ali toplotno energijo, morajo
imeti določene rezerve goriv ali določene rezervne zmogljivosti
za proizvodnjo električne in toplotne energije, ki zagotavljajo
zanesljivo oskrbo odjemalcev.

S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti predpiše:

Vrsto in obseg rezerve goriv ali rezervnih zmogljivosti za
posamezne vrste proizvodnih objektov predpiše Vlada.

- tehnične in ekonomske pogoje za priključitev na omrežje;
- tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje omrežij
različnih upravljalcev;
- podrobnejše kriterije dispečiranja proizvodnih zmogljivosti
električne energije;
- splošne pogoje za sklepanje pogodb s posameznimi kategorijami
odjemalcev energije z omrežja.

Stroški rezerve goriva in rezervne zmogljivosti se upoštevajo kot
obratovalni stroški.
49. člen
Distributerji naftnih derivatov za energetske namene, predelovalci
surove nafte in odjemalci naftnih derivatov, ki jih ne oskrbujejo
distributerji, so dolžni zagotavljati obvezne minimalne zaloge nafte
in naftnih derivatov v obsegu, ki je enak 90 dnevni povprečni
porabi v predhodnem letu.

Sistemska obratovalna navodila so predpis, ki ga po javnem
pooblastilu izda upravljalec omrežja; pred njihovo objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije mora nanje dati soglasje minister, pristojen za energetiko oziroma pristojni organ lokalne
skupnosti, če gre za omrežje za distribucijo toplotne energije in
za oskrbo z drugim energetskim plinom.

Dolžnost iz prvega odstavka tega člena imajo pravne osebe iz
prejšnjega odstavka, ki so v preteklem letu uvozile najmanj 25
ton surove nafte ali naftnih derivatov v energetske namene.

Če sistemska obratovalna navodila niso izdana, ali če ne vsebujejo
po tem zakonu obveznih sestavin, jih predpiše minister, pristojen
za energetiko oziroma pristojni organ lokalne skupnosti, če gre
za omrežje za distribucijo toplotne energije in za oskrbo z drugim
energetskim plinom.

Za upravljanje z zalogami nafte in naftnih derivatov določi ali
ustanovi Vlada zavod ali javno podjetje, za katerega določi pravila
članstva in ki odloča o načinu skladiščenja ter uporabe teh zalog.
Način formiranja ter upravljanje s temi zalogami predpiše Vlada,
lahko pa tudi določi, da se del potrebnih minimalnih zalog začasno
ali trajno skladišči izven ozemlja Republike Slovenije v skladu s
sklenjeno mednarodno pogodbo.

46. člen
Če tako zahtevajo mednarodni sporazumi ali meddržavne
pogodbe, ki jih je sklenila Republika Slovenija, mora izvajalec
energetske dejavnosti opraviti tranzit energije po prenosnem
omrežju pod pogoji in na način, kot je to določeno v mednarodnih
sporazumih ali meddržavnih pogodbah.

Nadzor nad obsegom in kvaliteto zalog naftnih derivatov izvajata
ministrstvo, pristojno za energetiko in ministrstvo, pristojno za
preskrbo.

Glede dostopa do omrežja se za tranzit po prvem odstavku tega
člena uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo dostop
upravičenih odjemalcev do prenosnega omrežja za elektriko
oziroma plin.

50. člen
Izvozniki in uvozniki nafte, naftnih derivatov ter plina morajo ne
glede na carinske predpise ministrstvu, pristojnemu za energetiko,
prijaviti vsak uvoz in izvoz nafte, naftnih derivatov in plina.

Če tehnične zmogljivosti prenosnega omrežja ne dopuščajo
tranzita v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, mora izvajalec
energetske dejavnosti storiti vse, kar je v njegovi moči, da se
zgradi dodatno prenosno omrežje.

Podrobneje predpiše način prijavljanja iz prvega odstavka tega
člena minister, pristojen za energetiko.

47. člen
Če pride do nenadnega in nepredvidenega pomanjkanja na trgu
energije, pri tem pa je ogrožena varnost ljudi in celovitost omrežja,
lahko Vlada uvede ukrepe, s katerimi omeji dobavo energije
določenim kategorijam odjemalcev, določi vrstni red omejitev,
določi način uporabe energije in obvezno proizvodnjo energije.

f. Določbe o izvajalcih javnih služb
51. člen
Za zaposlene v gospodarskih družbah, ki opravljajo gospodarske
javne službe po tem zakonu, se ne uporabljajo naslednje določbe
zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št.
42/93):

Ukrepi smejo trajati najkrajši čas, ki je potreben za odpravo posledic
pomanjkanja in vzpostavitev normalnega položaja na trgu energije,
pri čemer morajo pristojni državni organi in izvajalci energetskih
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Z energetskim dovoljenjem se določijo:
- čas veljavnosti energetskega dovoljenja;
- lokacija in območje, na katero se energetsko dovoljenje nanaša;
- vrsta objekta, naprave in omrežja ter energetske dejavnosti, za
katere se energetsko dovoljenje nanaša;
- način in pogoje opravljanja energetske dejavnosti v objektu,
napravi in omrežju;
- pogoje v zvezi z objektom, napravo ali omrežjem po prenehanju
njegovega obratovanja
- pogoje v zvezi z uporabo javnega dobra ali javne infrastrukture;
- obveznosti javne službe po tem zakonu.

- določbe petega poglavja (78. do 84. člen) - v nadzornem svetu
gospodarske družbe imajo lahko delavci le do 1/3 svojih
zastopnikov.
- določbe 5., 6., 7. in 8. alinee prvega odstavka 89. člena,
- določbe 93. člena, kakor tudi določbe 91. in 92. člena, v kolikor
se nanašajo na statusne spremembe,
- določbe 98. člena,
- ostale določbe v delih oziroma obsegu, v kolikor se sklicujejo ali
nanašajo na navedene določbe.
52. člen
V času stavke morajo v pravnih in fizičnih osebah, ki izvajajo
gospodarske javne službe po tem zakonu oziroma opravljajo
dejavnosti, glede katerih imajo obveznosti javne službe, delavci
zagotavljati tako obratovalno pripravljenost objektov, omrežij in
naprav, kot je predpisano za nedelje, državne praznike in druge
dela proste dneve.

Minister predpiše pogoje za izdajo energetskega dovoljenja za
posamezne vrste objektov, naprav in omrežja ter energetske
dejavnosti, ki se v njih izvaja, in ki se nanašajo na:
- najkrajši in najdaljši rok veljavnosti dovoljenja;
- varnost in zanesljivost delovanja objekta, naprave ali omrežja;
- vrste lokacij in območja, na katerih se bo izvajala energetska
dejavnost;
- naravo primarnih virov energije;
- energetsko učinkovitost;
- posebne zahteve glede -tehnične, ekonomske in finančne
usposobljenosti izvajalca energetske dejavnosti.

Direktorji oziroma člani uprave v izvajalcih iz prejšnjega odstavka
s sklepom določijo delavce, ki opravljajo naloge za zagotovitev
obratovalne pripravljenosti iz prejšnjega odstavka.
Delavci iz prejšnjega odstavka, ki ne opravijo nalog iz prvega
odstavka tega člena, storijo hujšo kršitev delovne discipline, za
kar se jim lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.

V predpisu iz prejšnjega odstavka je lahko določeno največje
število oziroma obseg energetskih dovoljenj, ki se lahko izda v
določenem časovnem obdobju in za določeno območje, glede na
naravo primarnih virov energije, vrsto objektov, naprav in omrežij,
smotrno rabo naravnih virov, učinkovitost izrabe energetskih
omrežij in emisije objektov, naprav in omrežij.

53.člen
Pravne ali fizične osebe, ki upravljajo prenosno in distribucijsko
omrežje za oskrbo z energijo, določajo pogoje k dovoljenjem za
posege v prostor in okolje, ki zadevajo omrežje v njihovem
upravljanju.

56. člen
Če je za izvajanje energetske dejavnosti, ki je predmet
energetskega dovoljenja, potrebno pridobiti koncesijo na naravni
dobrini se pogoji energetskega dovoljenja določijo v koncesijskem
aktu skladno s predpisom iz tretjega odstavka 55. člena .

V. Energetsko dovoljenje
54. člen

Energetsko dovoljenje mora koncesionar pridobiti po dokončnosti
akta o izbiri in pred sklenitvijo koncesijske pogodbe.

Investitor mora pred pridobitvijo dovoljenja za poseg v prostor
pridobiti energetsko dovoljenje za izgraditev vsakega objekta,
naprave ali omrežja oziroma njegovega dela, v katerem se bo
izvajala energetska dejavnost, za katero ta zakon zahteva
pridobitev energetskega dovoljenja.

Pravnomočna odločba o odvzemu energetskega dovoljenja je
razlog za odvzem koncesije na naravni dobrini, razen v primeru,
ko je z odločbo o odvzemu energetskega dovoljenja določen
skladno s tem zakonom prevzemnik izvajanja energetske
dejavnosti.

Energetsko dovoljenje je potrebno za:

57. člen

- proizvodnjo električne energije;
- skladiščenje, tranzit in prenos zemeljskega plina ter obratovanje
terminala za utekočinjen zemeljski plin;
- proizvodnjo toplotne energije.

Organ, ki je izdal energetsko dovoljenje, z odločbo odvzame ali
spremeni energetsko dovoljenje:
- če je imetniku dovoljenja odvzeta ali drugače prenehala licenca
za opravljanje energetske dejavnosti, na katero se energetsko
dovoljenje nanaša;
- če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki so bile
ugotovljene z odločbo inšpektorja;
- če v določenem roku ne plača energetske takse;
- če krši bistvene določbe energetskega dovoljenja;
- če ne daje državnim organom ali organom lokalnih skupnosti
podatkov, potrebnih za izvajanje nalog iz tega zakona.
Pritožba zoper odločbo o odvzemu energetskega dovoljenja ne
zadrži izvršitve.

Energetsko dovoljenje mora pridobiti tudi imetnik objekta, naprave
ali omrežja oziroma njegovega dela, v katerem se bo izvajala
energetska dejavnost, za katero ta zakon zahteva pridobitev
energetskega dovoljenja, če:
- je bilo za ta objekt energetsko dovoljenje odvzeto, je potekla
njegova veljavnost ali je prenehalo iz drugih razlogov,
- se v objektu, napravi ali omrežju več kot eno leto ni izvajala
dejavnost, na katero se energetsko dovoljenje nanaša.
Energetskega dovoljenja ni mogoče izdati fizični ali pravni osebi,
ki nima veljavne licence za opravljanje tovrstne energetske
dejavnosti.

58. člen
Če je imetnik energetskega dovoljenja pred odvzemom ali
drugačnim prenehanjem dovoljenja opravljal obveznosti javne
službe, se z odločbo o odvzemu določi pravno ali fizično osebo,

55. člen
Energetsko dovoljenje izda minister, pristojen za energetiko
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minister, pristojen za energetiko.

ki ima licenco za tovrstno energetsko dejavnost, da začasno
opravlja energetsko dejavnost v objektu, napravi ali omrežju v
obsegu, kolikor je potrebno za opravljanje obveznosti javne službe.

Za odmero energetske takse se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja davčni postopek in prometni davek ali davek na dodano
vrednost.

Če se prejšnji imetnik energetskega dovoljenja in prevzemnik
dejavnosti ne moreta sporazumeti o njunih medsebojnih razmerjih
v zvezi s tem prevzemom dejavnosti, se glede objekta, naprave
in omrežja ter drugih sredstev, potrebnih za izvajanje obveznosti
javne službe izvede razlastitev.

VII. Vlaganja v energetiki

Prevzemnik mora v 3 mesecih po prevzemu pridobiti energetsko
dovoljenje, sicer se določi drugega prevzemnika.

a. Investicije v dejavnostih električne energije
62. člen

VI. Energetska taksa

Upravljalec prenosnega omrežja za električno energijo mora vsaki
dve leti pripraviti in objaviti oceno proizvodnih in prenosnih
zmogljivosti, ki bodo vključene v omrežje, potreb po medsebojni
vključitvi z drugimi omrežji in povpraševanja po električni energiji
za naslednjih 5 let.

59. člen
Energetska taksa se plačuje za opravljanje naslednjih energetskih
dejavnosti:

63. člen

- proizvodnja, prenos in distribucija električne energije;
- skladiščenje in prenos zemeljskega plina ter terminal
utekočinjenega zemeljskega plina;
- tranzit zemeljskega plina,
- distribucija zemeljskega plina ter proizvodnja in distribucija
toplotne energije;
- oskrba z energetskim plinom, razen zemeljskim plinom, iz
omrežja.

Kadar pooblaščeni kupec predlaga razpis izgradnje nove
proizvodnje zmogljivosti ker sklenjene dolgoročne pogodbe ne
zadostujejo za zagotovljeno oskrbo z električno energijo, odloči o
razpisu Vlada.
Razpis izvede ministrstvo, pristojno za energetiko po določbah
zakona, ki ureja javna naročila; če je treba za proizvodnjo električne
energije pridobiti koncesijo na naravni dobrini, se razpis izvede
skupaj z razpisom za to koncesijo po določbah zakona, ki ureja
pridobitev te koncesije.

Energetska taksa za dejavnosti iz 1., 2. in 3. alinee prvega odstavka
tega člena je prihodek proračuna države, iz 4. in 5. pa prihodek
lokalne skupnosti, v kateri se dejavnost opravlja in v katere
pristojnost spada odločanje o tej dejavnosti.

V pripravi razpisnih pogojev je treba upoštevati pogoje za izdajo
energetskega dovoljenja za objekt, napravo ali omrežje, ki je
predmet razpisa.

Če se dejavnosti iz 4. in 5. alinee prvega odstavka tega člena
opravlja v več lokalnih skupnostih, je energetska taksa prihodek
proračunov teh skupnosti v razmerju dobavljene energije v
posamezni lokalni skupnosti v preteklem letu, razen če se lokalne
skupnosti drugače dogovorijo.

V razpisu se lahko določi, da objekt, naprava ali omrežje po
določenem času, ki ni krajši od 30 let, preide v lastnino države. O
tem skleneta investitor in Republika Slovenija posebno pogodbo,
s katero uredita razmerja glede izgradnje, obratovanja in
prenehanja dela proizvodne zmogljivosti ter vzdrževanja objektov,
naprav in omrežij ter njihovega prenosa v lastnino države (BOT
pogodba).

Za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, ki so gospodarske
javne službe, se ne sme v koncesijskem aktu določiti plačila za
koncesijo gospodarske javne službe.
60. člen

V razpisu je treba upoštevati tudi ponudbe za dobavo električne
energije iz obstoječih proizvodnih zmogljivosti, ki glede obsega,
kvalitete, zagotovljene dolgoročnosti, možnosti prenosa energije
in uporabe primarnih virov energije ustrezajo razpisnim pogojem.

Vlada z uredbo predpiše podrobnejša merila in kriterije za odmero
energetske takse, ki se nanašajo na:
-

obseg in vrsto energetske dejavnosti;
obseg izvajanja obveznosti javne službe;
uporabo primarnih virov energije;
uporabo javne infrastrukture oziroma javnega dobra pri izvajanju
energetske dejavnosti;
- energetsko učinkovitost.

64. člen
Če izvajalci dejavnosti prenosa in distribucije električne energije
povečajo snovni kapital s finančnimi vložki, lahko to storijo le z
objavo vpisa novih delnic ali povabilom vlagateljem k vplačilu
novih deležev, razen če vpisuje nove delnice Republika Slovenija.

Pri določitvi kriterijem in meril Vlada upošteva obseg stroškov v
zvezi z upravljanjem energetskih dejavnosti, javno korist v zvezi
z opravljanjem določene energetske dejavnosti in koristi izvajalcev
zaradi izvajanja energetske dejavnosti na ozemlju Republike
Slovenije.

Nove delnice se ob izdaji prodajajo po ocenjeni vrednosti, na
katero da soglasje Vlada Republike Slovenije.
Izvajalci dejavnosti prenosa in distribucije električne energije lahko
ob soglasju Vlade Republike Slovenije objavijo javni razpis, s
katerim povabijo vlagatelje k sovlaganju v infrastrukturne objekte
iz njihove dejavnosti, pri čemer postanejo lastniki teh objektov z
njihovo zgraditvijo, soinvestitor pa dobi pravice, dogovorjene s
pogodbo..

61. člen
Zavezanec za plačilo energetske takse je pravna ali fizična oseba,
ki opravlja energetsko dejavnost, ne glede na njen pravni status
ali lastništvo.

Pogodba, sklenjena na podlagi tega razpisa, začne veljati, ko da
nanjo soglasje minister, pristojen za energetiko.

Višino energetske takse in način plačevanja odmeri z odločbo
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b. Ostale določbe o vlaganjih v energetske dejavnosti

Vlada lahko prenese v last ali upravljanje posamezne stvari iz
javne infrastrukture, izvajalcem energetskih dejavnosti.

65. člen

Za izločitev posameznega objekta, naprave ali omrežja iz javne
infrastrukture ali vključitev v javno infrastrukturo, mora izvajalec
energetskih dejavnosti pridobiti soglasje ministra, pristojnega za
energetiko oziroma pristojnega organa lokalne skupnosti.

Izgradnja plinovoda, namenjenega tranzitu plina preko ozemlja
Republike Slovenije, je možna le na podlagi javnega razpisa.
Razpis izvede na podlagi sklepa Vlade ministrstvo, pristojno za
energetiko, po določbah zakona, ki ureja javna naročila.

70. člen
Država oziroma lokalna skupnost lahko infrastrukturo v svoji
lasti vloži v javno podjetje, ki ga ustanovi ali mu jo odda v najem za
nedoločen čas.

V pripravi razpisnih pogojev je treba upoštevati pogoje za izdajo
energetskega dovoljenja za tranzitni plinovod, ki je predmet
razpisa.

Pogodba o najemu infrastrukture mora določiti obseg in namen
uporabe javne infrastrukture, pogoje uporabe, višine najemnine,
pogoje tekočega in investicijskega vzdrževanja, okoliščine in
pogoje prenehanja pogodbe, pravico države oziroma lokalne
skupnosti do nadzora nad izvajanjem pogodbe ter druge določbe,
pomembne za ureditev razmerij v zvezi z najemom.

V razpisu se določi, da tranzitni plinovod določenem času, ki ni
krajši od 30 let, preide v lastnino države; o tem skleneta investitor
in Republika Slovenija posebno pogodbo, s katero uredita
medsebojna razmerja, zlasti pa:
-

vprašanja začetka in konca izgradnje;
začetek in način obratovanja;
količine plina v tranzitu;
obveznosti izvajalca dejavnosti tranzita v primeru nenadnega
in nepredvidenega pomanjkanja na trgu zemeljskega plina;
- vzdrževanje tranzitnega plinovoda ter vprašanja njegovega
prenosa v lastnino države (BOT pogodba).

71. člen
Infrastrukturni objekti po tem zakonu se lahko prodajo, kako
drugače odsvojijo ali obremenijo le s predhodnim soglasjem Vlade
oziroma lokalne skupnosti, če to ne nasprotuje njihovemu namenu
v okviru javne službe.

66. člen

Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami prejšnjega odstavka,
je nična.

Vložki zasebna kapitala v javnih podjetij, ki opravljajo energetsko
dejavnost, ne smejo presegati 40 % osnovnega kapitala teh podjetij.

Na objektih, napravah ali napeljavah, ki sestavljajo infrastrukturo,
ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem.

Javna podjetja, ki opravljajo energetsko dejavnost, lahko izdajajo
dolžniške vrednostne papirje, če pridobijo predhodno soglasje
Vlade in če na podlagi tako pridobljenih sredstev financirajo
projekte, predvidene v nacionalnem energetskem programu in
razvojnem načrtu.

72. člen
Na objekte, naprave ali napeljave, ki sestavljajo infrastrukturo, ni
mogoče poseči z izvršbo.

67. člen

Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja mora
lastnik nepremičnine preko katere je nujno potreben dostop do
infrastrukture, proti pravični odškodnini dovoliti dostop do
infrastrukture.

V osnovnem kapitalu izvajalca prenosne dejavnosti elektrike in
zemeljskega plina skupni delež vlaganj vlagateljev s področja
energetike neposredno ali preko povezanih družb ne sme presega
40%, delež posameznega vlagatelja pa ne 20% osnovnega
kapitala družbe.

IX. Stečaj
73.člen

VIII. Infrastruktura
68. člen

Za javna podjetja, ki opravljajo gospodarsko javno službo po tem
zakonu, se stečaj ne more uvesti.

Objekti, naprave in omrežja, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti
in obveznosti gospodarskih javnih služb po določilih tega zakona,
so javna infrastruktura. Del javne infrastrukture so tudi prenosna
omrežja za električno energijo in transportna omrežja za plin.

Za obveznosti izvajalca gospodarske javne službe v lasti države
oziroma lokalne skupnosti odgovarjata subsidiarno Republika
Slovenija oziroma lokalna skupnost.
74.člen

Objekti, naprave in omrežja ter zemljišča javne infrastrukture
niso javno dobro in se zanje ne uporabljajo določbe zakona, ki
ureja stavbna zemljišča.
Podrobneje določi objekte, naprave in omrežja, ki sestavljajo javno
infrastrukturo, minister, pristojen za energetiko.

Po uvedbi stečaja v izvajalcu gospodarske javne službe se mora
zagotoviti izvajanje dejavnosti v celotnem obsegu in se za izvajanje
obsega dejavnosti ne uporabljajo določbe 126. in 127. člena ter
133., do 136. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Uradni list RS, št. 67/93, 8/96-odločba US, 74/94- odločba US
in39/97).

69. člen
Izvajalci energetskih dejavnosti so dolžni javno infrastrukturo
tekoče in investicijsko vzdrževati in ustrezno škodno zavarovati,
kar je sestavni del izvrševanja gospodarske javne službe.
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75. člen
Stečajni upravitelj mora poskrbeti, da se izvajanje gospodarske
javne službe izvaja v neokrnjenem obsegu.
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kolikor so programi spodbujevalne narave, se stroški zanje lahko
pokrijejo iz cene za energijo v skladu z določbami tega zakona o
oblikovanju cen energije. V takih primerih mora na program in
stroške za to dajati soglasje minister, pristojen za energetiko.

Stečaj izvajalca gospodarske javne službe se ne glede na 3.
točko prvega odstavka 146. člena zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, lahko opravi le s prodajo celotnega podjetja.
Kupec z nakupom podjetja, ki izvaja gospodarsko javno službo,
prevzame v celoti tudi vse obveznosti pod enakimi pogoji, kot jih
je prevzelo podjetje v stečaju.

Pravne in fizične osebe, ki izvajajo spodbujevalne programe na
področju učinkovite rabe energije morajo po odobritvi letno poročati
ministru, pristojnemu za energetiko, o učinkih izvajanih programov
in predložiti natančen obračun stroškov.

76. člen
Če gre v stečaj izvajalec energetske dejavnosti, ki ima po tem
zakonu določene obveznosti gospodarske javne službe, mora
stečajni upravitelj izvesti delitev kapitala in zaposlenih tako, da se
stečaj nad delom družbe, ki opravlja obveznosti gospodarske
javne službe opravi po določbah tega zakona.

80. člen
Uvozniki in proizvajalci proizvodov široke rabe, ki za svoje
delovanje rabijo energijo, lahko proizvod opremijo z nalepko o
energetski učinkovitosti, ki kupce obvešča o porabi energije in
drugih značilnostih proizvodov, pomembnih za njihovo energetsko
učinkovitost.

X. Učinkovita raba energije

Minister, pristojen za energetiko, predpiše obliko in vsebino
nalepke, način merjenja in določanja porabe energije in drugih
značilnosti proizvoda ter način kategoriziranja proizvoda glede
na njegovo energetsko učinkovitost.

77. člen
Učinkovita raba energije je sestavni del energetske politike.

S predpisom iz drugega odstavka tega člena se lahko določi, da
so nalepke za določene vrste proizvodov obvezne.

Ekonomsko opravičljivi ukrepi za izrabo varčevalnih potencialov
energije so pri izvajanju energetske politike enako pomembni kot
zagotavljanje zadostne oskrbe z energijo.

Za določitev organizacij, pooblaščenih za ugotavljanje skladnosti
proizvoda s deklariranimi lastnostmi, ter glede nadzora nad to
skladnostjo se uporabljajo določbe zakona, ki ureja standardizacijo.

Ob enakih stroških za izrabo varčevalnih potencialov na strani
rabe ali za zagotavljanje novih zmogljivosti za isti obseg energije,
imajo prednost ukrepi za dosego varčevalnih potencialov.

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za druge oznake
proizvodov in objektov, kot je znak energetske učinkovitosti in
energetska izkaznica zgradb.

Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije izvaja država s
programi: izobraževanja, informiranja, osveščanja javnosti,
energetskim svetovanjem, spodbujanjem energetskih pregledov,
spodbujanjem lokalnih energetskih zasnov, pripravo standardov
in tehničnih predpisov, fiskalnimi ukrepi, finančnimi spodbudami
in drugimi oblikami spodbud.

XI. Razmerja med izvajalci gospodarskih javnih služb
in odjemalci

78. člen
81. člen

Ministrstvo, pristojno za energetiko na področju učinkovite rabe
energije izvaja naslednje naloge:
- izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe energije
- sodeluje pri pripravi nacionalnega programa na področju
učinkovite rabe energije,
■ sodeluje pri pripravi predlogov in izvajanju državnega
spodbujanja učinkovite rabe energije,
- pripravlja predloge ustreznih predpisov, ki spodbujajo učinkovito
rabo energije,
- spremlja energetsko učinkovitosti in realizacijo varčevalnih
potencialov
- sodeluje na mednarodni ravni na področju učinkovite rabe
energije.

Izvajalci javnih služb na področju energetike morajo svojo
organiziranost in delovanje opravljati tako, da lahko ves čas
sprejemajo informacije odjemalcevo motnjah pri dobavi energije
in da na zahtevo odjemalca motnjo, ki mu onemogoča odjem
energije v ustrezni energiji in kakovosti, nemudoma odpravijo.
82. člen
Odjemalci energije imajo pravico priključiti svoje porabniške
energetske objekte in naprave (električne, toplotne energije in
plina) na omrežje izvajalcev gospodarske javne službe in se iz
njega oskrbovati pod splošnimi pogoji.

Lokalne skupnosti izvajajo programe za spodbujanje učinkovite
rabe energije v okviru nacionalnega energetskega programa na
področjih, ki so v njeni pristojnosti, s pripravo lokalnih energetskih
konceptov.

Vlada predpiše splošne pogoje za dobavo in odjem električne
energije iz omrežja za prenos in distribucijo električne energije in
plina iz transportnega plinovodnega omrežja.

79. člen

Pristojni organ lokalne skupnosti predpiše splošne pogoje za
dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja ter dobavo in
odjem toplotne energije.

Pravne in fizične osebe, ki dobavljajo odjemalcem energijo iz
omrežij, morajo najmanj enkrat letno informirati odjemalce o
gibanjih in značilnostih porabe energije. Pri tem lahko pripravijo
programe, ki na primeren način spodbujajo in usmerjajo odjemalce
k učinkoviti rabi dobavljene energije in izrabi varčevalnih
potencialov.

83. člen
Za vsako posamezno priključitev na energetsko omrežje mora
odjemalec pridobiti soglasje za priključitev.
O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča po javnem
pooblastilu upravljalec omrežja z odločbo v upravnem postopku.

Pravne in fizične osebe lahko te programe izvajajo na principu
ekonomskih načel ali pa so programi spodbujevalne narave. V
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Za predvideno prekinitev mora dobavitelj izbrati čas, ki čim manj
prizadene odjemalca energije.

O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev
odloča minister, pristojen za energetiko, oziroma župan občine,
če gre za priključitev na omrežje za oskrbo s toplotno energijo
oziroma z drugim energetskim plinom.

Dobavitelj mora o predvideni prekinitvi pravočasno obvestiti
odjemalce v pisni obliki, v primeru, da gre za širši krog odjemalcev
pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 24 ur pred prekinitvijo.

84. člen
Odjemalec nima pravice do priključitve, če ni pogojev za
priključitev ter bi zaradi priključitve prišlo do večje motnje v oskrbi
oziroma bi dobavitelju nastali nesorazmerno visoki stroški.

89. člen
Dobavitelj ustavi odjemalcu dobavo po predhodnem obvestilu, če
le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti,
v naslednjih primerih:
- če odjemalec moti dobavo energije drugim odjemalcem,
- če odjemalec na opomin dobavitelja ne zniža odjemne moči
oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku,
- če odjemalec odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo
dobavitelja, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in
merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav in napeljav,
kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje,
- če odjemalec onemogoča pravilno registriranje obračunskih
količin, ali če uporablja energijo brez zahtevanih oziroma
dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih,
- če odjemalec v primeru pomanjkanja energije ne upošteva
posebnih ukrepov o omejevanju odjema energije iz omrežja
- če odjemalec ne plača dobavljene energije v roku, določenem v
pogodbi o dobavi oziroma splošnih pogojih za dobavo in odjem
energije.

V kolikor odjemalec poveča količino dobavljene energije ali poveča
priključno moč mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.
Soglasje za priključitev se lahko v skladu z dogovorom prenese
s prenehanjem pravne ali fizične osebe ali če odjemalec preneha
opravljati registrirano dejavnost, na pravnega naslednika ali na
pravno ali fizično osebo, ki nadaljuje dejavnost z istimi objekti,
napravami ali napeljavami.
Če do dogovora med prevzemnikoma iz prejšnjega odstavka
tega člena ne pride, soglasje za priključitev preneha veljati.
85. člen
V posebnih primerih obstoječih zaokroženih gospodarskih
kompleksov lahko izvajalec gospodarske javne službe sklene
pogodbo o dobavi energije s posrednikom.

90. člen

Posrednik mora za opravljanje svoje dejavnosti izpolnjevati enake
pogoje kot distributer, in zagotoviti dobavo energije končnim
odjemalcem pod pogoji, ki niso manj ugodni kot bi bili pogoji oskrbe
z energijo neposredno iz javnega omrežja.

Dobavitelj ustavi odjemalcu dobavo energije brez predhodnega
obvestila:
- če odjemalec z obratovanjem svojih energetskih objektov,
naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža
premoženje,
- če odjemalec v roku, ki ga določi dobavitelj oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali
napeljave ali odjemalci,
- če odjemalec brez soglasja dobavitelja priključi na njegovo
omrežje svoje objekte, naprave ali napeljave oziroma če omogoči
priključitev drugih objektov, naprav ali napeljav preko svojih
objektov, naprav ali napeljav, najkasneje v roku 48 ur po prejemu
obvestila.

86. člen
Odjemalec in dobavitelj skleneta dolgoročno pogodbo o dobavi
energije, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti
pri dobavi energije v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi.
Pogodbe o dobavi energije se praviloma sklepajo za nedoločen
čas in za določen obseg dobave energije, ki je izražen s količino
dobavljene energije v posameznih časovnih obdobjih ter z
razpoložljivo močjo v teh obdobjih.

91. člen

87. člen

Dobavitelj je dolžan odjemalca, ki mu je bila ustavljena dobava
energije, na njegove stroške ponovno priključiti na omrežje, ko
ugotovi, da je odjemalec odpravil razloge za ustavitev dobave
energije.
I
Dobavitelj, ki je odjemalcu neutemeljeno ustavil ali prekinil dobavo
energije mora v roku 24 ur na svoje stroške znova priključiti
objekte, naprave ali napeljave odjemalca na svoje omrežje,
računajoč od takrat, ko se ugotovi neutemeljena ustavitev ali
prekinitev dobave energije.

Odjemalčevi energetski objekti, naprave in napeljave morajo
izpolnjevati predpisane tehnične normative ali druge pogoje, s
katerimi se zagotavlja njihovo nemoteno delovanje ter varnost
ljudi in premoženja.
Dobavitelj sme začasno odkloniti priključitev novih energetskih
objektov, naprav in napeljav na svoje omrežje oziroma sme
začasno prekiniti dobavo energije, če ugotovi, da objekti, naprave
ali omrežje ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih normativov ali
drugih pogojev.

92. člen

Priključitev na svoje omrežje izvede dobavitelj šele, ko ugotovi,
da so odpravljene pomanjkljivosti.

Dobavitelj ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi
ravnanj odjemalca zaradi razlogov, zaradi katerih mu je ustavil
dobavo po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega
obvestila.

88. člen
Dobavitelj sme začasno prekiniti dobavo energije zaradi:
- rednega ali izrednega vzdrževanja,
- pregledov ali remontov,
- preizkusov ali kontrolnih meritev,
- razširitev omrežja.
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Odjemalec, ki mu je dobavitelj neutemeljeno ustavil ali prekinil
dobavo energije, ima pravico do povračila škode, ki mu je bila s
tem povzročena.
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XII. Agencija za energijo

98. člen

93. člen

Organizacijo in poslovanje Agencije ureja statut, ki ga s soglasjem
Vlade izda direktor Agencije.

Za nadzor in usklajevanje ekonomskih razmerij med dobavitelji in
odjemalci energije se s tem zakonom ustanovi Agencija za energijo
kot neodvisna organizacija.

99. člen
Agencija najmanj enkrat letno predloži Vladi poročilo o svojem
delu in stanju na področju energetike.

94. člen

100. člen

Agencija opravlja s tem zakonom določene naloge v javnem
interesu z namenom, da zagotovi konkurenčnost na trgu energije,
varstvo odjemalcev energije ter objektivnost in preglednost
energetskega sistema v interesu vseh udeležencev.

Agencija ima naslednje naloge:
- v skladu s tem zakonom odloča o cenah (varianta : predlaga
cene) energije, goriv in energetskih storitev;
- spremlja cene energije, goriv in energetskih storitev ter ugotavlja
upravičenost stroškov in drugih elementov cen;
- daje mnenje k tarifnim sistemom in tarifnim postavkam;
- daje mnenje k predlogom planskih aktov na področju energetike;
- daje mnenje k načinom in postopkom merjenja in obračunavanja
energije;
- spremlja in analizira kvaliteto energetskih storitev in standardov
na zahtevo potrošnikov;
- zbira in obdeluje podatke vezane na učinkovitost delovanja,
produktivnost in ekonomičnost v energetskem gospodarstvu;
- sodeluje pri oblikovanju energetske politike;
- sodeluje s pristojnimi organi in inšpekcijami;
- nudi pomoč in sodeluje z lokalnimi skupnostmi v zvezi z
upravljanjem energetskih dejavnosti;
- izdaja letna poročila in informacije za javnost;
- daje informacije o tujih vlaganjih na področju energetskih
dejavnosti
- opravlja druge naloge, določene z zakonom.

95. člen
Agencija je pravna oseba javnega prava.
Kolikor ta zakon drugače ne določa, se za vodenje in delovanje
Agencije, njeno notranjo organizacijo in sistemizacijo ter položaj
in pravice zaposlenih uporabljajo predpisi o državni upravi.
96. člen
Agencijo vodi, predstavlja ter zastopa direktor, ki ga za dobo 5 let
imenuje Vlada.
Direktor ne sme biti zaposlen ali opravljati kakršnegakoli dela v
organizacijah, ki opravljajo katero od energetskih dejavnosti in ne
sme imeti nobene funkcije v takih organizacijah
Direktor, njegov zakonec ali izvenzakonski partner ter sorodnik
v ravni vrsti do vključno drugega kolena ne sme imeti v njih
lastniških deležev v organizaciji, ki opravlja energetsko dejavnost
ali v organizaciji, ki ima lastniški delež v taki organizaciji. Določbe
tega odstavka se ne uporabljajo za lastniške deleže, pridobljene
z lastniškimi certifikati v postopku lastniškega preoblikovanja
družbene lastnine.

101. člen
Agencija odloča v sporih med dobavitelji in odjemalci energije v
naslednjih primerih:

Vlada razreši direktorja Agencije:
- na njegov predlog;
- če mu je odvzeta poslovna sposobnost ali postane zdravstveno
nesposoben za opravljanje dela;
- če nastopi razlog iz drugega odstavka tega člena;
- če nastopi razlog iz tretjega, odstavka tega člena, razen če
direktor ni mogel vplivati na ravnanje zakonca, izvenzakonskega
partnerja ali sorodnika, hkrati pa je mogoče pričakovati, da to
ne bo vplivalo na neodvisnost njegovega odločanja;
- če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na zaporno
kazen.

- sporih med pooblaščenim kupcem in proizvajalci električne
energije ter distributerji električne energije, ki izvirajo iz
dolgoročnih pogodb za zagotovljeno porabo električne energije,
ki jih je obvezno skleniti po tem zakonu;
- sporih med izvajalci prenosa zemeljskega plina in distributerji in
odjemalci tega plina na prenosnem omrežju (razen z
upravičenimi odjemalci), ki izvirajo iz dolgoročnih pogodb, ki jih
je obvezno skleniti po tem zakonu;
- sporih v zvezi z izvajanjem obveznosti javne službe, ki izvirajo
iz pogodb iz 1. in 2. alinee tega odstavka;
- sporih v zvezi z dostopom do omrežja, ki ga je obvezno
zagotoviti po tem zakonu;
- drugih, v zakonu določenih primerih.

97. člen
Direktor izdaja splošne akte in predpise ter odloča v posamičnih
stvareh iz pristojnosti Agencije.

V sporih iz prvega, odstavka tega člena odloča Agencija z odločbo
v upravnem postopku.

Splošni akti in predpisi Agencije se objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije.

102.člen

Za odločanje v posamičnih stvareh lahko direktor pooblasti osebo
v Agenciji, ki izpolnjuje pogoje za odločanje v upravnem postopku.

Poleg podatkov, ki so jih izvajalci energetskih dejavnosti dolžni
dajati po tem zakonu, lahko Vlada za nemoteno delovanje Agencije
predpiše tudi druge podatke, ki jih mora Agencija zbirati in ki se
nanašajo zlasti na cene, stroške, obratovalne režime vseh vrst,
odjemne in proizvedene količine energije in drugo.

Agencija odloča v posamičnih stvareh v upravnem postopku.
Odločbe Agencije so v upravnem postopku dokončne.
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razmerja med njimi glede na njihovo energetsko vrednost in način
uporabe.

XIII.Tarifni sistem
a. Splošno

Agencija izda predpis, s katerim podrobneje določi metodologijo
oblikovanja cen in določanja upravičenosti priznanih stroškov za
posamezno vrsto energije.

103. člen
Na podlagi tarifnega sistema se obračunava naslednja dobavljena
energija iz energetskih omrežij:

107. člen
Dobavitelj energije iz omrežja mora energijo meriti vsakemu
odjemalcu.

- elektrika na prenosnem omrežju, razen za upravičene
odjemalce;
- elektrika na distribucijskem omrežju, razen za upravičene
odjemalce;
- zemeljski plin na prenosnem omrežju, razen za upravičene
odjemalce;
- zemeljski plin na distribucijskem omrežju, razen za upravičene
odjemalce;
- proizvodnja toplotne energije;
- toplotna energija na distribucijskem omrežju.

Tarifni sistem lahko določa, da se dobavljeno energijo obračunava
enkrat letno ali v krajšem časovnem obdobju, v vmesnem času
pa odjemalec plačuje akontacije.
Na zahtevo odjemalca mora dobavitelj v vsakem trenutku
obračunati dobavljeno energijo.
108. člen

Naftni derivati in trdna goriva se obračunavajo po določenem
ceniku.

Če tehnične možnosti v obstoječih več stanovanjskih hišah ne
dopuščajo merjenja dobavljene energije posameznemu
odjemalcu, se ti dogovorijo za način delitve stroškov.

Razen v kolikor ta zakon drugače ne določa v zvezi z izvajanjem
obveznosti javne službe, se cene ostale energije, goriv in
energetskih storitev oblikujejo prosto.

Dogovor o načinu delitve stroškov se lahko sklene na podlagi
proporcionalnih razmerij ali dodatne vgraditve posebnih merilnih
naprav, ki omogočajo indikacijo dejanske porabe energije pri
posameznem odjemalcu.

104. člen
Tarifni sistem je predpis, ki določa elemente za obračunavanje
dobavljene energije za različne skupine odjemalcev glede na moč,
vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto ter druge elemente.

V kolikor se odločijo za dodatno vgraditev posebnih merilnih
naprav, morajo upoštevati predpis, ki določa način merjenja in
obračun stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih zgradbah
z več odjemalci.

Tarifne postavke so v denarni vrednosti izraženi elementi tarifnega
sistema, ki omogočajo izračun cene energije.

Predpis iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za
energetiko.

Tarifni sistem lahko določa tarifne postavke v različnih višinah
odvisno od sezone in dnevne dinamike odjema.
Tarifni sistem obsega tudi priključnino, ki jo mora odjemalec plačati
za priključitev na energetsko omrežje ali za povečanje priključne
moči.

b. tarifni sistem in cene posameznih vrst energije
109. člen

105. člen

Tarifni sistem za električno energijo na prenosnem in na
distribucijskem omrežju sprejme Vlada, potem, ko pridobi nanj
mnenje Agencije.

Cena, ki jo plačujejo odjemalci energije v posamezni tarifni skupini
je na posameznem omrežju enaka.
Izvajalec dejavnosti prenosa ali distribucije energije lahko s
posameznimi odjemalci v tarifnih skupinah dogovori ugodnejše
pogoje, če tak odjemalec s prilagajanjem svojega odjema prispeva
k ugodnejši obremenitvi energetskega omrežja; pri tem mora
odjemalce z enakim prilagajanjem obravnavati enako.

Višino tarifnih postavk in cene električne energije na prenosnem
omrežju določa Agencija na predlog izvajalca dejavnosti prenosa
električne energije ali po uradni dolžnosti.
Višino tarifnih postavk in cene električne energije na distribucijskem omrežju določa Agencija na skupen predlog izvajalcev
dejavnosti distribucije električne energije ali po uradni dolžnosti.

106. člen
Višina tarifnih postavk in s tem cena energije mora biti oblikovana
tako, da pokriva stroške izvajalca in mu omogoča normalen tržni
donos kapitala, ne glede na to, ali gre za zasebno lastnino ali za
lastnino države oziroma lokalne skupnosti, lahko pa se uporabi
tudi drugačna metodologija, ki naj vodi k čimbolj ekonomičnemu
ravnanju izvajalcev energetskih dejavnosti.

110. člen
Tarifni sistem za zemeljski plin na prenosnem omrežju izda Vlada
na predlog izvajalca dejavnosti prenosa zemeljskega plina, potem,
ko pridobi nanj mnenje Agencije.
Višino tarifnih postavk in cene zemeljskega plina na prenosnem
omrežju določa Agencija na predlog izvajalca dejavnosti prenosa
zemeljskega plina ali po uradni dolžnosti.

Pri odločanju o višini tarifnih postavk in ceni energije Agencija
upošteva tiste stroške izvajalca, ki so nujno potrebni za izvajanje
oskrbe z energijo.

Tarifni sistem za zemeljski plin na distribucijskem omrežju sprejme
pristojni organ lokalne skupnosti oziroma organ iz 39. člena tega

Pri določanju cene energije in goriv je treba upoštevati ekonomska

poročevalec, št. 50

28

31. julij 1998

- nad strokovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki delajo z
elektroenergetskimi napravami v okviru zagotovitve varnosti
in zanesljivosti obratovanja.

zakona na predlog izvajalca dejavnosti distribucije zemeljskega
plina, potem ko pridobi nanj mnenje Agencije.
Višino tarifnih postavk in cene zemeljskega plina na distribucijskem omrežju določa pristojni organ lokalne skupnosti oziroma
organ iz 39. člena tega zakona na predlog izvajalca dejavnosti
distribucije zemeljskega plina ali po uradni dolžnosti, potem ko
pridobi mnenje Agencije.

2. Za področje termoenergetike, plinovodnih in naftovodnih
omrežij ter tlačnih posod pri izdelavi, izgradnji, funkcionalnih in
zagonskih preizkusih, poskusnem obratovanju in uporabi
objektov, postrojev, napeljav, naprav in inštalacij, ki so
namenjene za proizvodnjo, prenos, razdelitev, merjenje in
porabo toplotne energije, plinov, nafte in naftnih derivatov in
sicer:

111. člen
Tarifni sistem za proizvodnjo toplotne energije, toplotno energijo
na distribucijskem omrežju in dobavo drugih energetskih plinov iz
omrežja sprejme pristojni organ lokalne skupnosti oziroma organ
iz 39. člena tega zakona na predlog izvajalca dejavnosti ustrezne
dejavnosti, potem ko pridobi nanj mnenje Agencije.

- pri parnih, vročevodnih, toplovodnih in termooljnih kotlih;
- pri toplotnih postrojih in napravah, ki služijo za proizvodnjo
električne energije ali neposredni pogon v tehnološke namene;
- pri premičnih in stabilnih tlačnih posodah;
- pri magistralnih, priključnih, mestnih in internih plinovodih,
toplovodih in naftovodih ter pripadajočih napravah in opremi;
- pri polnilnicah tehničnih plinov;
- pri smotrni rabi toplotne energije in goriv pri napravah in
postrojih iz pristojnosti inšpekcije;
- nad merilnimi inštrumenti in napravami merilnega sistema,
- nad upoštevanjem določil sistemskih obratovalnih navodil
plinskega sistema in toplotne energije,
- pri izvajanju tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja zraka in voda pri napravah in postrojih iz pristojnosti
inšpekcije.
- nad strokovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki delajo z
energetskimi napravami v okviru zagotovitve varnosti in
zanesljivosti obratovanja.

Višino tarifnih postavk in cene za proizvodnjo toplotne energije,
toplotno energijo na distribucijskem omrežju in dobavo drugih
energetskfh plinov iz omrežja določa pristojni organ lokalne
skupnosti oziroma organ iz 39. člena tega zakona na predlog
izvajalca dejavnosti ustrezne dejavnosti ali po uradni dolžnosti,
potem ko pridobi nanj mnenje Agencije.
112. člen
Agencija lahko določi metodologijo oblikovanja cen nafte in naftnih
derivatov in tudi najvišjo raven teh cen brez davka.
XIV. Inšpekcijski nadzor in varnost obratovanja

115. člen

113. člen

Za inšpektorja v energetskem inšpektoratu je lahko imenovana
oseba, ki ima končano univerzitetno strokovno izobrazbo
elektrotehnične oziroma strojne smeri, 5 let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit za inšpektorja ter izpolnjuje druge splošne
pogoje za delo v državni upravi.

Po tem zakonu zadeve inšpekcijskega nadzorstva opravlja
energetski inšpektorat.
114. člen

Predpis o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita izda
minister, pristojen za energetiko.

Temeljna naloga energetskega inšpektorata je zagotoviti varno in
zanesljivo obratovanje energetskih naprav, napeljav in postrojenj.

116. člen

Energetski inšpektorat je pristojen izvajati nadzor nad tem, pravne
osebe ali posamezniki pri svojem delu upoštevajo zakone,
tehnične predpise, standarde in druge predpise, ki veljajo:

Poleg pooblastil po splošnih predpisih ima inšpektor energetskega
inšpektorata pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva naslednja
pooblastila:

1. Za področje elektroenergetike pri izdelavi, izgradnji,
funkcionalnih in zagonskih preizkusih, poskusnem obratovanju
in uporabi objektov, postrojev, vodov, naprav in napeljav, ki so
namenjeni proizvodnji, prenosu, razdelitvi, merjenju, zaščiti in
porabi električne energije in sicer:

1. Odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti
odpravijo v roku, ki ga določi.
2. Odrediti, da se ustavi nadaljnja gradnja oziroma uporaba
objekta, naprav, postrojev, napeljav ali izdelava oziroma
uporaba materiala oziroma prekine dobava energije:

- pri napravah za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, nuklearnih elektrarnah, termoelektrarnah in toplarnah,
daljnovodih in transformatorskih postajah;
- pri proizvodnji elektroenergetskih materialov in opreme;
- pri izpolnjevanju tehničnih pogojev za dobavo električne
energije, posebno glede kvalitete, prekinitev in omejitev v
dobavi;
- pri smotrni rabi električne energije v objektih in postrojih iz
inšpekcijske pristojnosti;
- nad merilnimi inštrumenti in napravami merilnega sistema
- nad upoštevanjem določil sistemskih obratovalnih navodil
elektroenergetskega sistema
- nad uredbo o omejevanju obtežb in porabe električne energije
v elektroenergetskem sistemu;
- nad tehničnimi in drugimi pogoji iz izdanih soglasij za priključitev
elektroenergetskih objektov,
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- če se objekti, naprave in postroji ter napeljave oziroma materiali
ne gradijo oziroma ne izdelujejo po vnaprej izdelani ter potrjeni
in kontrolirani tehnični dokumentaciji v primerih, ko je predpisana
taka tehnična dokumentacija ali če se uporabljajo v nasprotju
s tehničnimi predpisi ali drugimi predpisi in utegne to spraviti v
nevarnost, stabilnost in obstoj objekta, naprave ali postroja,
življenje in zdravje ljudi ali varnost prometa ter sosednih
objektov;
- če se ne odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti
v roku, ki ga je določil;
3. Odrediti, da je treba objekte, naprave in postroje ali njihove
dele podreti ali odstraniti, če se ugotovijo nepravilnosti ali
pomanjkljivosti, ki pomenijo neposredno nevarnost za varnost
29

poročevalec, št. 50

Odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik - izvajalec del
na energetskem objektu, napravi, napeljavi oziroma postroju mora
energetskemu inšpektoratu sporočiti datum začetka gradnje,
rekonstrukcije ali obnove ter začetka funkcionalnih in zagonskih
preizkusov na energetskih napravah, napeljavah in postrojih.

objekta, naprav in poslrojev, za varnost življenja in zdravja
ljudi, prometa, sosednih objektov in okolice, pa teh nepravilnosti
in pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti;
4. Prepovedati nadaljnjo proizvodnjo takih proizvodov oziroma
nadaljnje izvajanje takih del, ki ne ustrezajo tehničnim
predpisom ali drugim predpisom in zaradi tega obstaja
nevarnost za življenje ljudi, ali nevarnost, da utegne nastati
večja materialna škoda;

123. člen
1. Ministrstvo, pristojno za energetiko lahko za opravljanje
strokovnih pregledov kvalitete izvedenih del, vgrajenega
materiala in doseganje projektno predvidenih parametrov
tehnološkega procesa ter izdelave strokovne ocene oziroma
mnenja na področju energetike pooblasti ustrezno strokovno
institucijo ali drugo pravno osebo ali posameznika, ki je
registriran za opravljanje tovrstne dejavnost in izpolnjuje
kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih
določi minister, pristojen za energetiko.

5. Prepovedati nadaljnje upravljanje energetske naprave delavcu,
ki ni strokovno usposobljen v skladu s predpisi o usposabljanju
ali tehničnimi predpisi ali če nima o tem veljavnega dokazila.
117. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor
energetskega inšpektorata pravico pregledati objekte, materiale,
tehnično in drugo dokumentacijo v skladu z namenom
inšpekcijskega nadzorstva, lahko pa tudi zahteva potrebna
dokazila ali vzame vzorce, po potrebi pa se lahko obrne tudi na
strokovne organizacije in strokovnjake.

2. Ministrstvo, pristojno za energetiko lahko za opravljanje
pregledov in tlačnih preizkusov premičnih in stabilnih tlačnih
posod ( jeklenk in kontejnerjev) pooblasti pravno osebo ali
posameznika, katerega dejavnost je polnjenje teh posod s
tehničnimi plini, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske,
tehnične in druge pogoje za opravljanje take dejavnosti.

118. člen
Če obstoji neposredna nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za
promet, za sosedne objekte ali za okolico, lahko inšpektor
energetskega inšpektorata s svojo odločbo odredi ukrepe iz 116.
člena tega zakona in določi, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

Ministrstvo, pristojno za energetiko izda skupno s pooblastilom
tudi obvezno navodilo za opravljanje preizkusov.
XV. Kazenske določbe

119. člen

124.člen
Podjetja in druge pravne osebe ali posameznik morajo inšpektorju
energetskega inšpektorata omogočiti oziroma zagotoviti
nemoteno izvrševanje inšpekcijskega nadzorstva, mu dovoliti
vstop ter mu dati na razpolago vse zahtevane podatke, listine in
poročila, ki se nanašajo na inšpekcijske zadeve.

Z denarno kaznijo najmanj 700.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri samostojnem
opravljanju energetske dejavnosti, če:
- za opravljanje dejavnosti nima licence (6. člen);
- za energetski objekt nima pridobljenega energetskega dovoljenja
(54. člen);
- od kvalificiranih proizvajalcev ne odkupi vse ponujene energije
(tretji odstavek
30.člena);
- ne posredujejo podatkov po tem zakonu (102. člen).

120. člen
Odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe ali posameznik
so dolžni inšpektorja energetskega inšpektorata obvestiti o
izvršitvi naloženih ukrepov iz odločbe najkasneje v osmih dneh
po preteku roka, določenega za odpravo pomanjkljivosti.
121. člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

Odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki imajo
energetske objekte, naprave, postroje ali napeljave, za katere je
predpisano inšpekcijsko nadzorstvo po tem zakonu, je dolžan
pristojni energetski inšpektorat takoj obvestiti o nastalih poškodbah
in okvarah, ki imajo za posledico prekinitev dobave energetskega
vira ali energije ali če obstoji nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
prometa, sosednih objektov in okolice.

125. člen
Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
- ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor ustavil
nadaljnjo izgradnjo oz. uporabo objektov, postrojev in naprav ali
izdelavo materiala ali prekinitev dobave energije ali podiranje in
odstranitev objektov, postrojev in naprav ali prepovedal nadaljnjo
proizvodnjo proizvodov in izvajanje del ali upravljanje
energetske naprave (druga, tretja, četrta in peta točka 116.
člena);
- se ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor odredil
odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti (118. člen);
- prepreči ali inšpektorju ne omogoči opraviti nalog inšpekcijskega
nadzorstva, ali če mu noče dati potrebnih podatkov (119. člen);
- inšpektorja ne obvesti pravočasno o izvršitivi ukrepov (120.
člen);

122. člen
Odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe ali posameznik
- odjemalec energetske naprave oziroma postroja, parni oziroma
vročevodni kotel ali tlačne posode, za katere je s tehničnimi predpisi
predpisan način priprave za inšpekcijski pregled, je dolžna
energetskemu inšpektoratu sporočiti datum pripravljenosti za
izvršitev takega pregleda.
Sporočilo mora posredovati najmanj deset dni pred dnevom
zahtevanega pregleda. Če pregleda ni mogoče opraviti v roku, ki
ga predlaga odjemalec, ga mora inšpektor pravočasno obvestiti
ter predlagati nov rok.
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129. člen

- ne obvesti energetski inšpektorat o nastalih poškodbah in
okvarah (121. člen);
- ne sporoči datuma pripravljenosti energetske naprave, postroja,
parnega oziroma vročevodnega kotla ali tlačne posode za
inšpekcijski pregled (prvi odstavek122.člen);
- ne obvesti energetski inšpektorat o datumu začetka gradnje,
rekonstrukcije ali obnove ter začetka funkcionalnih in zagonskih
preskusov na energetskih napravah, napeljavah in postrojih
(tretji odstavek 122. člena);
- kot polnilec tehničnih plinov opravlja preglede in tlačne preizkuse
brez predhodnega pooblastila (drugi odstavek 123. člena).

Obstoječa javna podjetja za proizvodnjo električne energije se
preoblikujejo v gospodarske družbe v 18 mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
Ob preoblikovanju, vendar najkasneje v 60 dneh po vpisu
spremembe v sodni register, sklenejo tako oblikovane
gospodarske družbe dolgoročne pogodbe o prodaji električne
energije s pooblaščenim kupcem v skladu z določbami tega
zakona, in sicer za tisti obseg in okvirno ceno električne energije,
ki so ga dobavljala pooblaščenemu kupcu javna podjetja v zadnjem
letu pred preoblikovanjem.

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

Privatizacija državnega premoženja v tako oblikovanih
gospodarskih družbah za proizvodnjo električne energije je
mogoča le tako, da se povežejo v holding in da se privatizira
kapital tega holdinga, razen gospodarskih družb za proizvodnjo
električne energije, ki se povežejo v javni holding po 128. členu
tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi posameznik.
126. člen
Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju energetske dejavnosti, kot dobavitelj
energije če:

Določbe tega člena se ne uporabljajo za Nuklearno elektrarno
Krško, razen obveznosti iz drugega odstavka tega člena, ki zanjo
nastane najkasneje 60 dni po vpisu zadnje gospodarske družbe,
nastale s preoblikovanjem javnih podjetij iz prvega odstavka tega
člena, v sodni register.

- če o začasni prekinitvi ne obvesti odjemalca (drugi odstavek
88. člena),
- če ne priključi v roku 24 ur na svoje stroške odjemalca energije
iz omrežja, kadar se ugotovi, da mu je bila dobava energije
neutemeljeno ustavljena ali prekinjena (drugi odstavek 91.
člena).

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za druga obstoječa
javna podjetja, ki po tem zakonu prenehajo opravljati gospodarsko
javno službo.
130. člen
Vlada določi upravljalce omrežij v skladu s tem zakonom v 1 letu
po njegovi uveljavitvi.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

Upravljalci omrežij izdajo sistemska obratovalna navodila v 6
mesecih po določitvi v skladu s prejšnjim odstavkom, sicer jih
predpiše minister, pristojen za energetiko oziroma organ lokalne
skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 45. člena tega zakona.

127. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti kot odjemalec, če:

131. člen
Vlada določi pooblaščenega kupca električne energije v skladu s
24. členom tega zakona v 1 letu po njegovi uveljavitvi.

- brez soglasja dobavitelja priključi na njegovo omrežje svoje
objekte, naprave ali napeljave oziroma če omogoči priključitev
drugih objektov, naprav ali napeljave (82. člen);
- njegovi energetski objekti, naprave in napeljave ne izpolnjujejo
tehničnih normativov ter drugih pogojev, s katerimi se zagotavlja
njihovo nemoteno delovanje ter varnost ljudi in premoženja (prvi
odstavek 87. člena);

Pooblaščeni kupec začne opravljati svoje naloge v zvezi s tem
zakonom v 6 mesecih po določitvi v skladu s prejšnjim odstavkom.
Do začetka opravljanja nalog pooblaščenega kupca opravlja
naloge iz drugega in tretjega odstavka 24. člena obstoječe javno
podjetje za prenos električne energije; ostale določbe tega zakona,
ki se nanašajo na pooblaščenega kupca se začnejo uporabljati z
dnem, ko mora začeti opravljati pooblaščeni kupec svoje naloge
po drugem odstavku tega člena.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi posameznik,
odjemalec.

Pooblaščeni kupec mora imeti sklenjene dolgoročne pogodbe v
obsegu, kot je to potrebno za zagotovljeno oskrbo z električno
energijo za prvo leto, ki se začne po tem, ko v skladu z drugim
odstavkom tega člena začne opravljati svoje naloge.

XVI. Prehodne določbe
128. člen

132. člen

Privatizacija državnega premoženja v obstoječih javnih podjetjih
za prenos in distribucijo električne energije je mogoča le tako, da
se povežejo v javni holding in da se privatizira kapital tega holdinga.

Vlada ustanovi Agencijo za energijo v 1 letu po uveljavitvi tega
zakona.
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Agencija začne opravljati svoje naloge po tem zakonu v 1 letu po
ustanovitvi v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.

Do datuma iz prejšnjega odstavka tega člena se določbe tega
zakona o upravičenih odjemalcih ne uporabljajo.

Do začetka opravljanja nalog Agencije opravlja naloge iz prve,
druge in tretje alinee 100. člena Vlada; ostale določbe tega zakona,
ki se nanašajo na Agencijo se začnejo uporabljati z dnem, ko
mora začeti Agencija opravljati svoje naloge po prejšnjem odstavku
tega člena.

137. člen

Agencija izda statut in predpis iz četrtega odstavka 106. člena
tega zakona v 6 mesecih po ustanovitvi.

Določbe 41. do 44. člena tega zakona (ločeni računovodski izkazi
in transparentnost računov) in določbe 59. do 61. člena tega
zakona (energetska taksa) se začnejo uporabljati 18 mesecev
po uveljavitvi tega zakona, določbe 106. člena tega zakona
(metodologija oblikovanja cen energije) pa se začnejo uporabljati
24 mesecev po uveljavitvi tega zakona.

133. člen

138. člen

Izvajalci energetskih dejavnosti mora pridobiti licenco v skladu s
tem zakonom v roku 6 mesecev po uveljavitvi podzakonskih
aktov iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona.

Inšpektorji energetskega inšpektorata, ki še nimajo strokovnega
izpita iz 115. člena tega zakona, so ga dolžni opraviti najkasneje
v roku enega leta po uveljavitvi predpisa iz 115. člena tega zakona.

Za izvajalca, ki v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne pridobi
licence, se uporabita tretji in četrti odstavek 8. člena tega zakona,
ki določata posledice odvzema licence.

139. člen
Vlada in minister, pristojen za energetiko izdata predpise iz tega
zakona v 1 letu po njegovi uveljavitvi.

134. člen
Imetniki energetskih objektov, naprav in omrežij, za katere je po
tem zakonu potrebno pridobiti energetsko dovoljenje in ki obratujejo
ob uveljavitvi tega zakona, morajo pridobiti energetsko dovoljenje
v roku 1 leta po uveljavitvi podzakonskega predpisa iz tretjega
odstavka 55. člena za posamezno vrsto objektov, naprav ali
omrežij.

XVII. Končne določbe
140. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81 in 29/86).
Do uveljavitve predpisov iz 139. člena tega zakona se uporabljajo
naslednji predpisi:
• Tarifni sistem za prodajo električne energije iz EES in za odkup
električne energije malih proizvajalcev (Uradni list RS, št. 52/92,
61/92, 16/93, 13/96 in 77/96),
• Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije (Uradni
list SRS, št. 27/85, 5/88,23/88,15/89 in Uradni list RS, št. 26/90),
• Pogoji za izdajanje elektroenergetskih soglasij za priključitev na
EES (Uradni list SRS, št.29/86 in 15/89),
• Merila in kriteriji za poročila za priključitev na transportno
plinovodno omrežje SRS in za povečan odjem zemeljskega
plina s tega omrežja (Uradni list SRS, št. 1/87),
• merila in kriteriji za prednostno oskrbo z mazutom v SR Sloveniji
(Uradni list SRS, št. 45/87),
• Pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju
objektov ter pripravi tople vode(Uradni list SRS, št. 31/84 in 35/
84),
• Kriteriji o združevanju sredstev odjemalcev električne energije
na 110 kV za povečanje priključne moči(Uradni list SRS, št.15/
87,45/87 in 3/88),
• Merila in kriteriji o povračilih za nove priključitve in za povečanje
obstoječih priključnih moči odjemalcev na nizki napetosti 0,4kV
in napetosti 1-35kV (Uradni list SRS, št. 2/82, 1/83,1/84, 27/85,
1/86,50/86,45/87 in 3/88),
• Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z
zemeljskim plinom iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št.
77/96)
• Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne energije v
EES (Uradni list RS, št. 42/95 in 64/95),
• Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem
usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo
dela in naloge upravljanja energetskih naprav (Uradni list SRS,
št. 30/83, 31/84 in 1/87),
• Program usposabljanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge
upravljanja energetskih naprav (Uradni list SRS, 30/83).

Imetniki energetskih objektov, naprav in omrežij imajo pravico do
poteka roka iz prvega odstavka tega člena obratovati pod pogoji,
pod katerimi so obratovali ob uveljavitvi tega zakona.
Pri določitvi roka veljavnosti in drugih pogojev energetskega
dovoljenja izdanega po prvem odstavku tega člena mora minister, pristojen za energetiko, v mejah predpisanih rokov upoštevati
stopnjo amortiziranosti objekta, naprave ali omrežja, čas
dosedanjega obratovanja ter objektivno utemeljena pričakovanja
imetnika glede časa obratovanja, ki so bila podlaga za izračun
ekonomske upravičenosti investicije, hkrati pa mora biti imetniku
ob spremembah pogojev energetskega dovoljenja omogočen
ustrezen prilagoditven čas.
Za imetnika objekta, naprave ali omrežja, ki v roku iz prvega
odstavka tega člena ne pridobi energetskega dovoljenja, se
uporabijo določbe 58. člena tega zakona, ki določajo posledice
prenehanja energetskega dovoljenja.
135. člen
Zaloge iz 49. člena tega zakona morajo distributerji naftnih
derivatov za energetske namene, predelovalci surove nafte in
odjemalci naftnih derivatov, ki jih ne oskrbujejo distributerji,
zagotavljati z naslednjo dinamiko:
do 31.12.2000 morajo oblikovati zaloge, ki zadoščajo za 45 dni
porabe naftnih derivatov v preteklem letu;
do 31.12.2002 morajo oblikovati zaloge, ki zadoščajo za 60 dni
porabe naftnih derivatov v preteklem letu;
do 31.12.2005 morajo oblikovati zaloge, ki zadoščajo za 90 dni
porabe naftnih derivatov v preteklem letu.
136. člen

141. člen

Vlada prvič predpiše pogoje za določitev upravičenih odjemalcev
električne energije po prvem odstavku 27. člena tega zakona in
pogoje za določitev upravičenih odjemalcev zemjskega plina po
prvem odstavku 34. člena tega zakona do 31. januarja 2001.
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energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.

V uvodnem poglavju predloga zakona je opredeljena vsebina in
namen zakona, kakor tudi njegovi cilji. Glavni cilji predloga zakona
so zagotavljanje pogojev za razvoj družbe z varno, trajno,
zanesljivo oskrbo z energijo ter njeno učinkovito rabo, gospodarna
izraba obnovljivih virov energije ter varovanje okolja. V okviru
postavljenih ciljev je glavni namen predlaganega zakona
zagotavljanje konkurenčnosti na trgu energije in to po načelih
enakopravnosti, upoštevanju varstva uporabnikov energije in
izvajanje učinkovitega nadzora nad učinkovito in varno oskrbo z
energijo. Energetske dejavnosti so proste tržne dejavnosti, v
kolikor predlagani zakon ne določa drugače. Splošne določbe
določajo tudi področja, na katerih pravne in fizične osebe opravljajo
energetske dejavnosti. V tem poglavju definirani posamezni pojmi
so povsem usklajeni s smernicami Evropske unije za področje
električne energije, zemeljskega plina in drugih energetskih goriv.

V predlogu zakona pa je posebej poudarjeno, da bosta morala
izvajalec dejavnosti prenosa električne energije, njegov razvojni
načrt omrežja za prenos in distribucijo električne energije ter
izvajalec dejavnosti transporta zemeljskega plina, njegov načrt
oskrbe in razvojni načrt omrežja za transport zemeljskega plina,
izdelati vsaki dve leti.
IV.; Ngčln oskrbe z energijo
Trg eneralle In gospodarske lavne službe na področju
energetike
Oskrba z energijo nad obsegom zagotovljene oskrbe se izvaja
kot tržna dejavnost, v kateri kupec in prodajalec prosto dogovorita
količino in ceno električne energije, v obsegu zagotovljene oskrbe
se dobava in odjem energije in goriv opravljata na podlagi sklenjenih
dolgoročnih in letnih pogodb.
Prenos in distribucija električne energije sta obvezni republiški
gospodarski javni službi. Proizvajalci električne energije pa imajo
za izvajanje dolgoročnih pogodb v obsegu, kot je to potrebno za
zagotovljeno oskrbo z električno energijo, ki jih sklenejo s
pooblaščenim kupcem, obveznosti, ki jih zakon določa za izvajalce
gospodarskih javnih služb in se nanašajo na trajnost, zanesljivost
in nemotenost proizvodnje električne energije v potrebnem obsegu
ter njeno prodajo po dogovorjenih ali določenih cenah.
V predlogu zakona je predvideno, da Vlada določi javno podjetje,
ki na celotnem ozemlju države opravlja prenos električne energije,
za pooblaščenega kupca, kakor tudi njegove obveznosti kot
upravljalca prenosnega omrežja. Določbe predloga o upravljalcu
prenosnega omrežja se uporabljajo tudi za upravljalce
distribucijskih omrežij. V predlogu je podrobno opredeljen tudi
pooblaščeni kupec električne energije, ki edini, v okviru
zagotovljene oskrbe sklepa pogodbe s proizvajalci električne
energije in pogodbe z distribucijskimi podjetji ter uvaža in izvaža
električno energijo za zagotovljeno oskrbo ter posebnosti pri
njegovem poslovanju. V kolikor take pogodbe niso sklenjene v
roku, ki ga določa predlog, minister, pristojen za energetiko,
predpiše pogoje za dobavo in odjem električne energije.
Na podlagi pogojev, kijih predpiše Vlada, bodo določeni upravičeni
odjemalci, ki niso vezani na zagotovljeno oskrbo z električno
energijo, lahko kupovali električno energijo neposredno od domačih
ali tujih proizvajalcev. V teh primerih bo, pod pogoji po predlogu
zakona, upravljalec prenosnega omrežja dolžan omogočiti dostop
do prenosnega omrežja po cenah, ki jih bo objavil enkrat letno.
V predlogu zakona je tudi določeno v katerih primerih se bo lahko
prepovedala oskrba z električno energijo preko meja države.
Določeno je tudi, kateri proizvajalci električne energije bodo imeli
lastnost kvalificiranega proizvajalca.
Na področju oskrbe z zemeljskim plinom predlog določa, da se
bo distribucija zemeljskega plina izvajala kot izbirna lokalna
gospodarska javna služba, druge dejavnosti v zvezi z oskrbo pa
na podlagi energetskega dovoljenja s tem, da ima izvajalec
dejavnosti prenosa zemeljskega plina obveznosti, ki jih predlog
določa za izvajalce gospodarskih javnih služb. Sklepanje pogodb
o dobavi in odjemu zemeljskega plina, status upravičenega
odjemalca ter njegove pravice do dostopa do prenosnega
omrežja, predlagani zakon ureja podobno kot za električno
energijo.
Po predlogu zakona več občin lahko ustanovi skupen režijski
obrat, skupen gospodarski javni zavod, skupno javno podjetje ali
podeli skupno koncesijo za distribucijo toplotne energije, ki se
izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba.
V tem poglavju je tudi določeno, da morajo izvajalci energetskih
dejavnosti pristojnim organom dostavljati določene podatke o
finančnem in materialnem poslovanju, da morajo revidirati in objaviti
letne računovodske izkaze ter da morajo, zaradi preprečevanja

II. Licence
Za opravljanje dejavnosti s področja energetike je treba dobiti
licenco, to je odločbo ministra, pristojnega za energetiko, da pravna
ali fizična oseba izpolnjuje pogoje za opravljanje posamezne
energetske dejavnosti, določene v tem poglavju. Pomembnejša
pogoja za pridobitev licence sta, da pravna ali fizična oseba
razpolaga s strokovno usposobljenimi delavci za opravljanje
energetskih dejavnosti in da jim v zadnjih desetih letih pred vlogo
prošnje za licenco le-ta ni bita odvzeta. Minister, pristojen za
energetiko, bo lahko, pod pogoji določenimi v predlogu zakona,
licenco tudi odvzel.
III. Energetsku politiku
Država je dolžna spodbujati tržna pravila in konkurenco pri oskrbi
z energijo. Pri tem je treba posamezne proizvajalce ali dobavitelje
obravnavati na nediskriminatoren način v okviru pogojev
obratovanja omrežij, ki so določena s predlaganim zakonom. Prav
tako bodo imeli odjemalci energije iz omrežij vso pravico, da so
oskrbovani iz omrežij pod pogoji, ki jih določa ta predlog. Vlada
Republike Slovenije bo morala, po določbah tega predloga, oceno
skupne porabe in obseg zagotovljene oskrbe z energijo, določiti
z dolgoročnimi in letnimi energetskimi bilancami, ob tem pa za
daljše obdobje (20 let) za posamezne vire upoštevati potrebno
diverzifikacijo oskrbe. V tem poglavju predloga so določene tudi
obvezne sestavine energetskih bilanc.
Energetske dejavnosti, ki so potrebne za zagotovljeno oskrbo z
energijo, se izvajajo kot gospodarske javne službe ali pa imajo
izvajalci tržnih dejavnosti pri tem obveznosti javne službe glede
zanesljivosti, kakovosti in neprekinjene oskrbe z energijo, kot je
to v predlaganemu zakonu urejeno za proizvodnjo električne
energije in prenos zemeljskega plina. Upravičeni odjemalci energije,
ki zaradi svojega statusa odjema ne sodijo v obseg zagotovljene
oskrbe, bodo imeli po predlaganih določbah zakona pravico, da
izbirajo med oskrbo pod enakimi pogoji kot veljajo za zagotovljen
obseg oskrbe, in prosto izbiro dobavitelja energije pod pogoji, ki
jih določa predlagani zakon.
Predlagani zakon tudi določa, da se dolgoročni energetski cilji
določajo z nacionalnim energetskim programom, kakor tudi
njegovo vsebino ter način sprejemanja.
V tem poglavju so tudi določene pristojnosti upravnega organa,
pristojnega za energetiko glede razvojnih energetskih načrtov,
kakor tudi obveznost izvajalcev energetskih dejavnosti in lokalnih
skupnosti, da usklajujejo v svojih razvojnih dokumentih obseg
porabe in obseg ter način oskrbe z energijo z nacionalnim
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VIII. Infrastruktura

navzkrižnih subvencij, diskriminiranja med odjemalci in izkrivljanja
konkurence, zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje vsake
izmed energetskih dejavnosti, kadar jih opravljajo več.
Delovanje energetskih omrežij bodo urejala sistemska navodila,
ki jih po javnem pooblastilu izda upravljalec omrežja. Vlada pa bo
sprejela ukrepe za omejevanje dobave energije v primeru
nenadnega in nepredvidenega pomanjkanja energije na trgu.
Pri oskrbi z gorivi predlog zakona predvideva formiranje in
vzdrževanje strateških zalog goriv ter upravljanje z njimi v skladu
z mednarodnimi obveznostmi.
Za izvajalce javnih služb na področju energetike so predlagane
določene posebne ureditve, zlasti na področjih sodelovanja
delavcev pri upravljanju in obveznostih v času stavke.

To poglavje predloga zakona ureja pravni položaj objektov, naprav
in omrežij, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti in obveznosti
gospodarskih javnih služb in predstavljajo javno infrastrukturo.
Ta javna infrastruktura ni javno dobro in se zanjo ne uporabljajo
določbe 4. člena zakona o stavbnih zemljiščih. Bistvo take pravne
ureditve se kaže zlasti v posebnostih, ki veljajo glede izločitve ali
vključitve objektov v ali iz javne infrastrukture, pravnega prometa
z infrastrukturnimi objekti, njihove obremenitve ter zagotovitve
nemotenega dostopa do njih.
ix. $tečal
Pomen energetskih dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske
javne službe, za nemoteno oskrbo uporabnikov z energijo je
tolikšen, da je treba tudi stečaj izvajalcev gospodarske energetske
javne službe prilagoditi temu ter zato nekatera področja stečaja
urediti drugače, kot to določa zakon o stečaju. Po predlaganem
zakonu se tako stečaj nad javnimi podjetji ne bo mogel uvesti, za
obveznosti izvajalca gospodarske javne službe pa bosta
subsidiarno odgovarjala država ali lokalna skupnost, glede na to
v čigavi lasti je. Poleg navedenega so predvidene tudi nekatere
posebnosti v samem stečajnem postopku in to z namenom, da
se tudi med in po stečaju gospodarske javne službe izvajajo v
neokrnjenem obsegu.

V. Energetsko dovollenle
V tem poglavju je določeno, da bo moral investitor, za izgradnjo
vsakega energetskega objekta za izvajanje dejavnosti, ki jih
določa predlog zakona, pred pridobitvijo dovoljenja za poseg v
prostor, pridobiti energetsko dovoljenje. Predlog določa pogoje za
izdajo in vsebino energetskega dovoljenja, ki ga izda minister,
pristojen za energetiko, kot tudi razloge za njegov odvzem. Če je
za energetski objekt potrebno pridobiti koncesijo na naravni
dobrini, veljajo za pridobitev energetskega dovoljenja določene
posebnosti. Če bo prenehalo ali se odvzelo energetsko dovoljenje
imetniku, ki opravlja obveznosti javne službe, bo treba hkrati
določiti prevzemnika za opravljanje dejavnosti v obsegu, kot je
potrebno za izvajanje obveznosti javne službe.

X. Učinkovita raba energije

VI. Energetska taksa

Predlog zakona daje učinkoviti rabi energije, pri izvajanju
energetske politike, enak pomen kot zagotavljanju zadostne
oskrbe z energijo. Zato naj bi država in lokalne skupnosti
spodbujale ekonomsko opravičljive ukrepe za varčevanje z
energijo in njeno učinkovito rabo. Med te spodbude sodijo zlasti
programi izobraževanja, informiranja, svetovanja, fiskalni ukrepi
in finančne ter dmge oblike spodbud za učinkovito rabo energije.

Predlog zakona v tem poglavju določa, da se za opravljanje
energetskih dejavnosti, kijih taksativno določa, plačuje energetska
taksa. Zavezanci za plačilo takse bodo pravne ali fizične osebe,
ki opravljajo energetsko dejavnost, ne glede na njen pravni status ali lastništvo. Merila za odmero takse bo predpisala Vlada.
Energetska taksa je prihodek proračuna države ali prihodek
lokalne skupnosti, odvisno od tega, za katero energetsko
dejavnost je plačana.

XI. Razmerla med Izvalalcl gospodarskih lavnih služb In
odjemalci
V tem poglavju je najprej določena uporabniška naravnanost
izvajalcev gospodarskih javnih služb, ki morajo zlasti delovati kot
ponudniki storitev odjemalcem. V nadaljevanju so urejeni pogoji
za priključitev na omrežje in soglasje za to priključitev ter ureditev
medsebojnih razmerij med odjemalcem in dobaviteljem. Določeni
so tudi pogoji za začasno odklonitev priključitve odjemalca,
začasno prekinitev dobave energije, ustavitev dobave po
predhodnem obvestilu in brez tega obvestila ter odškodninska
odgovornost odjemalca in dobavitelja. To področje je dobro urejeno
že v veljavni zakonodaji, zato ga predlog zakona posebej ne
spreminja.

VII. Vlaganla v energetiki
To poglavje določa način in pogoje, po katerih se bo pridobivalo
investitorje za nove energetske objekte za potrebe zagotovljene
oskrbe z električno energijo, ter pogoje za druga vlaganja v
energetske dejavnosti. Predlog določa, da se bo izgradnja novih
proizvodnjih zmogljivosti, če sklenjene dolgoročne pogodbe ne
bodo zadostovale za zagotovljeno oskrbo z električno energijo,
oddajale na podlagi javnega razpisa. O javnem razpisu odloči
Vlada na predlog pooblaščenega kupca, izvede pa ga Agencija
za energetiko. V razpisu bo lahko določeno, da objekt, naprava ali
omrežje po določenem času, ki ni krajši od 30 let, preide v last
države.
V predlogu so določeni tudi pogoji, pod katerimi lahko izvajalci
dejavnosti prenosa in distribucije električne energije povečajo
svoj osnovni kapital, ter pogoji, pod katerimi lahko sovlagatelji
vlagajo v njihove infrastrukturne objekte.
Vložki zasebnega kapitala v energetska javna podjetja ne smejo
presegati 40% njihovega osnovnega kapitala. V osnovnem
kapitalu izvajalca prenosne dejavnosti elektrike ali zemeljskega
plina skupni delež vlaganj vlagateljev s področja energetike,
neposredno ali preko povezanih družb, ne sme presegati 40%,
delež posameznega vlagatelja pa ne 20% osnovnega kapitala
družbe. Taka omejitev je potrebna, da ne bi prihajalo do prevelikega
vpliva na ravnanje izvajalca prenosne dejavnosti.
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XII. Agenclla za energijo
Predlog zakona ustanavlja na področju energetike novo,
neodvisno strokovno organizacijo, ki opravlja svoje naloge v
javnem interesu z namenom, da zagotovi konkurenčnost na trgu
energije, varstvo odjemalcev energije ter objektivnost in
preglednost energetskega sistema v interesu vseh udeležencev
■ Agencijo za energijo. To poglavje poleg statusnih zadev, ki se
nanašajo na Agencijo, in njenih pristojnosti določa tudi, da je lahko
njen direktor, ki ga imenuje Vlada za dobo 5 let, razrešen le iz
razlogov na njegovi strani, kar zagotavlja neodvisnost Agencije v
času mandata njenega direktorja. Agencija naj bi odločala tudi v
sporih med dobavitelji in odjemalci energije v primerih, ki jih določa
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predlog zakona. Agencija za energijo se ustanavlja za izvajanje
regulatorne funkcije v energetskem sektorju, sčasoma pa lahko
preraste v ali postane del čezsektorskega regulatomega organa
za infrastrukturne dejavnosti.

XV. Kazenske določbe
Neupoštevanje ali kršenje določb predlaganega zakona je
opredeljeno kot prekršek, za kar se kaznuje pravna oseba ali
posameznik z denarno kaznijo. Pri določanju višine zagrožene
denarne kazni je upoštevana teža prekrška še zlasti glede na
stopnjo ogroženosti ljudi in premoženja, kakor tudi stopnjo
ogroženosti varnega delovanja energetskega sistema.

XIII. Tarifni sistem
Dobavljena energija iz energetskih omrežij, razen za upravičene
odjemalce, ki kupujejo energijo neposredno od proizvajalcev, se
obračunava na podlagi tarifnih sistemov. Naftni derivati in trdna
goriva pa se obračunavajo po določenem ceniku. Predlog zakona
predvideva, da je cena, ki jo plačujejo odjemalci v posamezni
tarifni skupini enaka, razen v primerih, ki so vnaprej določeni.
Predlog določa, kdo sprejema tarifne sisteme in določa višino
tarifnih postavk in ceno energije, za električno energijo, za
zemeljski plin, kot tudi za toplotno energijo. Zelo pomembno vlogo
pri določanju cen energije bo imela Agencija za energijo.

XVI. Prehodne določbe
V tem poglavju je določeno prehodno obdobje v katerem morajo
pravne in fizične osebe, ki opravljajo energetsko dejavnost, izpolniti
določene pogoje, ki jih predlagani zakon na novo določa in ureja,
kakor tudi katere določbe predlaganega zakona se bodo pričele
uporabljati šele, ko bo pričel delovati trg z energijo oziroma v
določenem prehodnem obdobju. Določeni so tudi podzakonski
akti, ki jih morata Vlada in pristojni minister izdati v določenem
roku na podlagi tega zakona

XIV. Inšpekcijski nadzor In varnost obratovanja
V tem poglavju je opredeljen energetski inšpektorat kot nosilec
inšpekcijskega nadzorstva na področju energetike. Natančno so
opredeljene pristojnosti energetskega inšpektorata tako za
področje elektroenergetike kot za področje termoenergetike,
plinovodnih in naftnih omrežij ter tlačnih posod. Opredeljena so
tudi pooblastila, pravice in obveznosti energetskih inšpektorjev
ter predpisana potrebna strokovna izobrazba energetskih
inšpektorjev.
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XVII. Končne določbe
To kratko poglavje vsebuje dokaj običajne določbe, ki se nanašajo
na prenehanje veljavnosti sedanjega zakona ter začetku
veljavnosti predlaganega. Do novih podzakonskih aktov so
obdržani v veljavi sedanji.
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Poročilo o

PREDČASNEM

ODPLAČILU

NASLOVA

OBVEZNICE

NFA

SLOVENIJE

SERIJE

1,

DOLGA

IZ

REPUBLIKE

IZVEDENEM

DNE

12/6-1998

Vlada Republike Slovenije je na 68. seji dne 9/7-1998
obravnavala:

SERIJE 1, IZVEDENEM DNE 12/6-1998,

- POROČILO O PREDČASNEM ODPLAČILU DOLGA IZ
NASLOVA NFA OBVEZNICE REPUBLIKE SLOVENIJE

ki ga pošilja na podlagi 48. člena Zakona o izvrševanju
proračuna (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 in 34/98).

V skladu z Zakonom večji del sredstev za odplačilo obveznosti iz
tega naslova zagotavljajo nekdanji dolžniki do tujine: Nova
Ljubljanska banka, Nova kreditna banka Maribor, Abanka in Nafta
Lendava. Ob izdaji obveznic so terjatve RS do nekdanjih dolžnikov
znašale:
-A Banka:
668.807 DEM
in
1.725.333 USD
- NKBM:
265.291 DEM in
711.520 USD
- NLB:
109.752.727 DEM
in
285.884.768 USD
- Nafta Lendava: 3.212.366 DEM
in
8.188.288 USD

Poročilo o predčasnem odplačilu NFA
obveznic serije 1
I. Uvod
V letu 1996 je Državni zbor sprejel Zakon o prevzemu dela dolga
po novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic
RS zaradi zamenjave tega dolga (v nadaljevanju: Zakon) (Ur.l.RS,
št 14/96). V skladu z zakonom je Republika Slovenija dne
II.6.1996 izdala za 812 milijonov USD obveznic (646,2 milijona
USD in 255,5 milijona DEM) (v nadaljevanju: NFA obveznice).

Celotno stanje dolga iz naslova NFA se je, zaradi rednih odplačil
zapadlih obveznosti in zaradi predčasnega odkupa dela obveznic
že v letu 1996 v višini 125 milijonov USD njihove nominalne
vrednosti, do konca leta 1997 zmanjšalo na 568 milijonov USD.
Dejanska obveznost državnega proračuna iz tega naslova pa je
bila do konca leta 1997 manjša še za dodatnih 310,4 milijonov
USD, kolikor so znašale terjatve Republike Slovenije do nekdanjih
dolžnikov do tujine Neto zadolženost državnega proračuna iz
naslova prevzema dolgov po NFA je torej znašala konec leta
1997 257.6 milijonov USD.

NFA obveznice so bile izdane v dveh serijah in v vsaki seriji v
dveh valutah:
- Serija 1/DEM je bila izdana v višini
161.674.000,00 DEM,
Serija 2/DEM v višini
93.814.000,00 DEM,
Serija 1/USD v višini
426.272.000,00 USD in
- Serija 2/USD v višini
219.895.000,00 USD.
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naslednja tabela:

Celotno stanje dolga in pa neto stanje' obveznosti Republike
Slovenije iz naslova NFA obveznic konec leta 1997 prikazuje

Pogodbeni znesek
NFA Obveznice serija
NFA Obveznice serija
NFA Obveznice serija

•»62.272.000 USD
93.8 H.000 DEM

NFA Obveznice serija
Skupaj

161.674.000 DEM

219.895.000 USD

Stanje 31.12.1997 v
USD
368.144.058
45.210.208
76.814.068

Neto stanje
31.12.1998 v USD
137.808.488
39.623.037
51.072.900

77.912.841
568.081.175

29.168.498
257.672.923

Ad a) Ameriški dolar je v zunanjem dolgu zastopan z 65,2%,
nemška marka pa z 28,2%. Predčasno odplačilo NFA
obveznice z EVRO obveznico prispeva k večji zastopanosti evropskih valut v strukturi dolga RS in manjši
zastopanosti ameriškega dolarja, ki je v letu 1997 apreciral
glede na slovenski tolar za več kot 15%.

2. Osnova za predčasno odplačilo dolga iz naslova
NFA obveznic serije 1
Predčasno odplačilo doloa iz naslova NFA obveznic seriie 1 je
bilo predlaoano in dne 12.6.1998 izvedeno na osnovi 48. člena
ZlPro, ki določa načela in pogoje upravljanja z državnim dolgom
s ciljem zniževanja stroškov servisiranja obveznosti Republike
Slovenije iz naslova dolga. Predlog predčasnega odplačila dolga
iz naslova NFA obveznic serije 1 je bil sestavni del Programa
financiranja Republike Slovenije za leto 1998, ki je določil osnovna
vodila glede instrumentov in dinamike financiranja Republike
Slovenije in upravljanja z dolgom Republike Slovenije v letu 1998.
Program financiranja in sklep o predčasnem odplačilu ter izbiro
instrumenta dolga s katerim se izvede zamenjava obstoječega
dolga iz naslova NFA obveznic serije 1 je Vlada Republike Slovenije
sprejela na 53. seji dne 12.3.1998. Predčasno odplačilo dolga
oziroma zamenjava dolga je bila izvedena z izdajo evroobveznice
Republike Slovenije denominirane v EVRO valuti, ki je bila
zaključena dne 27.5.1998.

Ad b) Iz strukture obrestnih mer zunanjega dolga je razvidno,
da ima 54,0% zunanjega dolga RS variabilno obrestno
mero. Glede na strateško usmeritev spremeniti strukturo
obrestne mere tako, da bo okoli dve tretjini zunanjega
dolga države s fiksno obrestno mero, je predčasno
odplačilo NFA obveznice Serija 1 z izdajo evroobveznice
s fiksno obrestno mero v skladu s takšno usmeritvijo.
Ad c) Meseca junij in december sta v naslednjih letih najbolj
obremenjena meseca tako v tekočem delu kakor tudi v
računu financiranja. Po predčasnem odplačilu, z
instrumentom izdanim v mesecu maju, junij še vedno
ostane najbolj obremenjen mesec, vendar se razlika v
primerjavi z ostalimi meseci zmanjša.

Razlog za pripravo predloga predčasnega odplačila dolga oziroma
zamenjave dolga iz naslova NFA obveznic serije 1 je bila predvsem
visoka obrestna mera navedene serije tako v DEM kakor tudi v
USD in sicer 0,8125% letno nad 6 mesečnim LIBOR-jem. Zaradi
znižanja marže (reset) serije 2 NFA obveznic (marža je 0,40%
letno nad šestmesečnim LIBOR-jem) možnost predčasnega
odplačila serije 2 NFA obveznic ni bila obravnavana.

Ad d) Tudi strateški cilji diverzifikacije investitorske baze so bili
predvsem z vidika geografske razdelitve novih
investitorjev doseženi.
3. Izračun prihranka na podlagi predčasnega odplačila
NFA obveznic serije 1

Pri preučitvi smiselnosti predčasnega odplačila so bili poleg
znižanja stroškov proračuna iz naslova odplačil obstoječih dolgov
upoštevani tudi drugi elementi, ki, v okviru celotne strategije
upravljanja z javnim dolgom, vplivajo na tovrstno odločitev in sicer:
a) valutna struktura dolga Republike Slovenije pred in po
transakciji,
b) struktura obrestnih mer dolga Republike Slovenije pred in po
transakciji,
c) obremenjenost posameznega meseca v okviru posameznega
leta ter bolj enakomerna razporeditev pritiskov odplačil iz
naslova dolga Republike Slovenije v prihodnjih letih,
d) diverzifikacija in razširitev investitorske banze in drugi strateški
cilji upravljanja z dolgom.

Pretežni del sredstev iz izdaje Euroobveznice denominirane v
EVRO z dne 27.5.1998 je bil uporabljen za predčasno odplačilo
»NFA obveznic serije 1, preostanek sredstev pa bo uporabljen za
namene izvrševanja proračuna.
Celotna zadolžitev Republike Slovenije iz naslova evro transakcije
znaša EVRO 500.000.000 oziroma 92.042.600.000 SIT (po tečaju
1 ECU = 184,0852 SIT iz 28.5.1998). Iz Tabele 3.1. je razvidno, da
je od tega Republika Slovenija uporabila 65.207 mlrd SIT za
predčasno odplačilo glavnic NFA obveznic serije 1. Junijski in
decemberski obrok, v skupni višini 7.767 mlrd SIT pa sta bila
odplačana iz sredstev namenjenih za izvrševanje proračuna
(sredstva za poravnavo redno zapadlih obrokov v letu 1998 so
zajeta že v Proračunu za leto 1998).

' Neto stanje obveznosti Republike Slovenije iz naslova NFA obveznic
pomeni obveznosti, ki neposredno bremenijo proračun Republike Slovenije.
poročevalec, št. 50
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Tabela 3.1.:

Sredstva evro transakcije namenjena predčasnem odplačilu

Evroob vez niča

Znesek v SIT
92,0426 mlrd SIT

Opis
Priliv iz naslova prodaje vrednostnega
papirja

Serija 1/USD

53,529 mlrd SIT

Upor. »red. Evrobond-a za predč. odkup

Serija 1/DEM
SKUPAJ
sredstva
namenjena
za
predčasno odplačilo

11.678 mlrd SIT

Upor. sred. Evrobond-a za predč. odkup

65.207 mlrd SIT

1 ECU = 184,0852 SIT; 1 USD = 164,9826 SIT ;1 DEM = 93,479855 SIT

USD obveznic USD 487.005.684 in iz naslova serije 1/DEM
obveznic DEM 169.729.627 glavnic in obresti.

Izračun prihranka iz naslova predčasnega odplačila serije 1 NFA
obveznic je narejen po metodi sedanje vrednosti. Kot že omenjeno,
je marža ob izdaji evro obveznice znašala 57 bt nad referenčno
obrestno mero. Ekvivalentna marža nad LIBORuso in LIBORoem
je znašala na dan izdaje naše obveznice 35 bt.

Iz omenjeh tabel izhaja, da bo Republika Slovenija s predčasnim
odplačilom NFA obveznice serije 1/USD manj plačala, v celotni
preostali ročnosti 8 let 7.732.574 USD ter 2.934.383 DEM s
predčasnim odplačilom NFA obveznice serije 1/DEM.

Tabeli 3.2. in 3.3. predstavljata odplačilne načrte serije 1/USD in
serije 1/DEM pod obstoječimi NFA pogoji (v zadnjem obrestovalnem obdobju je LIBORUSD = 6% in LIBORoeu = 3,875%, marža
nad LIBOR-jem znaša 81,25 bt). Iz tabel je razvidno, da bi
Republika Slovenija morala, pod obstoječimi NFA pogoji, do
zapadlosti plačati še iz naslova serije 1/USD obveznic USD
494.738.259 in iz naslova serije 1/DEM obveznic DEM
172.664.010 glavnic in obresti.

Realni prihranek, izračunan po metodi sedanje vrednosti, pa
predstavlja diskontirana razlika med odplačilnimi načrti NFA
obveznic pod obstoječimi pogoji in pod novimi pogoji (Tabela 3.6.).
Diskontni faktor je izračunan na podlagi marže naše EVRO
zadolžitve.
Iz Tabele 3.6. izhaja, da je Republika Slovenija s predčasnim
odplačilom NFA obveznice serije 1/USD privarčevala, v celotni
preostali ročnosti 8 let 6.343.786 USD ter 2.565.984 DEM s
predčasnim odplačilom NFA obveznice serije 1/DEM. Skupaj je
Republika Slovenija privarčevala (po tečaju 1 USD = 165,6813
SIT in 1 DEM = 93,5207 SIT) 1.291.019.349 SIT.

Tabela 3.4. in Tabela 3.5. predstavljata odplačilne načrte serije 1/
USD in serije 1/DEM pod novimi pogoji (marža nad LIBOR-jem
znaša 35 bt, kolikor je bila marža naše EVRO zadolžitve, LIBORus0
= 6% in LIBORdem = 3,875%). Iz tabel je razvidno, da bo Republika
Slovenija morala, pod novimi pogoji, plačati iz naslova serije 1/
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1 abela 3.2. Odplačilni načrt za serijo 1/USD pod obstoječimi NFA pogoji
SERIJA 1/USD

od
11.jun.98
ll.dec.98
11.jun.99
ll.dec.99
11. jun. 00
1 l.dcc.00
11.jun.01
1 l.dec.01
1 l.jun.02
11 dec.02
1 l.jun.03
1 1 dec.03
l l.jun.04
11 .dec.04
11.jun.05
1 l.dec.05
1 l.jun.06
1 l.dec.06

ID
517969

Marža

81,25 bt

obr. mera Obrestni
Glavnica v USD
faktor
0.034630
il.dec.98 348,768,000
183 0.068125
19,376,000
0.034441
11.jun.99 329.392,000
182 0.068125
19,376,000
19,376,000
ll.dec.99 310.016,000
0.034630
183 0.068125
1 l.jun.00 290,640,000
0.034630
183 0.068125
19376,000
0.034630
1 l.dec.00 271,264,000
183 0.068125
19,376,000
0.034441
1 l.jun.01 251,888,000
19376,000
182 0.068125
1 l.dec.01 232,512,000
0.034630
183 0.068125
19,376,000
0.034441
0.068125
ll.jun.02 213,136,000
193 76,000
182
0.034630
U.dec.02 193.760,000
183 0.063125
19376,000
0.034441
1 l.jun.03 174,384,000
182 0.068125
193 76,000
0.034630
U.dec.03 155,008,000
183 0.068125
19^76,000
0.034630
11.jun.04 135,632,000
183 0.068125
19376,000
11.dec.04 116,256,000
0.034630
183 0.068125
19,376,000
0.034441
11.jun.05 96,880,000
19376,000
182 0 068125
0.034630
ll.dec.05 77,504,000
193 76,000
183 0.068125
0.068125
0.034441
11. jun.06 58,128,000
182
19376,000
11.dec.06 }8,752,000
18? 0.068125
0.034630
193 76,000
27.dec.06 19,376,000
0.003028
16 0.068125
19376,000
Skupaj od 6.1998 do 12.2006
368,144,000
do

Znesek

dni

Obresti v USD
12,076,286
11,343,098
10,737,792
10,064,282
9,395,035
8,674,635
8,052,278
7,340,404
6,709,521
6,006,172
5,366,764
4,697,517
4,024,008
3,337,710
2,685,514
2,003,478
13^2,757
59,678
126,594,259

Tabela 3.3. Odplačilni načrt za serijo 1/DEM pod obstoječimi NFA pogoji
SERIJA l/DEM
od

do

ll.jun.98
ll.dec.98
11 |un.99
ll.dec.99
1 l.jun.00
l l.dec.00
1 l.jun.01
l l.dec.01
Ij.iun.d2
11.dec.02
1 l.jun.03
11 .dec.03
1 l.jun.04
11 dec.04
ll.jun.05
1 l.dec.05
l l.jun.06
11 ,dec.06

ll.dec.98
1 l.jun.99
ll.dec.99
1 l.jun.00
1 l.dec.00
l l.jun.01
1 l.dec.01
1 l.jun.02
U.dec.02
1 l.jun.03
U.dec.03
1 l.jun.04
11.dec.04
11 .jun.05
1 l.dec.05
1 l.jun.06
11 .dcc.06
27.dec.06
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ID
517972
znesek

Marža

81,25

bt

Obr.
Obrestni Glavnica v DEM
mera
faktor
132,278,727
0.023828
183 0.046875
7348,818
0.023698
124,929,909
182 0.046875
7348,818
117,581,091
0.023828
183 0.046875
7348,818
0.023828
183 0.046875
110,232,273
7348,818
0.023828
102,883,455
183 0.046875
7,348,818
0.023698
95,534,636
182 0.046875
7,348,818
0.023828
88,185,818
183 0.046875
7,348,818
0.023698
80,837,000
182 0.046875
7,348,818
0.023828
73,488,182
183 0.046875
7,348,818
0.023698
66,139,364
182 0.046875
7348,818
0.023828
183 0.046875
58,790,545
7348,818
0.023828
51,441,727
183 0.046875
7348,818
0.023828
44,092,909
183 0.046875
7348,818
0.023698
36,744,091
7,348,818
182 0046875
0.023828
0.046875
7348,818
29395,273
183
0.023698
7348,818
22,046,455
182 0.046875
0.023828
7,348,818
14,697,636
183 0.046875
7348,818
0.002083
7348,818
16 0.046875
139,627,545
Skupaj od 6.1998 do 12.2006
dni

40

Obresti v DEM
3,152,643
2,960,251
2,801,810
2,627,203
2,450,978
2.263,436
2,101,762
1,915,837
1,750,929
1,566,621
1,400,097
1,225,489
1,050,881
871,423
700,048
522,207
350,833
14,551
33,036,465
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Tabela 3.4. Odplačilni načrt za serijo 1/USD pod novimi pogoji
SERIJA /USD
od
do

Obresti v USD
11,257,844
10,575,808
10,008,867
9,382,247
8,755,627
8,086380
7,506,650
6,841,666
6,253,410
5,596,951
5,004,433
4,377,813
3,751,194
3,111,786
2,502,217
1,867,071
1,248,977
55,415
118,861,684
1

1! dec.98
11 jun.99
11 doc.99
11 jun.OO
11 dec.00
11 jun.OI
11 dec.OI
11 ,|un.02
1 l.dcc.02
11.jun.03
11 dec.03
11 jun.04
11 .dec.04
11 .|un.05
1 l.dec.05
11 jun.06
1 l.dec.06

11.dec.98
ll.jun.99
1 l.dec.99
11.jun.OO
11.dec.00
11. jun.OI
1 l.dec.01
11. jun.02
1 l.dec.02
1 l.jun.03
11.dec.03
1 l.jun.04
1 l.dec.04
1 l.jun.05
1 l.dec.05
11.jun.06
1 l.dec.06
27.dec.06

Marža 35 bt
Glavnica v USD
dni Obr.
Obr.
mera
faktor
19,376,000
0.032279
348,768,000
183 0.063500
19376,000
329,392,000
182 0.063500
0.032103
0.032279
19,376,000
183 0.063500
310,016,000
19,376,000
0.032279
290,640,000
183 0.063500
0.032279
19,376,000
271,264,000
183 0.063500
19,376,000
0.032103
251,888,000
182 0.063500
0.032279
19,376,000
183 0.063500
232,512,000
19^ 76,000
0.032103
213,136,000
182 0.063500
0.032279
19,376,000
195,760,000
183 0.063500
174,384,000
0.032103
19376,000
0.063500
182
19,376,000
0.032279
155,008,000
183 0.063500
19,376,000
0.032279
135,632,000
183 0.063500
0.032279
19376,000
116,256,000
183 0.063500
19,376,000
0.032103
96,880,000
182 0.063500
193 76,000
77,504,000
183 0.063500 0.032279
19376,000
0.032103
58,128,000
182 0.063500
0.032279
19,376,000
58,752,000
183 0.063500
19376,000
0.063500
0.002822
19,376,000
16
368,144,000
Sk'ipaj od 6.1998 do 12.2006
ID 517969
znesek

Tabela 3.5. Odplačilni načrt za serijo 1/DEM pod novimi pogoji
SERIJA 1/DEM
ID
,
517972
od
do
znesek
1 l.jun.98
11.dec.98
11. jun. 99
11 dcc.99
1 ljun 00
11 dec.00
11 .jun.OI
1 l.dec.01
1 l.jun.02
1 l.dec.02
1 l.jun.03
11 dec.03
11 jun.04
1 l.dec.04
1 l.|un.05
II dec.05
1 l.jun.06
1 l.dec.06

11.dec.98
1 l.jun.99
11 .dcc.99
11.jun.OO
11.dec.00
11.jun.OI
1 l.dec.01
1 l.jun.02
1 l.dec.02
11.jun.03
11.dec.03
11.jun.04
1 l.dec.04
1 l.jun.05
1 l.dcc.05
11.jun.06
11 .dcc.06
27.dec.06

Maria35bt
dni

Obr.
mera
132,278,727
183 0.042250
124,929,909
182 0.042250
117,581,091
183 0.042250
183 0.042250
110,232,273
102,883,455
183 0.042250
95,534,636
182 0042250
88,185,818
183 0042250
80,837,000
182 0.042250
73,488,182
183 0.042250
66,139,364
182 0.042250
58,790,545
183 0.042250
51,441,727
183 0042250
44,092,909
183 0.042250
36,744,091
182 0042250
29,395,273
183 0.042250
22,046,455
182 0.042250
183 0.042250
14,697,636
16 0.042250
7348,818
Skupaj od 6.1998 do 12.2006
41

Glavnica v DEM
Obr.
faktor
7348,818
0.021477
0.021360
7,348,818
7,348,818
0.021477
7,348,818
0.021477
0.021477
7,348,818
7,348,818
0.021360
0.021477
7,348,818
0.021360
7348,818
0.021477
7348,818
0.021360
7348,818
0.021477
7348,818
7,348,818
0.021477
7,348,818
0.021477
7,348,818
0.021360
7,348,818
0.021477
7,348,818
0.021360
7348,818
0.021477
7,348,818
0.001878
139,627.545

Obresti v DEM
2,840,612
2,669,238
2,525348
2366,907
2,210,084
2,040,326
1,893,203
1,726,678
1,577,938
1,413,031
1,262,674
1,104,233
947,410
784,119
630,529
470,471
315,264
14,551
30,102,082

Tabela 3.6. Izračun prihranka po metodi sedanje vrednosti
SERIJA 1/DEM (v DEM)

SERIJA 1/USD (v USD)
Datum
*
11 jun 98
11 dec.98
11 jun.99
ll.dec.99
11. jun .00
11 dec.OO
1 l.jun.01
11 dec.01
11 jun.02
11 dec.02
U .jun 03
11 dec 03
11 jun 04
1 l.dec.04
11 jun 05
11 dec 05
11 jun 06
U dec 06
SKUPAJ

Obresti Tabela 3J. Diskontni Sedanja
Obresti Tabela 3.2. Diskontni Sedanja
faktor
vrednost
vrednost
faktor
Obresti Tabela 3.5.
Obresti Tabela 3.4.
305.576
0,979312
793.256
312.031
818.442 0.969227
291.013
0,959052
279.097
720.793
767.290 0,939401
259.657
663.681
276.463
0,939211
728.925 0,910493
239.414
601.879
260.295
0,919781
682.035 0,882474
240.894
0,900752
216.986
546.897
639.408 0,855318
196.809
223.110
0,882-118
487.662
588.255 0,828997
0,863868
438.405
208.559
180.168
545.628 0,803487
189.159
0,845997
160.028
388.398
498.738 0,778761
0,828495
143.322
344.27 i
172.991
456.111 0,754796
0,811355
124.616
153.590
299.373
409.221 0,731569
0,794570
137.423
109.192
256.913
362.331 0,709056
121.256
0,778132
94.353
319.704 0,687237
219.712
78.849
0,762034
103.471
272.814 0,666088
181.718
87.304
0,746269
65.152
145.855
225.924 0,645591
50.807
69.520
0,730830
114.693
183.297 0.625724
0,715711
37.028
82.727
136.407 0,606469
51.736
0,700904
24.930
55.124
35.568
93.780 0,587806
0
0,686404
0
2.429
4.263 0,569717
2.565.984
6343.786
2.934.383
7.732.574

4. Izračun prihodkov v letih do 2006 iz naslova
predčasnega odplačila NFA obveznic serije 1

tega poročila. V obdobju od leta 1999 do leta 2006 bodo ti zneski
predstavljali prihodke proračuna Republike Slovenije. V spodnji
tabeli so po letih predstavljene navedene terjatve Republike
Slovenije v okvirnih zneskih oziroma pod predpostavko vrednosti
6 mesečnega LIBORus0 in UBORoem iz zadnjega obrestovalnega
obdobja (LIBORUSD = 6,00% in LIBORDEM = 3,875%).

Republika Slovenija bo v skladu z Zakonom iz naslova
predčasnega odplačila NFA ohranila do leta 2006 terjatve do
nekdanjih dolžnikov do tujine kot so definirani v prvem poglavju

poročevalec, št. 50

42

31. julij 1998

Tabela 4.1.: Prihodki proračuna iz naslova NFA obveznic serije 1 (v SIT)
Proračunsko
leto

NLB

NKBM

ABANKA

NAFTA
Lendava

SKUPAJ
Prihodki

1999

7.274.462.379

19.962.981

40.170.099

168.474.693

7.503.070.152

2000

6.972.169.325

19.132.973

38.500.816

161.473.663

7.191.276.777

2001

6.657.192.647

18.268.140

36.761.492

154.178.884

6.866.401.162

2002

6.348.557.781

17.420.719

35.057.188

147.030.979

6.548.066.668

2003

6.039.922.915

16.573.299

33.352.885

139.883.074

6.229.732.173

2004

5.734.247.562

15.734.004

31.664.924

132.803.711

5.914.450.201

2005

5.422.653.184

14.878.458

29.944.277

125.587.265

5.593.063.183

2006

7.485.000.982

20.535.782

41.332.709

173.350.714

7.720.220.187

SKUPAJ

51.934.206.775

142.506354

286.784.391

1.202.782.982

53.566.280.502

1 USD = 165,6813 SIT
1 DEM = 93,5207 SIT

Tabela 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. in 4.6. prikazujejo navedene terjatve
Republike Slovenije po nekdanjih dolžnikih do tujine in rednih

31. julij 1998

zapadlosti obrokov v skladu z originalnim odplačilnim načrtom
NFA obveznic.

43

poročevalec, št. 50

Tabela 4.2.: Terjatve do NLB
SERIJA 1/DEM
od
11 dec.98
11.jun.99
l l.dec.99
l l.jun.00
I l.dec.OO
l l.jun.Ol
l l.dec.01
l I.jun.02
l l .dec.02
l l.jun.03
1 l.dec.03
1 l.jun.04
1 l.dec.04
I l.jun.05
1 l.dec.05
1 l.jun.06
1 l.dec.06

do
11 .jun.99
11 dec.99
11 jun.00
11 dcc.00
1 l.jun.Ol
1 l.dec.01
1 l.jun.02
11 dec.02
1 l.jun.03
11 .dcc.03
1 l.jun.04
1 l.dec.04
1 !.jun.05
1 l.dec.05
1 l.jun.06
1 l.dec.06
27.dcc.06

znesek
75.780.949
71323.247
66.865.544
62.407.841
57.950.138
53.492.435
49.034.732
44.577.029
40.119.326
35.661.62 3
31.203.920
26.746.217
22.288.515
17.830.812
13.373.109
8.915.406
4.457.703

dni
182
183
183
183
182
183
182
183
182
183
183
183
182
183
182
183
16

obr.mera
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
Skupaj

Glavnica v DEM
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703
4.457.703

Obresti v DEM
1.795.851
1.699.499
1.593.281
1.487.062
1.373.298
1.274.624
1.162.021
1.062.187
950.744
849.750
743.531
637.312
528.191
424.875
316.915
212.437
9.287

75.780.949

25.551.321

Glavnica v USD
1 1.753.472
11.753.472
11.753.472
1 1.753.472
11.753.472
11.753.472
11.753.472
11.753.472
1 1.753.472
11.753.472
1 1.753.472
11.753.472
11.753.472
11.753.472
11.753.472
11.753.472
11.753.472
199.809.025

Obresti v USD
6.881.617
6.512.403
6.105.378
5.698.353
5.262.413
4.884.302
4.452.811
4.070.252
3.643.209
3.256.201
2.849.176
2.442.151
2.024.005
1.628.101
1.214.403
814.050
35.587

SERIJA 1/USD

poročevalec, št. 50

5
0

do
1 l.jun.99
1 l.dec.99
1 l.jun.00
1 l.dec.OO
1 l.jun.Ol
1 l.dec.01
1 l.jun.02
11.dec.02
;

od
11.dec.98
I I.jun.99
1 l.dec.99
1 l.jun.00
1 l.dec.OO
1 l.jun.Ol
1 l.dec.01
1 l.jun.02
11.dec.02
1 l.jun.03
1 l.dec.03
1 l.jun.04
1 l.dec.04
1 l.jun.05
1 l.dec.05
1 l.jun.06
11 .dcc.06

11 .dec.03
1 l.jun.04
11 .dec.04
1 l.jun.05
1 l.dec.05
1 l.jun.06
11 .dec.06
27. dcc.06

znesek
199.809.025
188.055.553
176.302.081
164.548.609
152.795.137
141.041.665
129.288.193
117.534.720
105.781.248
94.027.776
82.274.304
70.520.832
58.767.360
47.013.888
35.260.416
23.506.944
11.753.472

dni
182
183
183
183
182
183
182
183
182
183
183
183
182
183
182
183
16 .

obr.mera
6,812 59?
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6.8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
Skupaj
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Tabela 4.3.: Terjatve do NKBM
SERIJA
1/DEM
od
l l.jun.%
ll.dec.98
l l.jun.99
11 .dcc.99
l l.jun.00
11 .dec.00
l l.jun.Ol
11 .dec.O l
I l.jun.02
l l.dec.02
l l.jun.03
ll.dec.03
11 .jun.04
l l.dec.(H
l l.jun.05
l l.dec.05
11.jun.06
l l.dec.06

do
ll.dec.96
l l.jun.99
ll.dec.99
l l.jun.00
1l .dec.00
l l.jun.Ol
11.dec.Ol
l l.jun.02
I l.dec.02
l l.jun.03
l l.dec.03
l l.jun.04
l l.dec.04
l l.jun.05
l l.dec.05
l l.jun.06
l l.dec.06
27.dec06

znesek
265291
204.998
192.939
180.880
168.822
156.763
144.704
132.646
120.587
108.528
96.469
84.411
72.352
60.293
48.235
36.176
24.117
12.059

dni
183
182
183
183
183
182
183
182
183
182
183
183
183
182
183
182
183
16

obr.mera
4,1250%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4.6875%
4,6875%
4,6875%
Skupaj

Glavnica v DEM
12.059
12.059
12 159
12.059
12.059
12.059
12.059
12.059
12.059
12.059
12.059
12.059
12.059
12.059
12.059
12.059
12.059
12.059
204.998

Obresti v DEM
5. v,3
4.858
4.507
4.310
4.U23
3.715
3.448
3.143
2.873
2.572
2.299
2.011
1.724
1.429
1.149
857
575
25
43.609

SERIJA
1/USD
od

do
ll.dec.98
1 l.jun.99
1 l.jun.99 ' 11.dec.99
11 .dec.99
1 l.jun.00
1 l.jun.00
11.dec.00
ii. dec.00
1 l.jun.Ol
1 l.jun.Ol
11.dec.Ol
11 .dec.Ol
1 l.jun.02
11. j un.02
1 l.dec.02
1 l.dec.02
1 l.jun.03
1 l.jun.03
11 .dec.03
1 l.dec.03
I l.jun.04
1 l.jun.04
1 l.dec.04
1 l.dec.04
1 l.jun.05
1 l.jun.05
11.dcc.05
11 .dcc.05
11 jun.06
1 l.jun.06
1 l.dcc.06
1 l.dcc.06 27.dec.06

znesek
549.811
517.469
485.127
452.785
420.444
388.102
355.760
323.418
291.076
258.735
226.393
194.051
161.709
129.367
<>7.025
64.684
32.342

dni

obr.mera
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6.8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%

182
183
183
183
182
183
182
183
182
183
183
183
182
183
182
183
16

Skupaj

.
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Glavnica v USD
32342
32.342
32.342
32.342
32.342
32.342
32.342
32.342
32.342
32.342
32.342
32.342
32.342
32.342
32.342
32.342
32.342
549.811

Obresti v USD
18.936
17.920
16.800
15.680
14.480
13.440
12.253
11.200
10.025
8.960
7.840
6.720
5.569
4.480
3.342
2.240
98
169.984
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Tabela 4.4.: Terjatve do ABANKE
SERIJA
1/DEM
od
11 .dcc.98
11 .jun.99
11 .dcc.99
11 .jun.00
il.dec.00
11 .jun.Ol
1 l.dec.01
1l.jun.02
11.dcc.02
11 .jun.03
11 .dec.03
11 .jun.04
! 1 .dec.04
1 l.jun.05
11 .dec.05
11 .jun.06
11 .dec.06

do
11.jun.99
ll.dec.99
11.jun.00
1 l.dec.Of)
1 l.jun.01
l l.dec.01
1 l.jun.02
ll.dec.02
1 l.jun.03
11 .dec.03
1 l.jun.04
11 .dec.04
1 l.jun.05
11.dec.05
1 l.jun.06
11.dec.06
27.dec.06

znesek

dni

418.468,14
393.852,36
369.236,59
344.620,82
320.005,05
295.389,27
270.773,50
246.157,73
221.541,95
196.926,18
172.310,41
147.694,64
123.078,86
98.463,09
73.847,32
49.231,55
24.615,77

182
183
183
183
182
183
182
183
182
183
183
18?
182
183
182
183
16

obr.mera

1

4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
Skupaj

Glavnica v
Obresti v
DEM
24.616
24.616
24.616
24.616
24.616
24.616
24.616
24.616
24.616
24.616
24.616
24.616
24.616
24.616
24.616
24.616
24.616
418.468

DEM
9.917
9.385
8.798
8.212
7.583
7.039
6.417
5.865
5.250
4.692
4.106
3.519
2.917
2.346
1.750
1.173
51
89.021

SERIJA
1/USD
od
ll.dec.98
11.jun.9^
11 .dec.99
11.jun.00
ll.dec.00
11.jun.Ol
1 l.dec.01
11 jun.02
11 .dcc.02
11.jun.03
11.dec.03
11 .jun.04
11 .dec.04
1 l.jun.05
11.dec.05
11 .jun.06
11 dcc.06

do
1 l.jun.99
11.dec.99
1 l.jun.00
Il.dec.00
1 l.jun.01
1 l.dec.01
1 l.jun.02
11.dcc.02
11.jun.03
ll.dcc.03
1 l.jun.04
11.dec.04
1 l.jun.05
11.dec.05
1 l.jun.06
11 .dec.06
27.dec.06

znesek
1.103.359,50
1.038.456,00
973.552,50
908.649,00
843.745,50
778.842,00
713.938,50
649.035,00
584.131,50
519.228,00
454.324,50
389.421,00
324.517,50
259.614,00
194.710,50
129.807,00
64.903,50

dni

obr.mera

182
183
183
183
182
183
182
183
182
183
183
183
182
183
182
183
16

6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,81257c
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
Skupaj

poročevalec, št. 50

46

Glavnica v
Obresti v USD
USD
64.904
38.001
64.904
35.962
64.904
33.714
64.904
31.467
64.904
29.059
64.904
26.971
64.904
24.589
64.904
22.476
64.904
20.118
64.904
17.981
64.904
15.733
64.904
13.486
64.904
11.177
64.904
8.990
64.904
6.706
64.904
4.495
64.904
197
1.103.360
341.123
31. julij 1998

Tabela 4.5.: Terjatve do NAFTE Lendava
SERIJA
1/DEM
od
l !.dec.98
l l.jun.99
l l.dec.99
! I.jun.00
l l.dec.OO
l l.jun.Ol
l l.dec.Ol
I I.jun.02
11 dec.02
1 l.jun.03
1 l.dec.03
1 l.jun.04
1 l.dec.04
ll.jun.05
I l.dec.05
1 l.jun.06
1 l.dcc.06

do
1! .jun.99
11 .dcc.99
11 .jun. 00
1 l.dec.OO
1 l.jun.Ol
1 l.dec.Ol
11.jun.02
11 dec.02
1 l.jun.03
11 .dec.03
11 jun.04
11 dec.04
11 jun.05
ll.dec.05
1 l.jun.06
ll.dec.06
2".dec.06

znesek

dni

1.755.068
1.651.828
1.548.589
1.445.350
1.342.111
1.238.871
1.135.632
1.032.393
929.153
825.914
722.675
619.436
516.196
412.957
309.718
206.479i
103.2^1

182
183
183
183
182
183
182
183
182
183
183
183
182
183
182
183
16

obr.mera
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%.
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,687=5%
Skupaj

Obresti v DEM
Glavnica v
DEM
103.239
41.591
103.239
39.360
103.239
36.900
103.239
34.440
103.239
31.805
103.239
29.520
103.239
26.912
103.239
24.600
22.019
103.239
103.239
19.680
103.239
17.220
103.239
14.760
103.239
12.233
103.239
9.840
103.239
7.340
103.239
4.920
103.239
215
1.755.068

373.355

SERIJA
1/USD
od
ll.dec.98.
1 l.jun.99
1 l.dec.99
1 l.jun.00
N.dec.OO
1 l.jun.Ol
1 l.dec.Ol
11.jun.02
11 .dec.02
1 l.jun.03
11 .dec.03
11 .jun.04
1 L.dcc.04
11.jun.05
1 l.dec.05
1 l.jun.06
1 l.dec.06

do
1 l.jun.99
I l.dec.99
ll.jun.00
1 l.dec.OO
1 l.jun.Ol
1 l.dec.Ol
11 .)un.02
II.dec.02
1 l.jun.03
11.dec.03
11.jun.04
11.dec.04
1 l.jun.05
11 dec.05
11 jun.06
ll.dec.06
27.dec.06

znesek

dni

4.627.526
4.355.319
4.083. U1
3.810.904
3.538.696
3.266.489
2.994.282
2.722.074
2.449.867
2.177.659
1.905.452
1.633.244
1.361.037
1.088.830
816.022
544.415
272.207

182
183
183
183
182
183
182
183
182
183
183
183
182
183
182
183
16

obr.mera
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
Skupaj
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Glavnica v USD Obresti v USD
272.207
272.207
272.207
272.207
272.207
272.207
272.207
272.207
272.207
272.207
272.207
272.207
272.207
272.207
272.207
272.207
272.207

159.376
150.826
141.399
131.972
121.876
113.119
103.126
94.266
84.376
75.413
65.986
56.560
46.875
37.706
28.125
18.853
824

4.627.526

1.430.680
poročevalec, št. 50

Tabela 4.6.: Terjatve do nekdanjih dolžnikov do tujine SKUPAJ
SERIJA
L/DEM
od
1 l.jun.96
1 l.dec.98
1 l.jun.99
ll.dec.99
1 l.jun.00
1 l.dec.00
1 l.jun.01
t I.dec.Of
ll.jun.02
1 l.dec.02
1 l.jurt.03
11 .dec.03
1 l.jun.04
1 l.dec.04
1 l.jun.05
ll.dec.05
1 l.jun.06
11 .dec.06

do
ll.doc.96
1 l.jun.99
ll.dec.99
1 l.jun.OO
1 l.dec.00
1 l.jun.01
1 l.dec.Ol
{t.jun.02
11 .dec.02
11. jun.03
11.dec.03
1 l.jun.04
11 dec.04
1 l.jun.05
1 l.dec.05
11 jun.06
11.dec.06
27.dec.06

znesek
101.147.566
78.159.483
73.561.866
68.964.250
64.366.633
59.769.016
55.171.400
50.573.783
45.976.166
41.378.550
36.780.933
32.183.316
27.585.700
22.988.083
18.390.467
13.792.850
9.195.233
4.597.617

dni

obr.mera

183
182
183
183
183
182
183
182
183
182
183
183
183
182
183
182
183
16

4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
4,6875%
Skupaj j

1

Glavnica v
Obresti v DEM
DEM
2.120.938
4.597.617
1.852.217
4.597.617
1.752.841
4.597.617
1.643.289
4.597.617
4.597.617
1.533.736
4.597.617
1.416.401
4.597.617
1.314.631
4.597.617
1.198.493
4.597.617
1.095.526
4.597.617
980.585
876.421
4.597.617
4.597.617
766.868
657.316
4.597.617
544.770
4.597.617
438.210
4.597.617
4.597.617
326.862
219.105
4.597.617
4.597.617
9.578
78.159.483

16.626.850

SERIJA
1/USD
od
1 l.dec.98.
1 l.jun.99
ll.dec.99
1 l.jun.OO
1 l.dec.00
U.jun.Ol
1 l.dec.Ol
11.jun.02
11.dec.02
1 l.jun.03
11.dec.03
1 l.jun.04
11.dec.04
1 l.jun.05
1 l.dec.05
11.jun.06
11.dec.06

do
1 l.jun.99
l l.dec.99
1 l.jun.OO
1 l.dec.00
1 l.jun.01
1 l.dec.Ol
1 l.jun.02
1I.dec.(l2
1 l.jun.03
11.dec.03
1 l.jun.04
l l.dec.04
1 l.jun.05
I l.dec.05
11.jun.06
11 .dec.06
27.dec.06

znesek
206.089.721
193.966.796
181.843.872
169.720.947
157.598.022
145.475.097
133.352.173
121.229.248
109.106.323
96.983.398
84.860.473
72.737.549
60.614.624
48.491.699
36.368.774
24.245.850
12.122.925

dni

obr.mera

182
183
183
183
182
183
182
183
182
183
183
183
182
183
182
183
16

6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,81259?
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,8125%
6,81259?
6,8125%
6,8125%
Skupaj
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Obresti v USD
Glavnica v
USD
12.122.925
7.097.930
6.717.111
12.122.925
6.297.291
12.122.925
5.877.472
12.122.925
5.427.829
12.122.925
5.037.833
12.122.925
4.592.778
12.122.925
4.(98.194
12.122.925
3.757.728
12.122.925
3.358.555
12.122.925
12.122.925
2.938.736
2.518.916
12:122.925
2.087.627
12.122.925
1.679.278
12.122.925
1.252.576
12.122.925
839.639
12.122.925
36.706
12.122.925
63.716.198
206.089.721

SOCIETE GENERALE BANK £r TRUST

CERTIFICATE

We, Societe Gćnćrale Bank & Tmst S.A. Lu\i;mbourg as Fiscal Agent, Custodian, Principal
Paying Agent and Registvar, ceitify that at this date. there are no amounts outstanding for Republic of
Slovcnia Floating Rate Amortizing Bonds due 2006 Series 1 DM Osin Code : XS0066643007) and Republic
of Slovenia Floatiiig Rate Amortizing Bonds due 2006 Series 1 USD (Isin Code : XS006664237l).

Made in Luxembourg on 17 June 1998
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OPERATIVNI

0

IZVEDBO

AKTIVNOSTI

ZAPIRANJA

RJAVEGA

SENOVO

PLANI

PREMOGA

IN

o

RUDNIKOV

KANIŽARICA,

ZAGORJE

Vlada Republike Slovenije je na 68. seji dne 9/7-1998 sprejela:

ZA

ZA

LETO

1998

- OPERATIVNE PLANE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO ZAPIRANJA RUDNIKOV RJAVEGA PREMOGA KANIŽARICA,
SENOVO IN ZAGORJE ZA LETO 1998,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

ki jih pošilja na podlagi 5. člena zakona o zagotavljanju sredstev
za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in
Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95).

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti,
- Alojz KOVŠE, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti.

Hkrati pošilja sklepe Vlade Republike Slovenije, ki jih je sprejela
ob obravnavi navedenega gradiva.

Priloge:
- operativni plani
- sklepi Vlade RS
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V.OA REPUBLIKE SLOVENIJE

Na podlagi- 5. člena zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje
rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni
list RS, št. 1/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada
Republike Slovenije na 68.
seji 9. julija 1998 sprejela
naslednje

SKLEPE :
1.

Vlada Republike Slovenije je sprejela operativne plane
aktivnosti za izvedbo zapiranja rudnikov rjavega premoga .
Kanižarica, Senovo in Zagorje za leto 1998.

2.

Družbam v zapiranju in Ministrstvu za gospodarske dejavnosti
- uporabniku proračuna se dovoljuje, da na podlagi izvedbene
dokumentacije po sprejetih programih in predhodnih letnih
planih
izvedejo
utemeljena
odstopanja
od programirane
strukture in dinamike aktivnosti ter jih vključijo v letni
plan aktivnosti za leto 1998.

3.

Rudniki rjavega premoga v zapiranju morajo zagotoviti tekoče
servisiranj e obveznosti, ki so zavarovane z državnimi
poroštvi na podlagi zakona o ukrepih za sanacijo finančnega
položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in rudnikov
rjavega premoga v zapiranju (Uradni list RS, št. 59/96).

4.

Ob izvajanju aktivnih oblik prezaposlovanja Vlada Republike
Slovenije pričakuj e večjo angažiranost lokalne skupnosti v
nekaterih okoljih, kar bi predstavljalo dodatno možnost
ekonomske revitalizacije teh okolij v smislu 8. sklepa
sprejetega dne 30.4.1996 na 196. seji Vlade Republike
Slovenije ob sprejemanju kompleksnih programov zapiranj a.

5.

Družbam v zapiranju in Ministrstvu za gospodarske dejavnosti
se dovoljuje uporaba proračunskih sredstev predvidenih za
kadrovsko socialni program za njihovo dokapitalizacijo in
oblikovanj e dolgoročnih finančnih naložb v institucij e
odgovorne za regionalni razvoj na območjih, kjer te družbe
v zapiranj u delujejo. Če pa tovrstnih institucij na območju
rudnika
v
zapiranju
ni,
le-ta
sme
enake
učinke
na
prestrukturiranj e
zaposlenosti
doseči
z
intenzivnim
vključevanjem bank. Obakrat se v mehanizem dodeljevanja
povratnih sredstev vključi Ministrstvo za finance.

6.

Vlada Republike Slovenije nalaga resornemu ministrstvu, da
opravi v Rudniku Zagorje v zapiranju, d.o.o., Rudniku Senovo
v zapiranju, d.o.o. in v Rudniku Kanižarica v zapiranju,
d.o.o. uskladitev kapitalskega upravljanja z zakonom o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93).
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7.

Vlada Republike Slovenije imenuje v komisije za ugotavljanje
rudarske škode, ki so ustanovljene v rudnikih v Zagorju, na
Senovem in v Kanižarici mag. Lucijo Gregorčič, državno
podsekretarko v Ministrstvu za finance.

8.

Vlada Republike Slovenije pošlje operativne plane aktivnosti
za izvedbo programov zapiranja rudnikov rjavega premoga
Kanižarica, Senovo in Zagorje z oceno potrebnih sredstev za
leto 1998 Državnemu zboru Republike Slovenije.

Številka: 310-08/98-1 (N)
Ljubljana, dne 9. julija 1998

SKLEPE PREJMEJO:
- Rudnik rjavega premoga Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj
- Rudnik rjavega premoga Senovo v zapiranju d.o.o., Titova 106,
Senovo
- Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., Grajska ulica 2, Zagorje
- Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
- Ministrstvo za finance
- Lucija Gregorčič, Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije
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OPERATIVNI PLANI AKTIVNOSTI ZA
IZVEDBO PROGRAMOV ZAPIRANJA
RUDNIKOV RJAVEGA PREMOGA
KANIŽARICA, SENOVO IN ZAGORJE ZA
LETO 1998
1)Uvod
Rudniki rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje v
zapiranju d.o.o. bodo v letu 1998 izvajali programe zapiranja za
obdobje 1995-2000, ki jih je sprejela vlada republike Slovenije na
svoji 196. seji dne 30.4.1996. Ti programi so bili pripravljeni
vsebinsko v skladu s 3. členom zakona o zagotavljanju sredstev
za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica
(Ur.l. RS št. 1/95).
Družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Rudnik Senovo v
zapiranju d.o.o. in Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. so bile
ustanovljene v juliju 1995 na podlagi 2. člena citiranega zakona z
uredbami o ustanovitvi za vsako družbo posebej (Ur.l. RS št. 42/
95).
Operativni plani aktivnosti za izvedbo programov za leto 1998 so
pripravile vse tri družbe v zapiranju v skladu s časovo opredelitvijo
iz 5. člena zakona, po kateri se tak plan pripravi do 1. septembra
predhodnega leta in predloži Vladi ter Državnemu zboru Republike
Slovenije.Te plane so obravnavali in sprejeli nadzorni sveti rudnikov.
2) Plani aktivnosti
Vse družbe v zapiranju so operativne plane aktivnosti za izvedbo
programov v letu 1998 obravnavale in sprejele na nadzornih
svetih. Ti plani vsebujejo sklope aktivnosti, ki so postavljeni v 3.
členu v uvodu navedenega zakona.
2.1) Načrt poslovanja/stroški vzdrževanja rudnikov/
2.2) Tehnično tehnološki del postopnega zapiranja z ukrepi in
aktivnostmi za sanacijo okolja
2.3) Kadrovsko socialni program
Plani aktivnosti z oceno potrebnih sredstev so prikazani za vse
tri premogovnike skupaj kakor za vsakega posebej v tabelah 1 in
2a, 2b ter 2c.
2.1) Načrt poslovanja
V okviru načrta poslovanja družbe prikazujejo plan tekočih
stroškov poslovanja v njihovem fiksnem delu. Sem sodijo tudi
planirani stroški za servisiranje najetih kreditov (5. sklop v oceni
potrebnih sredstev), sicer zavarovanih z državnimi poroštvi na
osnovi Zakona o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij
s področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v
zapiranju (Ur.l. RS št. 59/96). S tem zakonom je bilo operativno
razrešeno vprašanje z delitveno bilanco na dan 31.12.1995
prenesenih obveznosti z nekdanjega družbenega podjetja Rudniki
rjavega premoga Slovenije na družbe v zapiranju.
V manjšem obsegu pa gre za servisiranje zadolženosti, ki je bila
kreirana v preteklem letu, zaradi prenizko odmerjenih proračunskih
sredstev. Pravna osnova za kratkoročno zadolževanje je bil Vladin
Sklep o zastopanju interesov Republike Slovenije v organih drugih
pravnih oseb glede prevzemanja obveznosti iz posojil in poroštev
ter ustanavljanja zastavnih pravic (Ur.l. RS št. 3/97).

2.2.Tehnično tehnološki del zapiranja z ukrepi in
aktivnostmi za sanacijo okolja
Tehnično tehnološki del vključuje zapiralna dela v jamah, likvidacijo
površinskih objektov rudnikov, trajno sanacijo površin in rudarsko
škodo. Za vsa ta dela je potrebna predhodna izdelava tehnične
oziroma projektne dokumentacije.
Urejanje škode, ki jo povzroča rudarjenje regulira Zakon o
rudarstvu (Ur.l. SRS št. 17/75). V skladu z navedenim zakonom
se škoda, ki jo rudarska družba napravi pri raziskovanju ali
izkoriščanju obravnava po pravilih premoženjskega prava (Zakon
o obligacijskih razmerjih).
Vsaka aktivnost posebej je ocenjena na osnovi predhodno zbranih
ponudb ter vsebinsko utemeljena pri transformaciji s kompleksnim
programom predvidene aktivnosti v aktivnost po letnem
operativnem planu. Okvirna diferenciacija zapiralnih in površinskih
del je storjena v smislu intencije zakona o javnih naročilih (Ur.l. RS
št. 24/97) na dela, ki bodo opravljena v lastni režiji in na dela, ki
bodo oddana tujim izvajalcem.
Ekološko prostorska sanacija kaže veliko intenzivnost, ki jo
omogoča že več kot enoletna zaustavitev pridobivanja premoga
kakor pripravljena projektna dokumentacija. Razlike v dinamiki
izvajanja zapiralnih oziroma površinskih del med rudniki izvirajo
iz specifičnosti posamezne lokacije kakor v odvisnosti od
poslovnih prioritet vodstev. Pričakovati je, ker so plani aktivnosti
po rudnikih (T 3a, T 3b, T 3c) pripravljeni pod predpostavko
zaključka leta 1997 v skladu s sprejetim letnim planom za to leto,
da bo režim začasnega in tudi kvantitativno neoptimalnega
financiranja pripeljal do prenosa dela aktivnosti v letu 1998 ali pa
vsaj do njihovega odloženega financiranja, ki bo povzročilo nov
zamik v letu 1998.
2.3) Kadrovsko socialni del
Leto 1998 predstavlja v izvajanju kadrovsko socialnega dela
programa zapiranja normalno leto, saj bo v tem času potekalo
zmanjševanje obsega kadrov, ki ne bo posledica oblikovanja novih
presežnih delavcev zaradi prenehanja proizvodnje. Šlo bo za
prezaposlovanje invalidov, ki so že sedaj imeli status čakajočih
na delo in za fluktuacijo, ki jo bo v posadkah za zapiranje povzročilo
izpolnjevanje pogojev za redno in izjemno upokojevanje.
Tabela (T4) ne pomeni kvantifikacije prikaza vzrokov za dokončno
zmanjšanje števila zaposlenih, ampak kaže aktivnosti, ki vodijo
do končne prezaposlitve pasivne ali aktivne oblike.
Večina prezaposlitvenih aktivnosti je vključena v poglavje drugi
stroški dela panožne pogodbe za premogovništvo. Novost pa
predstavlja oblika novi programi, v okviru katere se bodo sredstva
uporabljala za sofinanciranje projektov prezaposlovanja, za
oblikovanje sklada za kreditiranje projektov prezaposlovanja in
za skupna vlaganja.
Vsi rudniki imajo v staležu večje število delovnih invalidov. Le teh
ni iz zdravstvenih razlogov mogoče razporediti na zapiralna ali
površinska dela. Ker so varovana kategorija, je kot presežnim
delavcem odrejeno čakanje na delo doma z možnostjo odpoklica
ob zagotovitvi ustreznega dela.
2.3.1) Kapitalske naložbe
Novoustanovljene premogovne družbe v zapiranju so začele
poslovati s slabo strukturo sredstev, ki je bila posledica delitvene
bilance bivšega družbenega podjetja Rudniki rjavega premoga
Slovenije, p.o. Izhajajoč iz stopnje kurantnosti stalnih sredstev,
stopnje amortizacije opreme v odvisnosti od dobe delovanja družb
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v zapiranju ocenjujemo, da bo ob koncu leta 1998 izkazan
negativni kapital.
Na podlagi navedenega kakor tudi s ciljem, da bi dosegli višjo
raven finančnega sodelovanja z novimi nosilci gospodarske
aktivnosti v okviru prestrukturiranja področij, kjer se ukinja
proizvodnja premoga, predlagamo dokapitalizacijo rudnikov v
zapiranju. Le ti bi se s tem izognili negativnim posledicam
pričakovanega negativnega stanja kapitala, ker bi z dokapitalizacijo iz sredstev predvidenih za realizacijo kadrovsko socialnega
programa mogli izvajati aktivne oblike prezaposlovanja v večjem
obsegu.To bi dosegli z oblikovanjem dolgoročnih finančnih naložb

v institucije odgovorne za regionalni razvoj. Rudniki ocenjujejo
potrebo po dokapitalizaciji v obsegu do 650 mio SIT iz sredstev
namenjenih za realizacijo kadrovsko socialnega programa.
Ker pa v vseh okoljih, kjer se nahajajo rudniki rjavega premoga v
zapiranju niso oblikovane take razvojne institucije, ocenjujemo,
da bi bilo v teh okoljih primerno realizirati širše prezaposlovalne
cilje v drugem koraku opisanega pristopa z vključitvijo poslovnih
bank, kamor bi plasirala družba v zapiranju sredstva kot depozit.
Kreditiranje potencialnih investitorjev iz oplemenitenih sredstev
pri banki bi potekalo po posebnem postopku, v katerega bi bilo
vključeno Ministrstvo za finance.
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DELA NA POVRŠINI
2. faza zapiranja
Sanacija ugreznine Mlake
Sanacija jalovišča 1. Faza
Sanacija površin okoli rudniških 1 f.
Vzdrževanje
Rušenja objekta starih del., sklad., in reš. postaje
| Rekonstriukcija upr. zgrd. z lampar. in kop.
Rekonstrukcija elektro-strojne delavnice 1 .f.
Rekonstrukcija žage 1 .f.
Izdelava komunalne infrstrukture
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P »napajanje obj. in naprav z el. en po rek.
P »rušenje st. del., sklad., reš. In vent. postaje
P »rušenje raznih nadstr. in pomožnih objektov«
| Razni izvedbeni projekti
SKUPAJ
SANACIJA POVRŠIN

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA IZVAJANJE SANACIJSKIH
DEL NA POVRŠINI
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| Geološko-geotehnične preiskave (piezometri, inklinometri)
| Sanacija površine na Srebotnem
Sanacija
površine na Reštanju
j
Sanacija
površine na Reštanju
|
Sanacija površine na Zakovu
Likvidacija separacije Senovo
Likvidacija separacije
I Sanacija in ureditev ialovišča
| Likvidacija rudniške ozkotirne železnice
| Likvidacija opuščenih rudarskih objektov - II. Faza - rov Dol, Belo
I Ureditev ceste Senovo Ravne
Ureditev ceste Senovo - Zakov
Izvajanje kontrolnih meritev, nadzor in vzdrževanje
| Izvajanje kontrolnih meritev, nadzor in vzdrževanje
Odškodnine za poškodovana zemljišča in objekte
Odškodnine za poškodovana zemljišča in objekte izven pridobivalnega
območja rudnika Senovo
Čiščenje in revitalizacija potokov
| Upravna stavba
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Zapiranje jame Dole (rud. + el.)
Likvidacija črpališča VIII. Obz. (rud. + el.)
Izdelava betonskih čepov v H-63-0 in injektiranje kavem
Projekt rušenja starih in dotrajanih rudniških objektov
Proj. rekonstr. Rudniške kopalnice in lamparne
Proj. rekonstr. Pomožnih objektov
Proj. rekonstr. Rudniške žage
Proj. rekonstr. Elektrodelavnice
Proj. rekonstr. Kompresorske postaje
Proj. rekonstr. strojnih delavnic
Proj. ureditve površine okoli rudniških objektov
Izvedbeni projekti:
Elektro projekt likvidacije RP VIII. Obz.
Elektro projekt likvidacije RP VI. Obz.
Demontaža žel. Ind. Tira - II. Faza
! SKUPAJ
EKOLOŠKA IN PROSTORSKA SANACIJA POVRŠIN
| TRAJNA SANACIJA POVRŠIN
Sanacija hribovitega območja Kukoljneca in Cilence
Sanacija področja vzhodno od Kotredežčice
Vzdrževanje saniranih površin na področju opuščenih jam Loke in
Šemnika
SKUPAJ
RUDARSKA ŠKODA
Odškodnine za poškodovana zemljišča in objekte
PRENOS INVESTICIJSKIH DEL IZ LET 1997
! Sanacija površine nad opuščeno jamo Podstrana
Vzdrževanje saniranih površin na področjih opuščenih jam Loke in
Šemnika
Sanacija opuščenih kamnolomov
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Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Grajska 2
1410 Zagorje

predlog
l

V skladu s 5. členom Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje
rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur.list
RS št. 1/95) je Rudnik Zagorje v zapiranju pripravil

PROGRAM
RUDNIKA

ZAGORJE
ZA

Zagorje, avgust 1997

LETO

DELA
V

ZAPIRANJU

1 998

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Di rektor:
Matje>j Požun, d i pl . i ng . rud .

RUDNIK ZAGORJE
V ZAPIRANJU d.o.o.
GRAJSKA 2 K 6I410 ZAGORJE
(»
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1.1.0. KORIŠČENJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V PRETEKLIH LETIH
2.0.0. TEHNIČNI

DEL

2.1.0. UVOD
2.1.0. ZAPIRANJE JAME S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO
2.1.1. Izvajanj-e zapiralnih del v jamah Kotredež in Dole
2.1.2. Likvidacija površinskih objektov rudnika
2.1.3. Projektna dokumentacija
2.2.0.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
3.0.0.

EKOLOŠKA ^N PROSTORSKA SANACIJA POVRŠIN
Trajna sanacija površin
Rudarska škoda
Prenos del iz leta 1997
KADROVSKO

SOCIALNI

DEL

3.1.0. STANJE ZAPOSLENIH DELAVCEV NA DAN 1.1.1998
3.2.0. STANJE ZAPOSLENIH DELAVCEV NA DAN 31.12.1998
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5.0.0. FINANCIRANJE
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1.0.0

UVOD

Osnovo za izdelavo Programa dela Rudnika Zagorje v zapiranju za
leto 1996 predstavlja:
- "Zagon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov Zagorje,
Senovo in Kanižarica" (Ur.list RS št.1/95)
- "Program zapiranja Rudnika rjavega premoga Zagorje", RUDIS,
avgust 1995.
- sklepi 196. seje vlade RS št. 310-01/94-2/5-8 z dne 30.4.1996
- "Program dela Rudnika Zagorje v zapiranju za leto 1997" (NS
5.9. 1996, sklep št.36)
- "Predlog proračuna RS za leto 1997" (Poročevalec državnega
zbora RS št. 41)
Tehnični del programa zajema potrebna subvencijska in investicijska sredstva-, opredeljuje potrebe po tehnični dokumentaciji
v
letu 1998 ter predvideva potrebne zapiralne aktivnosti v jami;
dinamično in vrednostno so opredeljeni posegi na površinskih
objektih rudnika^in :obseg trajne sanacije površin ter predvidene
rudarske škode y'skladu s krovnim programom.
Kadrovsko-social ni del opredeljuje potrebne kadre za posamezna
kvartalna obdobja ter predvidene viške delavcev ločeno glede na
domicilne viške delavcev rudnika Zagorje ter presežne delavce s
področja RTH v skladu z 17. členom uredbe o ustanovitvi družbe
Rudnik Zagorje v zapiranju. Presežni delavci se rešujejo z oblikami in sredstvi, ki so v programu predvidena za izvajanje kadrovsko-soci al nega programa. Ta del opredeljuje po vsebini in
obsegu s krovnim programom razpoložljive pasivne ter aktivne
oblike.
Ekonomsko finančni del zajema planirane stroške, odhodke in prihodke ter prilive in odlive za izvedbo posameznih podprogramov
zapiranja rudnika za leto 1998. Predvideni so tudi odlivi za
poplačilo prenešenih zapadlih obveznosti RRPS po delitveni bilanci oziroma poplačilo konverti ran i h kreditov bank v skladu z
"Zakonom o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s
področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavih premogov v zapiranju" (Ur. list RS št. 59/96).
Zarad i predvidenega izpada proračunskega financiranji v skladu z
omenjenim predlogom proračuna za leto 1997 je v planu predvideno
tudi pokrivanje tega izpada kot:
- izvedba izpadlih postavk aktivnosti trajne sanacije površin, ki
so bile predvidene v letu 1997, po planu pa bi se pretežno
izvedle v letu 1998 (del sanacije Podstrane ter vzdrževanja
površi-n nad območji jam Loke in Semnik).
- finančno pokritje premostitvenih kreditov za leto 1997 za
izvajanje aktivnosti fizičnega zapiranja jame (plače zaposlenih).
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1.1.0. KORIŠČENJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V PRETEKLIH LETIH
Ker je projekt zapiranja rudnika Zagorje v letu 1996 nadaljevanje
del, ki so se pričela že v letu 1995 v nadaljevanju v kratkem
povzemamo že opravljena dela v letih 1995, 1996 ter ocenjena dela
v letu 1997. Ta dela so prikazana in ovrednotena v "Poročilu o
koriščenju proračunskih sredstev za leto 1995 v podjetju Rudniki
rjavega premoga Slovenije Trbovlje", Trbovlje, 22.3.1996 ter
"Poročilu o izvajanju zapiralnih del Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o. za leto 1996", Zagorje, 20.3 ter 22.7.1997.
Za zapiranje rudnikov Zagorje, Senovo in Kanižarica so bila za
leto 1995 predvidena sredstva pod naslednjimi postavkami:
- 6101 - programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in
Zagor j e
- 5190 - subvencioniranje cene rjavega premoga
- 5192 - prezaposlitev v premogovništvu
Skupno je podjetje RRPS za rudnik Zagorje koristil v letu 1995
577.178.617,00 SIT proračunskih sredstev (proračunske postavke
5190, 5192 ter 6101 :skupaj ) .
V letih 1 996 ter -1$'97 je po ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o. ta družba imela za izvajanje zapiralnih del za
zaprtje rudnika Zagorje na razpolago dve proračunski postavki:
- 6101 - programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in
Zagorje / subvencije
- 6101 - programi zapi ran j a rudni kov Kanižarica, Senovo in
Zagorje / investicije
Družba Rudnik Zagorje v zapiranju je tako v letu 1996 za projekt
zapiranja rudnika Zagorje porabi 1 a•1.906.656.586,98 SIT proračunskih sredstev. Na osnovi predloga proračuna za leto 1997 se
ocenjuje, da bo poraba proračunskih sredstev v letošnjem letu
znašala 1.255.509.624,00 SIT.
Rekapitulacija porabe proračunskih sredstev v letih 1995, 1996
ter 1997 je prikazana v prilogi. V tabeli so prikazane nominalne
vrednosti (osnova program RUDIS, oz. sklepi 196. seje vlade) brez
upoštevanja rasti cen oz. revalorizacij sredstev.
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2.0.0. TEHNIČNI

DEL

2.1.0. UVOD
Osnovo tehničnega dela programa predstavlja recenziran krovni
program, oziroma tiste aktivnosti zapiranja jame s projektno
dokumentacijo ter ekološke in prostorske sanacije površin, ki jih
je v skladu z recenziranim krovnim programom potrebno izvesti v
letu 1998.
Tehnični del je fizično in vrednostno razdelan v skladu z nomenklaturo revizije programa zapiranja rudnika Zagorje:
A.

Zapiranje jame s projektno dokumentacijo
1. Izvajanje zapiralnih del v jamah Kotredež in Dole
2. LikvidacTja površinskih objektov rudnika
3. Projektna dokumentacija

B.

Ekološko i»p prostorsko sanacijo površin
1. Trajna sanacija površin
2. Rudarska š-koda

Fond in razporeditev delavnikov v letu 1998 je razvidna iz pri1oge II.
2.1.0

ZAPIRANJE JAME S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO

Na segmentu "Zapiranje jame s projektno dokumentacijo" se poleg
aktivnosti fizičnega zapiranja obstoječih jam Kotredež ter Dole
vodijo tudi dela na likvidaciji površinskih poslovnih objektov
rudnika ter stroškov izdelave celotne potrebne tehnične dokumentacije. Skupno se za izvajanja tega segmenta programa v letu 1998
predvideva 995.079.536,00 SIT potrebnih sredstev.
Navedba vseh aktivnosti z ocenjeno vrednostjo je v tabeli III. V
tabeli IV je grafično prikazana dinamika izvajanj a. teh del.
2.1.1.

Izvajanje zapiralnih del v jamah Kotredež in Dole

V nadaljevanju so naštete in pretežno opisane posamezne aktivnosti fizičnega zapiranja jame Kotredež (v jami Dole v letu 1998 v
skladu s krovnim programom ni predvideno zapiralnih aktivnosti).'
Šifre posameznih aktivnosti zapiranja so povzete po nomenklaturi
v krovnem programu. Za fizično zapiranje jame (stroški delavnikov, materialni stroški, nabava potrebne investicijske opreme...)
bo po planu potrebno 906.057.196,00 SIT sredstev.
Ta dela se bodo skoraj
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10.1.8

Vodenje projekta

%
Pod šifro aktivnosti 10.1.8. se bodo evidentirali stroški managmenta družbe (direktor, tehnini direktor, direktor za gospodarsko
področj e ).
10.1.9
10.1.10

'

Izvajanje nadzora pri vseh delih v jami
površini
po programu zapiralnih del.

in na

Rež i j ska dela

Po mikroshemi je predvidenih za čas zapiralnih del 19 (leta 1996)
do 14 (leta 2000) režijskih delavcev. V tem številu so zajeti
delavniki splošne upravne službe, finančne službe, administratorji, knjigovodja, blagajnik, šofer in drugi.
10.1.11

Jamomernica in projektivni oddelek

V jamomernici in projektivnem oddelku bo zaposlenih od 7 do 5
delavcev. Jamomernica bo v naslednjih letih vršila meritve po
jami in ažurirala jamske karte.
Predvideno je, da bo imel rudnik le manjšo projektantsko skupino,
katera bo v glavnem izdelovala manjše projekte za jamo, v manjši
meri pa tudi za površino. Projekte sanacije površine, komunalne
infrastrukture in rekonstrukcije rudniških objektov na površini
se bo predvidoma dalo-v izdelavo zunanjim projektantskim organizacijam. Ta projektivni oddelek bo vršil tudi projektantski nadzor .
10.1.12

Meritve posedkov,premi kov in vzdrževanje površine

Rudnik Zagorje ima na površini vzpostavljeno dokaj gosto mrežo
nivelmanskih in trigonometričnih točk za opazovanje premikov in
posedkov površine v vplivnem območju rudnika.Te meritve se bodo
morale
izvajati ves čas zapiranja rudnika in nato še vsaj 5 let,
to je vsaj do konca leta 2005. Poleg meritev posedkov bo potrebno
vršiti meritve dvigovanja podtalnice v jamskih objektih in v
dolomitu. Do leta 2000 pa bo potrebno vršiti tudi meritve odklonov inklinometrov na področju Ruardija in Podstrane.
10.1.13

Dežurstva (dežurni rudnika, obhodi po jami,
črpanje vode, dežurni elektro službe).

10.1.14

Črpanje vode, strojniki

izvoznega stroja

Aktivnost zajema stroške črpališča 6.in 8. obzor,de 1avni kov
strojnikov izvoznega stroja ter dežurstvo v dispečerskem centru
CViS (center vodenja in spremljanja).
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10.1.15

Strojniki vitlov,
j ašku

lokomotiv ter signalisti pri Vine

Aktivnost zajema delavnike strežnikov vitlov pri transportu materiala po vpadnikih V-80/1, V-80/2, V-73/83 in V-75/85, strojnikov
lokomotiv pri prevozu po Vine rovu in južni progi H-63-0 ter
signalistov izvoznega stroja.
10.1.16
' 10.1.17.

Transport demontirane opreme na površino
Popravila in vzdrževanje
j ami

e1ektrostrojni h naprav v

Vršiti bo potrebno izvajanje rednih pregledov izvažalne naprave
Vine, črpališča 6.in 8.obzor, transportne naprave Pikrose, obnovitev kletk in spodnjih verig na dovozišču in odvozišču izvoznega stroja ter izvajati menjave nosilne vrvi pri Pikrose napravi.
10.1.18

Vzdrževanje jamskih objektov

Aktivnost zajema vzdrževanje Vine rova, izvoznega jaška Vine,
južne proge v H-63-0 ter vzdrževanje objektov v jami Dole.
10.1.19

Popravila e1ektrostrojni h naprav v delavnici,
čiščenje opreme na ppovršini ter vzdrževanje
izvozne naprava

Poleg navedenega zajema tudi izvajanje rednih pregledov ventilatorske, kompresorske in transformatorski h postaj ter obdelovalnih
strojev v delavnicah. Zaradi zasipavanja jamskih objektov bo
potrebna izdelava bunkerjev in zapiral za pihani zasip ter vršiti
še popravilo ostalih e1ektro-strojni h naprav.
10.1.20

Pomožna dela na površini

i

Izvajala se bodo dela razlaganja in sortiranja demontirane opreme
ter priprava materiala za vzdržbo in zasipavanje (les,pesek).
10.1.22

Likvidacija 1.etape P-94

Zajema dea na demontaži opreme v vpadniku V-93 cca 105 (ropanje
TH podporja).
10.1.23

Demontaža opreme in likvidacija objektov na 8.obzorju

Obsega demontažna dela v objektih prog P-83, TH-83 zahodno od P
83, ter likvidacijo pomožnega črpališča z vso pripadajočo opremo
(Hauhinco črpalke,cevovod i).
10.1.24

Likvidacija objektov med VI. ter VIII. obzorjem

Aktivnost zajema likvidacijo povezovalnih objektov med VI. in
VIII. obzorjem; V-85/2 (likvidacija in zasipavanje), V-85/1
(likvidacija in zasipavanje, v-87 ter V-73/83 (samo 1okvidaci j a) .
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2.1.2.

Likvidacija površinskih objektov rudnika

10.1.41. Separacija premoga
V prvem polletju se bodo dokončala dela demontaže opreme separacije (zahodni, suho-mehanski del).
V naslednjem letu se predvideva tudi dokončno rušenje separacijskih objektov rudnika.
Skupno ocenjeni stroški teh aktivnosti (demontažna dela ter
uršenje) naj bi znašali 59.522.340,00 SIT.
2.1.3. Projektna dokumentacija
Predviden obseg, vrednost ter potrebna dinamika izdelave projektne dokumentaci j a za nemoteno izvajanje zapiralnih aktivnosti
je prikazana v-prilogah III ter IV.
Skupna vrednost izdelave tehnične ter prostorske dokumentacije
naj bi znašala 29.500.000,00 SIT.

2.2.0. EKOLOŠKA IN PROSTORSKA SANACIJA POVRŠIN
Ta segment poleg aktivnosti trajnih sanacij degradiranih površin
zaradi rudarjenja obsega tudi stroške rudacske škode - odškodnine
fizičnim in pravnim osebam zaradi škode po rudarjenju na nepremičninah in objektih teh lastnikov v eksploatacijskem območju. V
tem segmentu je prikazan in ovrednoten tudi tisti dela sanacij
površin, ki zaradi obsega proračunskih sredstev ni bil izvedljiv
v vletu 1997. Skupno se za izvajanja tega segmenta programa v
letu 1998 predvideva 519.771.000,00 SIT potrebnih sredstev.
Navedba vseh aktivnosti z ocenjeno vrednostjo je v tabeli V. V
tabeli VI je grafično prikazana dinamika izvajanja teh del.
2.2.1. Trajna sanacija površin
V nadaljevanju so na kratko opisane aktivnosti trajne sanacije
površin, ki naj se po krovnem programu izvedejo v letu 1998.
Šifre posameznih aktivnosti zapiranja so povzete po'nomenklaturi
v krovnem programu. Za fizično izvedbo teh aktivnosti bo ocenjeno
potrebno 146.400.000,00 SIT sredstev.
Dela se bodo izvajala pretežno preko tujih izvajalcev.
10.1.42

Sanacija hribovitega področja Kukoljneca, Cilence in
Vinskega vrha

To je hribovito področje, ki je v jdgozahodnem delu podvrženo
precejšnjemu posedanju. Površina je tukaj delno gozdnata, delno
travnata. Večjih posledic rudarjenja na površini ni, razen na
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osrednjem delu, kjer nastopajo razpoke.
Sanacijska del.a površine bodo obsegale izdelavo odvodn j eval ni h
kanalov, drenaž in pa zasutje oziroma zavarovanje razpok. Izravnave površin niso predvidene. V okviru sanacije te površine se bo
odstrani.lo tudi ruševine starih rudniških in drugih objektov in
rekult i vi ral o površine.
Na tem področju se bo vršila tudi sanacija razpok. Sanacija se bo
vršila z zasipavanjem ali zavarovanjem razpok odvisno od pristopnosti terena in od načina sanacije predvidene v izvedbenem projektu.
Na področju Cilence in delno Kukoljneca in Vinskega vrha je
predvidena tudi reku 11 ivacij a površine z pogozdovanjem (kostanj
oziroma drugo avtohtono drevje).
10.1.43

Sanacija področja vzhodno od Kotredeščice (Orlek)

V tem delu je predvidena izdelava odvodnjeva1ni h kanalov in
izravnava površrine. Odvodn j eva 1 n i kanali bodo v izvedbi s kanaletami. Na slabo stabilnih področjih pa se izdela tudi drenažna
rebra.
Na celem tem področju se izdelajo izravnave, s katerimi se bo
poravnalo razne, od 1omne robove in ostanke nekdanjih plazenj.
Nasipavanje humusš:ni predvideno razen v ozkem pasu ob cesti in
pasu med Kotredeščico in cesto Potoška vas - Kotredež.
2.2.2. Rudarska škoda
Kot je že omenjeno sredstva rudarske škode služijo odškodninam
(odkupom) ali sanacijam objektov fizičnim oz. pravnim osebam v
eksploataci jskem območju rudnika. Sredstva so namenjena tudu za
odškodnine za različne sodne oziroma izvensodne poravnave odškodninskih zahtevkov iz preteklih let.
Skupno se za tovrstne namene ocenjuje potreba po obsegu sredstev
v višini 33.000.000 SIT.
2.2.3. Prenos del

iz leta 1997

Zaradi obsega proračuna so v letu 1997 izpadla dela trajne sanacije površin. Ta dela naj bi se izvedla v naslednjem letu. Posamezne iste postavke naj bi se tudi po krovnem programu poleg leta
1997 izvajale v letu 1998.
Skupen obseg teh del znaša 340.371.000,00 SIT.
10.1.39

Sanacija površine nad opuščeno jamo Podstrana

Podstrana je eno najbolj problematičnih področij predvidenih za
sanacijo. Tukaj se je v letu 1995 zavrtalo večje število vrtin in
opremilo z ink1 inometri. Na podlagi teh raziskav so se v letu
1996 vršile meritve in izdelalo projektno dokumentacijo za
sanacijo površine. Sanacija v glavnem obsega izdelavo odvodnjevalnih kanalov in manjše izravnave površine. Z izdelavo odvodnjevalnih kanalov se bo poboljšalo stabilnost brežin.
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Prdvidena je izdelava prečnih kanalov pod vznožjem dolomitnega
masiva Malega vrha, da se bo čim več meteorne vode zajelo in
speljalo po kanaletah v Medijo. V ta namen se bo izdelalo tudi
več odvodnjevalni h kanalov, ki bodo potekali od vznožja Malega
vrha do potoka Medija. Kanali bodo obloženi z betonskimi kanaletami, razen v spodnjem delu, kjer se zaradi pozidanega področja
položijo betonske cevi večjega premera.
Na posameznih mestih, kjer nastopa rahlo plazenje, pa se bo
izdelalo tudi drenažna rebra. Na področju Podstrane nastopajo
naslednji manjši plazovi, kot so plaz Zore, Dolenja vas in plaz
"Na šuti". V okviru sanacije površine se bo saniralo tudi te
plazove.
Na področju opuščene jame Podstrana se bo izvršilo tudi manjše
izravnave posameznih delov površine. S temi izravnavami se bo
poravnalo razne odlomne robove in nasutja, katera so nastala v
času rudarjenja.
Nad območjem nekdanjega rudarjenja v jami Podstrana se dviga
strmo dolomitno pobočje hriba Mali Vrh. Zaradi rudarjenja v
preteklosti so na pobočju hriba nastale globoke razpoke, v katere
zateka meteorna voda. Ker te razpoke predstavljajo določeno
nevarnost za ljudi :i n živali, jih bo potrebno zavarovati z ograjo
ali pa sanirati \ delnim zasipavanjem.
Na pobočju Mal ega->,y rha se bo v okviru sanacije odstranilo tudi
ruševine bunkerja zasipalne postaje.
Zaradi poškodovanosti pobočja Malega Vrha in erozije se občasno
zakotalijo posamezne skalne samice na vznožje Malega Vrha. Zato
se na mestih, kjer dno pobočja Malega Vrha ni poraščeno z gozdom,
izvrši pogozditev ozkega pasu, da se bo s tem preprečilo kotaljenje kamenja na travnate površine.
10.1.56

Vzdrževanje saniranih površin na področju opuščenih jam
Loke in Semnik

Na področju jame Loke so bila po letu 1991 izvršena precejšnja
sanacijska dela na površini. Pri tem se je izvršilo sanacijo
površine severno od Medije, sanacijo plazovitega območja Mali vrh
- Viljemini - Podkraj, sanacijo skalnega odloma nad cesto Zagorje
- Colnišče in pa delno se je uredilo površino okoli izvoznega
j aška.
V naslednjem letu bo potrebno vršiti vzdrževanje teh površin.
Tako bo potrebno čistiti in obnavljati odvodnjevalne kanale, na
nekaterih mestih bo potrebno izdelati tudi dodatne kanale in
drenaže, potrebno bo kositi travo, na pogozdenih poVršinah nadomestiti posušene sadike, kositi travo okoli sadik, sanirati od
vodne erozije poškodovane površine itd. Najzahtevnejše pa bo
vzdrževanje površine na strmem področju skalnega odloma Zagorje čolnišče. Na tej površini se je v okviru sanacije zasulo skalne
razpoke, prekrilo s humusom in pogozdilo. Material, s katerim so
razpoke zasute se je v naslednjih letih delno posedel, humus pa
je vodna erozija v veliki meri odnesla. Zato bo potrebno precejšen del te površine ponovno prekriti s humusom in pogozditi.
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10.1.57

Sanacija opuščenih kamnolomov

Na severnem obrobju mesta Zagorje oziroma na južnem pobočju
Ruardija se nahajata opuščena kamnoloma. V njih se je v glavnem
pridobivalo dolomitni pesek za zasipavanje odkopanih jamskih
prostorov. Kamnoloma sta praktično nesanirana, delno je saniran
le kamnolom na Ocepkovem vrhu. Kamnolom v podaljšku Levstikove
ulice pa je popolnoma nesaniran. Tukaj se nahajajo še nekateri
objekti kamnoloma (bunkerji, itd.).
Sanacija kamnolomov bo obsegala odstranitev vseh ruševin in
objektov kamnolomov, zavarovanje z izdelavo ograj na mestih, kjer
so strme brežine, odstranitev skalnih samic in izvedba rekultivacije. Reku 11 ivacij o se bo izvedlo z biotorkretom.
Za sanacijo kamnolomov je bil v letu 1997 izdelan ustrezen projekt.
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4
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MAREC

2»

FEBRUAR

|
1
2
3
4
5
6

V letu 1998 je planirano:
240 delavnikov
13 kolekt. dopustov
8 praznikov
261 skupno plačanih dni

50
7
8
9
10
11
12
13

25 26
15 22
16 23
17 24
18 25
19 26
20 27
21 28

29
30

22
38
14
15
16
17
18
19
20

39
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

18
51
14
15
16
17
18
19
20

52 53
21 28
22 •29
23 30
24 31
25
26
27
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/. Zapiranje iarne s projektno dokumentacijo

Šifra aktivnosti
po
letnem načrtu
10.1.8.
10 1.9.
10.1.10.
10.1.11.
10.1.12.
10.1.13.
10.1.14.
10.1.15.
10.1.16.
10.1.17.
10.1.18.
10.1.19.
10.1.20.
10.1.22.
10.1.23.
10.1.24.

DELA
Vodenje projekta (tehnični direktor)
Izvajanje nadzora (nadzorno tehnično osebje, SVD)
Režijska dela
Jamomemica in projektivni oddelek
Meritve posedkov, premikov in vzdrževanje
površine
Dežurstva (dežurni nidnika, CViS, obhodi
po jami v nedelovnih dneh, dežurni elektrikar)
Črpanje vode, strojniki izvoznega stroja
Strojniki vitlov, lokomotiv' in signalisti pri Vine lasku
Transport demontirane opreme na površino
Popravila in vzdrževanje elektrostrojnih naprav v
jami
Vzdrževanje jamskih objektov
Popravila že obstoječih elektrostrojnih naprav in
orodja v delavnici, čiščenje opreme na površini ter
vzdrževanje izvozne naprave
Pomožna dela na površini
Likvidacija etape - V-93
Demontaža opreme in likvidacija objektov na 8. obz.:
- P-83. TI 1-83
- poni. črp. na 8. obz.
Likvidacija objektov med 6. in 8. obz.:
- V-85/2 (likv. + zasipavanje)
- V-85/1 (likv. + zasipavanje)
- V-87
- V-73/83

Šifra aktivnosti
DELA
po
letnem načrtu
10.1.41.
Rušenje separacije premoga

Izvajalec
RZvZ
RZvZ
RZvZ
RZvZ
RZvZ

119,467,199
RZvZ
78,113,169
55,138,707 RZvZ
32,111,431 RZvZ
41,195,586 RZvZ
RZvZ
41,354.030
45,843,293 RZvZ
37,146,447 RZvZ
32,111,431 RZvZ
12,781,195 RZvZ
RZvZ
22,235,053
6,654,672
RZvZ
38,850,839
53,118,202
8,010,253
17,816,211
906,057,196

Vrednost
Izvajalec
(SIT)
59,522,340 RZvZ

C) Projektna dokumentacija
Šifra aktivnosti
po
PROJEKTI
letnem načrtu
10.1.79
Zapiranje jame Dole (rud. + et.)
10.1.66
Likvidacija črpališča VIII. obz. (rud. + el.)
10.1.67
Izdelava betonskih čepov v H-63-0 in
injektiranje kavem
10.1.88
Projekt rušenja starih in dotrajanih rudniških objektov
10.1.92
Proj. rekonstr. rudniške kopalnice in lamparne
10.1.94
Proj rekonstr. pomožnih objektov
10.1.95
Proj. rekonstr. rudniške žage
10.1.96
Proj. rekonstr. elektrodelavnice
10.1.97
Proj. rekonstr. kompresorske postaje
10.1.98
Proj. rekonstr. strojnih delavnic
10.1.99
Proj. ureditve površine okoli rudniških objektov
10.1.102
Izvedbeni projekti:
Elektro projekt likvidacije RP VIII. obz.
Elektro projekt likvidacije RP VI. obz.
Demontaža žel. ind. tira - II. faza
10.1.103
Nepredvideni projekti (jama in površina)
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Vrednost
(SIT)
13,784,677
133.199,061
75,771,710
41,354,030

78

Vrednost
Izvajalec
(SIT)
3,000,000 RŽvŽ
1,000,000 RZvZ + tuji
RZvZ
1,000,000 tuji
800,000 tuji
2,500,000 tU]l
1,500,000 tuji
1,500.000 tuji
1,200,000 tuji
1,000,000 tuji
2,000,000 tuji
3,000,000 tuji
500,000 tuji
500,000 tU|l
1,000,000 tuji
9,000,000
29,500,000
Tabela III
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I.

Planogram izvajanju zapiranja jame s projektno dokumentacijo

A) Zapiran je jam Kotredcž in Dole
Šifra aktivnosti
po
DELA
letnem načrtu
10.1.8.
Vodenje projekta (tehnični direktor)
10.1.9.
Izvajanje nadzora (nadzorno tehnično osebje. SVD)
10.1.10.
Režijska dela
10.1.11.
Jamomemiea in projektivni oddelek
10.1.12.
Meritve posedkov, premikov in vzdrževanje
površine
10.1.13.
Dežurstva (dežurni rudnika, CViS, obhodi
po jami v nedelovnih dneh, dežurni elektrikar)
10.1.14.
Črpanje vode, strojniki izvoznega stroja
10.1.15.
Strojniki vitlov, lokomotiv in sipnalisti pri Vine iašku
10.1.16.
Transport demontirane opreme na površino
10.1.17.
Popravila in vzdrževanje elektrostrojnih naprav v
jami
10.1.18.
Vzdrževanje jamskih objektov
10.1.19.
Popravila že obstoječih elektrostrojnih naprav in
orodja v delavnici, čiščenje opreme na površini ter
vzdrževanje izvozne naprave
10.1.20
Pomožna dela na površini
10.1.22.
Likvidacija etape - V-93
10.1.23.
Demontaža opreme in likvidacija objektov na 8. obz.
- P-83, TH-83
- pom. črp. na 8. obz.
10.1.24.
Likvidacija objektov med 6. in 8. obz.:
- V-85/2 (likv. + zasipavanje)
- V-85/1 (likv. + zasipavanje)
- V-87
- V-73/83
Šifra aktivnosti
po
DELA
letnem načrtu
10.1.41.
Rušenje separacije premoga

L€t0
i n III IV v* VI
••
M
>•
W.
■
. ;/

19!
VII VII K \ \i \1T
»
—
M.
in
"Ji',' A

i;,?,)

%mm
$0 y!& .
■i'Ml
■ vif
•V

ts'i;

m
v5'

m

iM .

■m

S
•

M

: •■

-—

msmm
•' te •■s
/ ■:
v.

■•V
1

Leto 1998
i I ti I III I IV v IviIvu vii|ix X XI | XIJ
1 1 1 m*
•
m

C) Projektna dokumentacija
Šifra aktivnosti
po
PROJEKTI
letnem načrtu
10.1.79
Zapiranje jame Dole (rud. + el.)
10.1.66
Likvidacija črpališča VIII. obz. (rud. + el.)
10.1.67
Izdelava betonskih čepov v H-63-0 in
injektiranje kavem
10.1 88
Projekt rušenja starih in dotrajanih rudniških objektov
10.1.92
Proj. rekonstr. rudniške kopalnice in lamparne
10.1.94
Proj. rekonstr. pomožnih objektov
10.1.95
Proj. rekonstr rudniške žage
10.1.96
Proj. rekonstr. elektrodelavnice
10.1.97
Proj. rekonstr. kompresorske postaje
10.1.98
Proj. rekonstr. strojnih delavnic
10.1.99
Proj. ureditve površine okoli rudniških objektov
10.1.102
Izvedbeni projekti:
Elektro projekt likvidacije RP VIII. obz.
Elektro projekt likvidacije RP VI. obz.
Demontaža žel. ind. tira - II. faza
10.1.103
Nepredvideni projekti (jama in površina)
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DELA
•
po
letnem načrtu
10.1.42
Sanacija hribovitega območja Kukoljneca in Cilence
10.1.43
Sanacija področja vzhodno od Kotredežčice (Orlek)
10.1.56
Vzdrževanje saniranih površin na področjih opuščenih
jam Loke in Šemnika
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Sanacija površine nad opuščeno jamo Podstrana
10.1.56
Vzdrževanje saniranih površin na področjih opuščenih
jam Loke in Šemnika
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3.0.0.

KADROVSKO

SOCIALNI

DEL

Kadrovsko socialni del zajema strukturno in kumulativno potrebno
stanje zaposlenih za leto 1998 v skladu s krovnim programom in
opredeljuje planske viške delavcev ločeno za Rudnik Zagorje v
zapiranju in Rudnik Trbovlje - Hrastnik. Za presežne delavce RTH,
ki skladu s 17.členom "Uredbe o ustanovitvi Rudnika Zagorje v
zapiranju, d.o.o (Ur.list RS ST.42/95) se program omejuje na
njihovo število in strukturo ter potrebna finančna sredstva,
medtem, ko se bodo oblike razreševanja izvajale znotraj RTH.
Denarno vrednotenje programa je zajeto v finančnem delu Programa
dela za leto 1998. Skupni planirani stroški tako znašajo
531.860.773,00 SIT. Dinamika rabe in razrez po posameznih oblikah
je tabele III finančnega dela poslovnega načrta.
3.1.0. STANJE ZAPOSLENIH DELAVCEV NA DAN 1.1.1998
Glede na specifjko delovanja družbe Rudnik Zagorje v zapiranju
vodi stanje zapos-1-fe'n i h kot celotni stalež in stalež zaposlenih,
ki so na delu. V celotnem staležu so upoštevani tudi delavci s
statusom trajno presežnih delavcev, ki pa so v skladu s programom
razreševanja še v stal-ežu družbe.
Predviden celotni stalež zaposlenih na dan 1.1.1998 bo znašal 258
delavcev, od tega 225 delavcev na delu ter 33 delavcev s statusom
trajno presežnih delavcev.
Po posameznih področjih bo na dan 1.1.1998 število zaposlenih
nas!ednj e:
DIREKTOR

1

SVD PODROČJE

1

TEHNIČNO PODROČJE (DIREKTOR)
-obrat jama
-elektro obrat
-strojni obrat
-površina
-tehnične službe
-jamomernica

1
102
22
41
29
6
3

GOSPODARSKO PODROČJE (DIREKTOR)

1

-računovodski oddelek
-finančni oddelek
-komercialni oddelek

7
2
1
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SPLOŠNO KADROVSKO PODROČJE
-kadrovski oddelek
-splošni oddelek

2
6

SKUPAJ NA DELU

225

-čakajoči RZvZ
-čakajoči RTH

13
20

SKUPAJ STALE2

258

Dejanska izobrazba vseh zaposlenih v Rudniku Zagorje v zapiranju
bo na dan 1.1.1998 sledeča:
I-NK

II-PK

III-NS

IV-KV

V-SS

VI-VIS

VII-VIS

RZ v zap.

51 -

24

-

1 10

58

11

4

SKUPAJ :

258

Pokojninska dob^1 vseh zaposlenih v-Rudniku Zagorje v zapiranju bo
na dan 1 .1 .1 998 s>,edeča:
pokoj.doba
spol
RZ v zap.

0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
mžrrLŽmžmžmžmž
- 5 2
28 6
37 4
61
3
58 3
31-35
33 2

36-40
2 -

Predvidena starostna struktura vseh zaposlenih v Rudniku Zagorje
v zapiranju bo na dan 1.1.1998 sledeča:
starost
spol

do 20 let
mž
-

20-25
25-30
30-35
35-40 40-45
mžmžmžmžmž
1 1
3
31
3
82 4 51
6

45-50
34 4

50-55
26 -

55-60
3 -

SKUPAJ
258

3.2.0. STANJE ZAPOSLENIH DELAVCEV NA DAN 31.12.1998'
Predviden celotni stalež zaposlenih delavcev Rudnika Zagorje v
zapiranju na dan 31.12.1998 bo znašal 225, od tega na delu 147
delavcev.
Po posameznih področjih bo število zaposlenih naslednje:
DIREKTOR

1

SVD PODROČJE

1
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TEHNIČNO PODROČJE (DIREKTOR)
-obrat jama
-elekt ro obrat
-strojni obrat
-površina
-tehnične službe
-jamomernica

1
54
17
18
29
6
3

GOSPODARSKO PODROČJE (DIREKTOR)

1

-računovodski oddelek
-finančni oddelek
-komercialni oddelek

5
2
2

SPLOSNO KADROVSKO PODROČJE
-kadrovski oddelek
-splošni oddelek

2
5

SKUPAJ NA DELU

147

-čakajoči RZvZ
-čakajoči RTH

'43)
35

SKUPAJ STALE2

(22j

Dejanska izobrazba vseh zaposlenih v Rudniku Zagorje v zapiranju
bo predvidoma sledeča:
I-NK

II-PK

III-NS

IV-KV

V-SS

VI-VIS

VII-VIS

RZ v zap.

50

24

-

80

56

11

4

SKUPAJ :

225

Pokojninska doba vseh zaposlenih v Rudniku Zagorje v zapiranju bo
s 1eaeča:
pokoj.doba
spol
RZ v zap.

0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
mžmžmžmžmžmž
- 4 2
27 6
35 4
59 3
43 3
31-35
26 2

36-40
11 -

Predvidena starostna struktura vseh zaposlenih v Rudniku Zagorje
naj bi bila konec naslednjega leta naslednja:
starost
spol

do 20 let
. m
ž
45-50
29 4
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20-25
25-30
30-35
35-40 40-45
mžmžmžmžmž
10 3
29 3
77 4 34 6
50-55
23 -

55-60
3 -
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3.3.0. PRESEŽNI DELAVCI RUDNIKA ZAGORJE
Stanje presežnih delavcev na Rudniku Zagorje v zapi ran j u,d.o.o
zajema stanje presežnih delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju ter
presežne delavce iz področja Trbovlje - Hrastnik, ki se v skladu
z 17. členom "Uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju" razrešujejo z oblikami in sredstvi, ki so na razpolago na
rudniku Zagorje, izvajajo pa jih strokovne službe RTH.
Stanje presežnih delavcev na začetku ter koncu leta je razvidno
iz naslednje tabele:
RZvZ
RTH

31.12.1998
43
35

1.1.1998
13
20

Vzrok povečanju števila presežnih delavcev s področja Rudnika
Zagorje v zapiranju je dokončna ukinitev organizacijske enote
Separacije, prikazane v staležu Strojne službe; v drugi polovici
leta se končajo demontažna dela na separaciji, s čimer pridobijo
delavci, ki so opravljali ta dela status trajno presežnih delavcev .
,
3.4.0 REŠEVANJE STATUSA PRESE2NIH DELAVCEV RUDNIKA ZAGORJE
Generalne oblike reševanja delimo v:
-aktivne obi ike,kateri h posledica je
kvalitetna prezaposlitev
delavcev v že obstoječa podjetja
-pasivne ob 1 ike,kateri h posledica je upokojevanje delavcev v
rudarst vu
-nove programe,ki posledično v prostor prinašajo revitalizacijo
izgubljenih delovnih mest,ki nastopajo z izvajanjem projekta
zapiranja rudnika.
3.4.1

Aktivne oblike reševanja presežnih delavcev

Kot aktivne oblike razreševanja presežnih delavcev rudnika Zagorje so predvideni naslednji mehanizmi:
a) Programi identifikacije al ternativnih sposobnosti presežnih
de 1avcev
Namen
tega
segmenta programa
je
ugotoviti
alternativne
sposobnosti posameznikov za nerudarske zaposlitve na osnovi
došolanja, seminarjev in tečajev.
b) Sofinanciranje projektov samozaposlovanj a (Ur.list RS
št.11/95)
Namen tega instrumenta je sofinanciranje projektov samozaposlovanja delavcev v okviru podjetništva in kmetij.stva.
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Izplačjla za saniozaposlovan j e in prezaposlovanje se izvajajo na
osnovi potrjenega obrazca M1 . Zneski za prezaposlovanje in samozaposlovanje so opredeljeni takole:
I.skupi na

980 000 SIT

11 . skupina

900 000 SIT

III.skupi na

850 000 SIT

IV.skupi na

800 000 SIT

V.skupi na

-i nvali d i
-delavci z zaposlitvenimi ome j i t vami
-del.s pokoj.dobo nad
25 let
-del.s pokoj.dobo od 20
do 25 let
-del.s pokoj.dobo od 15
do 20 let
-del.s pokoj.dobo od 10
do 15 let
-del.s pokojninsko dobo
do 10 let

750 000 SIT

c) Sofinanciranje projektov prezaposlovanja (Ur.list RS 11/95)
Ta instrument zajema premije delodajalcem, ki prezaposlijo delavca rudnika Zagorja v zapiranju. Pogoj za sofinanciranje je, da
podjetje leto pred tem ni odpuščalo delavcev in da delavce zaposli za nedoločen čas, vendar vsaj za dobo dveh let. Višina premije
se določa po enaki lestvici kot v prejšnem primeru.
Skupno za aktivne oblike se po posameznih oblikah in kvartalih
planirajo naslednji odhodi delavcev oziroma uporaba instrumenta:
Oblika:

I

II

III

IV

prekvalifikacija
samozapos1 ovan j e,
prezaposlovanje

6

16

6

20

3

4-6

Skupaj
48
13

Skupno bodo znašali stroški aktivnih oblik (brez stroškov financiranja novih programov) 25.940.000,00 SIT sredstev. S temi
inštrumenti bo razrešenih na način, da se aktivno prezaposlijo v
druga podjetja 13 delavcev.
3.4.2 Pasivne oblike razreševanja presežnih delavcev
Kot pasivne oblike razreševanja presežnih delavcev se predvidevajo naslednje oblike:
a) Redna upokojitev
b) Invalidska upokojitev
c) Dokup zavarovalne dobe(Ur.list RS št.12/92 in 5/94)
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d) Upokojitev po zakonu o uvedbi pravice do izjemne pridobitve
pokojnine za delavce v premogovnikih (Ur.list SRS 44/69)
e) Odpravnina (podlaga KP)
Oblika:

I

redna upokoj i tev
i nval. upokoj i t ev
i z j emna upokoj it.

1
6

11

12

111

IV

Skupaj

2

0

3

6

3

23

V tabeli III finančnega dela stroški kadrovsko-soci al nega programa zajemajo tudi stroške dela (brutto plače) delavcev s statusom
trajno presežnih delavcev. Tako bodo skupni stroški izvajanja
pasivnih oblik tega dela programa znašali 115.320.773,00 SIT.
Skupno bo s temi instrumenti razrešenih v letu 1998 27 delavcev.
Potrebno j e. povrjar 11 i da ocena stroškov pasivnih oblik kadrovskosocialnega dela ne vsebuje znatnih stroškov plačila nadomestila
SPIZ-u za predčasne upokojitve; sredstva se izdvajajo direktno iz
sredstev MF in n$ bremenijo neposredno razpoložljivih proračunskih postavk 61p1 ter 8195.
3.4.1. Novi programi
Krovni "Program zapiranja Rudnika rjavega premoga Zagorje",
RUD IS, avgust 1 995 v delu "Novi proizvodni programi" za 252
delavcev, ki jih ni možno prezaposl i t i' skozi pas ivne'ob 1 ike ter
projekte prezaposlovanja in samozapos1 ovan j a, prezaposlitev teh
delavcev predvideva skozi realizacijo novih proizvodnih programov. Ti programi so namenjeni tudi nadomestitvi izgubljenih
delovnih mest zaradi zapiranja rudnika ter so koncipirani na treh
osnovah:
-ustanovitev večjih proizvodnih enot-podjeti j
-ustanovitev enot drobnega gospodarstva
-organiziranje manjših enot, ki bi z razvojem prerasle v enote
drobnega gospodarstva.
Ocenjuje se, da je potrebna realizacija tega segmenta programa v
naslednjem letu v obsegu, ki bi posledično v naslednjih dveh
letih zapiranja omogočila prezaposlitev 90 delavcev Rudnika
Zagorje v zapiranju v nove programe. V ta namen se predvideva
potreba po obsegu sredstev v višini 390.600.000,00 SIT.
Predvidoma se bodo sredstva uporabljala za tri namene:
a.) Sofinanciranje projektov prezaposlovanja
V skladu.z dosedanjo prakso bo rudnik sofinanciral investicijske
projekte odpiranja delovnih mest v lokalnem okolju, kjer se
rudnik zapira in posledično ukinjajo delovna mesta do 50 % ocenjene investicijske vrednosti. Izbran investitor mora v predvidenem roku realizirati projekt ter ustvariti delovna mesta, na
katera prezaposli presežne delavce RZvZ v skladu z merilom odobre
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nih sredstev (ca 4,3 mio. SIT/delovno mesto) za nedoločen čas.
Predvideni so ustrezni instrumenti zavarovanja. Za izbiro investitorjev se uporablja instrument javnih razpisov.
b.) Sklad - kreditiranje projektov prezaposlovanja
V letu 1998 se predvideva raba sredstev za nove programe kot
plasiranje ustreznih ugodnih kreditov (dolga ročnost vračanja,
mogoč moratorij na pričetek odplačila kredita ter subvencionirana
obrestna mera) investitorjem novih programov v lokalnem okolju.
Oblika je ugodnejša z vidika ohranjanja kreditnega potenciala
zaradi vračila sredstev plasiranih kreditov, s čimer se trajno
ohranjajo sredstva in lahko zajame veliko več investitorjev. Vir
sredstev naj bi predstavljal sklad iz naslova sredstev za nove
programe. Uporabljal se bo instrument javnih razpisov.
c. ) Skupna viaganj a
V posameznih primerih se za pomoč pri ustavarjanju novih delovnih
mest v lokalnem okolju, ki se ukinjajo zaradi zapiranja rudnika
in kamor bi se prezaposlili presežni delavci RZvZ, predvideva
tudi uporaba instrumenta kapitalskih naložb (vir sredstev so
sredstva, predvidena za nove programe). Prednost tega mehanizma
je, da se ohraryja realna vrednost plasiranih sredstev v drugi
obliki, to je kapitalskih deležih.

4.0.0. POPLAČILO
PRENESENIH
OBVEZNOSTI
V skladu z delitveno bilanco na osnovi "Uredbe o ustanovitvi
družbe. Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o." so se zapadle obveznosti delile v skladu s kapitalskim ključem na rudnike v zapiranju. skupna vsota neporavnanih zapadlih obveznosti do različnih
upnikov je za RZvZ znašala 1.615.365.000,00 SIT.
Poplačilo teh obveznosti je reguliral "Zakon o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s področja e1ektrogospodarstva in
rudnikov rjavega premoga v zapiranju" (Ur. list RS št. 59/96). Na
osnovi zakona so bila za poplačilo teh obveznosti najeta ugodna
bančna posojila z državnimi poroštvi.
Skupno iz tega> naslova se za poplačilo TOM in pogodbeno določene
r obrestne mere-, provizij ter dela glavnice, ki zapade v izplačilo predvideva 550.902.476,00 SIT sredstev.
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5.0.0. FINANCIRANJE
IZ
LETA
1997

IZPADA

Ker predvidena sredstva v skladu z "Predlogom proračuna Republike
Slovenije za leto 1997" (Poročevalec državnega zbora št. 41) ne
zadoščajo tako za kritje potrebnih aktivnosti zaprtja rudnika v
skladu s krovnim programom kot niti za kritje fiksnih stroškov
poslovanja rudnika, se do konca leta 1997 predvideva manjko
likvidnih sredstev v ocenjenem obsegu ca 780 mio. SIT. Za razrešitev nastale problematike se bodo najemala kratkoročna premostitvena posojila in prolongiralo plačilo določenih obveznosti
v leto 1998.
Ker praktično edini vir sredstev poslovanja Rudnika Zagorje v
zapiranju predstavlja proračun RS se ta zadolžitev lahko pokriva
edino iz proračunskih sredstev za zaprtje rudnika Zagorje, predvidenih za leto 1998. Skupno naj bi iz tega naslova znašali
stroški bančnih proviziij, odhodkov financiran j a, vračila glavnic
ter plačila obveznosti za prenose iz leta 1997 866.7 68.089,00
SIT.
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RUDNIK ZAGORJE V ZAPIRANJU D.O.O.
6RAJSKA 2
61410 ZAGORJE OB SAVI

FINANČNI DEL
P O S L ILV N E G ft NACRTA
RUDNIKA ZAGORJE V ZAPIRANJU D.0.0.
ZA POSLOVNO LETO 1978

Avgust 1997

I
1
GR
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I.

UVOD - IZHODIŠČA ZA OVREDNOTENJE PLANA AKTIVNOSTI ZA LETO 1998
Planirani odhodki za izvedbo planiranih aktivnosti za leto 1998 iaajo osnove
v naslednjih izhodiščih:
- planirane aktivnosti zapiralnih del ja*e za leto 1998 po "krovne« prograiu*
zapiranja Rudnika Zagorje,
- planirane aktivnosti na področju kadrovsko-socialnega prograia kot osnove
za vzdrževanje dejanskega stanja, kateri naj bo enak stanju, planiraneiu s
"krovni* program",
- planirane aktivnosti na področju projektne dokuientacije, rušenja zunanjih
rudniških objektov, odpravljanju posledic rudarske škode in ekološko prostorska
sanacija^površin, vse po dinaiiki in v skladu s 'krovni* prograio*',
- planirane investicije v opreio, katere so nujne za neioteno izvajnaje
posaieznih aktivnosti zapiralnih del v lastni režiji,
- planirani stroški financiranja in odplačila glavnic, najetih za poplačilo
prevzetih obveznosti RRPS p.o. Trbovlje na podlagi delitvene bilance 31.12.1995.
Planirani odhodki so dodatno povečani za dve postavki:
- v času izdelave plana aktivnosti za leto 1998 je bil v skupščinsko proceduro
poslan predlog Proračuna RS 1997 na podlagi katerega bo Rudnik Zagorje
v letu 1997 beleži 1 likvidnosti lanjko v višini cca 780 lio SIT;
ne glede na končni izid pri sprejesanju proračuna za leto 1997 je planirani
■anjko za leto 1997 vključen v plan za leto 1998,
- zaradi pričakovanega izpada proračunskih sredstev za leto 1997 so v letu 1998
prenešene tudi planirane aktivnosti na področju ekološko-prostorske sanacije.

I/l.

Vrednotenje planiranih aktivnosti na področju zapiralnih del jate
Zapiralna dela jaie se bodo v letu 1998 izvajala povset v lastni režiji.
Stroški zapiralnih del tako predstavljajo dve skupini stroškov:
- variabilni stroški predvsei aateriala,
- fiksni stroški, v katerih prevladujejo fiksni stroški energije in zaposlenih.
Stroški Materiala so ocenjeni na podlagi planiranih potroškov in tržnih cen
z bazo VI1/97, povečanih povprečno za 8 X.
Stroški storitev so razdeljeni v dve skupini:
- stroški peraanentnih storitev (zavarovanje, plačilni proiet, čiščenje,
določene intelektualne storitve itd...)
- in načrtovanih ostalih variabilnih stroškov storitev.
Hetoda ovrednotenja je enka kot pri laterialu.
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Stroški zaposlenih so ovrednoteni po naslednji istodi:
- planirano število zaposlenih po lesecih,
- planirana višina povprečnega plačilnega razreda,
- vrednost plačilnega razreda z bazo v juliju 1997, povečano za 8Z,
- z vidika števila zaposlenih so planirani tudi ostali stroški, kateri bodo
nastali zaradi spoštovanja določil podjetniške pogodbe (regres, šalica,
prevoz na delo, nagrada za rudarski praznik, nagrada za novo leto ...),
- pri stroških zapqšjenih so upoštevani tudi planirani stroški za izplačila
drugii fizični* oseba« (pogodbna dela reševalne čete, nadzornega sveta itd...).
1/2.

Vrednotenje planiranih aktivnosti kadrovsko-socialnega prograia
Planirani strošt} presežnih delavcev so ovrednoteni po letodologiji, navedeni
v točki I/l tega poglavja.
Planirani stroški pasivnih oblik so ovrednoteni skladno i določili podjetniške
koletkivne pogodbe (za odpravnine). Dokupi let so ocenjeni z vidika planiranih
dokupov let.
Pri planiranju aktivnih oblik prezaposlovanja so se uporabile noiinalno enake
vrednosti tako za prelije v priieru saiozaposlitev in prezaposlitev kot
višina subvencije za subvencioniranje investicij v nova delovna testa,
kot so se v letu 1997.

1/3.

Vrednotenje planiranih aktivnosti na področju projektne dokuientacije,
rušenja površinskih objetkov, rudarske škode, ekološke sanacije
Ovrednotenje projektne dokuientacije je teieljilo na poznavanju cen
projektantskih storitev v RS.
Ocena vrednosti planiranih aktivnosti na področju rušenja objektov in ekološke
sanacije teielji delno:
- na podlagi revaloriziranih vrednosti iz "krovnega prograia' v priierih, ko
v danei trenutku še ne razpolagalo s popolno projektno dokuaentacijo,
- na podlagi projektantskih popisov in ocen za priiere, ko razpolagalo s
projektno dokuientacijo.
Planirani stroški rudarske škode so določeni na podlagi izkustvene ietode,
izhajajoč iz odprtih (upravičenih) zahtevkov.

1/4.

Vrednotenje planiranih investicij
Vrednost planiranih investicij v opreio izhaja iz fizičnega plana investicij,
ovrednotenih s trenutniii trJniii cenaii.
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1/5.

Planirani stroški financiranja, odplačila glavnic
a) obveznosti za kredite z državnii poroštvo«
Planirani stroški provizij so izračunani iz pogodbeno določene provizije
in planirane osnove.
Odhodki obresti so planirani na podlagi:
- planirane TON obrestne lere za leto 1998 v višini 10 X p.a.,
- pogodbeno določene r obrestne aere.
Plan odlivov za odplačila dela glavnic je v skladu s pogodbeno določeno dinaiiko
odplačil posaieznih glavnic najetih kreditov.
*
b) odhodk//odlivi za prenešeno zadolžitev leta 1997
Planirani stroški provizij so izračunani na podlagi pogodb za kredite, najete
v letu 1997.
Odhodki za obresti so planirani na podlagi vrste obveznosti (r-obresti) in
planirane TOM obrestne iere 10 X p.a..

1/6.

Planirani izkazi stroškov/odhodkov po posaieznih aktivnostih za leto 1998
Planirani izkazi stroškov/odhodkov po posaieznih aktivnostih za leto 199S
so v tabelah II do VI.
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II. STRUKTURNI DELE2I PLANIRANIH STRDSKOV/ODHODKOV POSAMEZNIH SKLOPOV
AKTIVNOSTI
TABELA 1: PRE6LEĐ PLANIRANIH STROSKOV/ODHOKOV PO SKLOPIH AKTIVNOSTI ZA LETO 199B
CELOTA 1988
- naziv
SKLOM AKTIVNOSTI

VREDNOST

I
I

X

i

BREZ PRENOSOV L.1997

I
I

VREDNOST

I
i

X

IA) ZAPIRALNA DELA J£N?

1,1
985,579,536 I 26.8911

I
985,579,536 I

38.741

I
IB) KADROVSKO-SOCIALNI PR06RAM

I
531,860,773 I

I
14.51X1

I
531,860,773 I

20.901

I
IC) POVRŠINA, PROJEKTNA DOKUHENT.

I
704,471,000 1

I
19.2211

I
364,100,000 4

14.311

I
25,800,000 I

I
0.70X1

I
ID) INVESTICIJE V OPREMO
I
IE) FINANČNI TRANSFERJI

II
1,417,670,565 I 38.68X1

I
IF) SKUPAJ OD A DO E

I
I
3,665,381,874 I 100.00X1
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I ■
25,800,000 I
1.01Z
I
637,005,271 I

25.041

I
2,544,345,580 I 100.001
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III.

PRE6LED IZPOLNJEVANJA PROGRAMSKE VISINE FINANCIRANJA V OBDBOJU L.1995 - L.1998
V tabeli I/l je prikazan pregled proračunskega financiranja v letih 1995 do
199B s te«, da je za leto 1998 upoštevana višina po planu za to leto.
Pri izdelavi tabele so bila upoštevana naslednja izhodišča in tetode:
- vrednosti po krovne« program so korigirane na ustrezno višino skladno s
sklepi-Vlade RS dne 30.04.1996,
- tako doHjene korigirane vrednosti so povečane s koeficiente« letne
inflacije (8 l na letne« nivoju) zaradi izdelave prograia po letodi stalnih cen
z bazo 10/95,
- dejansko koriščene vrednost j proračunskih postavk 6.101 in 8.195 so povečane
za ocenjene vrednosti refundacij SPIZ-u za pokojnine, izplačane rudarje«
upokojen)« ^pfl'izjeiniii pogoji (ta postavka je od 01.0.1997 dalje v okviru
proračunske postavke Ministrstva za finance),
- v tabeli ni upoštevanih proračunskih sredstev za sanacijo prevzetih obveznosti
RRPS p.o. Trbovlje «a dan 31.12.1995 ker jih recenzirano poročilo in sklepi
Vlade RS ne upoštevajo,
- v letu 1998 so upoštevani pri posaieznih prograaih prenosi iz leta 1997,
kateri so v planu za leto 1998 upoštevani v tabeli VI/2 in sicer:
- zapiranje jaie v višini 431.311.182,00 SIT,
- kadrovsko socialni progra« v višini 54.355.812,00 SIT.
Iz podatkov v tabeli I/l je razvidno:
- da bo dejanska poraba presegala prograasko na področju zapiralnih del jaie
predvse« na račun prograisko prenizko ovrednotenih stroškov porabe
električne energije,
- ostali prograii ne bodo dosegali prograiske višine,
- kumulativno naj bi bil progra« dosežen z indekso« 94,74.
Seveda bodo takšni podatki doseleni saio v priteru, da bo leto 1998 proračunsko
financirano v višini, kot je predlagana z naši« letni« piano« aktivnosti,
kateri vključuje tudi cci 780 aio SIT prenosov iz leta 1997 na področju '
zapiralnih del jaie, KSP, stroškov financiranja.
V priieru, da bo proračunsko financiranje kuiulativno do konca 1998 približno
enako, kot je navedeno v tabeli I/l bo aolno roke za izvedbo posaieznih
prograiov še vedno realizirati vendar ob višjih stroških na račun začasnega
financiranja prograaa iz tujih, predvsea bančnih virov.
NAJVEČJA NEVARNOST SE SKRIVA V PRIMERU ZAČASNEGA FINANCIRANJA V
LETU 1998. SISTEM ZAČASNEGA FINANCIRANJA PRAVILOMA UPORABLJA SISTEM
PORABE DVANAJSTIM PREDHODNEGA LETA (LETO 1997).
V TAKSNEM PRIMERU BO IZREDNO TE2K0 PRIDOBIVATI DODATNE BANČNE VIRE.
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IV.

PLANIRAM IZKAZ ODLIVOV ZA LTO 1998 PO MESECIH IN VRSTAH
Planiran izkaz odlivov za leto 1998 je prikazan v tabeli VII.
Osnove za izdelavo tabele VII so podatki v tabelah II do VI.
V tabeli VII so upoštevani planirani valutni roki za posaiezne vrste odlivov
v okvira posaaeznih-aktivnosti. V tabelah II do VI so prikazane obveznosti
po aešecitf nastanka.
Planirani valutni roki so naslednji:
t
I*
a) zapiralka dela jaae: . .
- reproaatertal, storitve dva aeseca po aesecu planiranja stroška,
- stroški zaposlenih aesec po aesecu planiranja stroSka,
- drugi stroški v aesecu planiranja stroška,
b) kadrovsko-socialni prograa
- odliv v aesecu po aesecu planiranja stroška,
c) ekološko prostorska sanacija, projetkna dokuaentacija
- odliv dva aeseca po aesecu planiranja stroška,
d) investicije v opreao
- odliv dva aeseca po aesecu planiranja stroška,
e) finančni transferji
- glavnice, provizije v aesecu planiranja stroška,
- obresti v aesecu po aesecu planiranja stroška.
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DODATEK 1

Popravki operativnega plana s pojasnili k mnenju
Ministrstva za finance
(dopis št. 311-13/95)
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RUDNIK ZGORJE V ZAPIRANJU D.O.O.
REPUBLIKA SLOVENIJ/
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI
PREJETO:
ORG. CN.
VRED.:
6 0 -IJfc-

Grajska 2
1410 Zagorje ob Savi

Zagorje ob Savi, dne 29.4.1998
STEViLKA

u2 ~ri

i

pniLOCć

i

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Zadeva: Odgovori na mnenja Ministrstva za finance RS k operativnem planu
aktivnosti za izvedbo programa zapiranja Rudnika Zagorje za leto 1998
(dopis št. 311-13/95 z dne 16.4.1998)

S tem dopisom dajemo odgovore na mnenja Ministrstva za finance.

I.

Nepreglednost

predlagane

variante

financiranja

kadrovsko-socialnega

programa

Predlagan način financiranja dela aktivnosti kadrovsko-socialnega programa (novi
programi) je rezultat večih predhodnih pobud, razmišljanj in nenazadnje tudi potreb:

1. Rudnik Zagorje bo zaradi specifičnosti poslovanja po vsej verjetnosti konec leta
1998 dosegel zaradi izredno visokih letnih izgub (v obdobju 1996 -1998) negativni
kapital; izgube so predvsem posledica odpisovanja preteklih investicij v jamske
gradbene objekte, kateri se z zapiranjem jam sprotno likvidirajo; z dokapitalizacijo
Države in istočasno z naložbo Rudnika Zagorje se ohrani kapital vsaj v višini, kot
\
znaša dokapitalizacija;
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2. nova oblika financiranja

novih

programov kot enega

iz

mehanizmov

za

zagotavljanje novih delovnih mest presežnim delavcem Rudnika Zagorje je po
mnenju vodstva Rudnika Zagorje dobra rešitev,
3. za lastnika, Republiko Slovenijo je predlagan način ravno tako dobra varianta, saj
gre za povratna sredstva,
4. o nepreglednosti financiranja ni možno govoriti; sredstva nakaže Rudnik Zagorje
kot dolgoročno vlogo, s tem vzpostavi v svoji bilanci stanja dolgoročno terjatev iz
financiranja; s pogodbo med pogodbenima strankama so lahko ustvarjeni vsi
pogoji za kvalitetno izvedbo zamišljene oblike financiranja novih programov,
5. glede na to, da ima Regionalni center za razvoj d.o.o. Zagorje znanje, kadre in
vso potrebno informacijsko podporo smo v vodstvu Rudnika Zagorje menili, da je
leta najustreznejši partner za izvedbo zamišljene oblike financiranja; Agencija za
razvoj kot nosilka dejavnosti Regionalnega centra je v obdobju priprav na zaprtje
Rudnika Zagorje (1992-95) izvedla projekt sofinanciranj 470 delovnih mest v
drobnem gospodarstvu

Občine

kot nadomestilo za

pričakovano

ugašanje

gospodarske moči Občine ob zaprtju Rudnika,
6. ugotovitve v zvezi s poslovanjem Regionalnega centra za razvoj d.o.o. Zagorje so
neumestne z vidika ocene operativnega plana aktivnosti Rudnika Zagorje.

II. Neangažiranost lokalne skupnosti

Menimo, da se lokalna skupnost zelo prizadeva za kvalitetno izvajanje zapiralnih
aktivnosti Rudnika Zagorje.

Prva ideja o zapiranju Rudnika Zagorje sega v obdobje 90-ih let. V tem času je
Občina ustanovila Agencijo za razvoj občine Zagorje. Le-ta naj bi nosila pomemben
delež nalog pri prestrukturiranju gospodarstva občine, katero je bilo v pretežni meri
vezano na Rudnik Zagorje ali pa je bilo od nje odvisno.

Rudnik Zagorje je bil v preteklosti največji gospodarski subjekt Občine in je imel v
začetku 90-ih let cca 1.000 zaposlenih. Ravno tako je bil najpomembnejši kupec
investicijskih programov vsaj dveh gospodarskih družb. Kupna moč zaposlenih je
pomembno vplivala na razvoj lokalnih podjetij s področja storitev, itd...
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Občina oziroma župan kot njen predstavnik ima vrsto zaslug za sedanji način
izvajanja zapiranja in od tega, da je bil izborjen sedež družbe v Občini, da je bila
ustanovljena v okviru Občine Komisija za spremljanje izvajanja zapiranja Rudnika
Zagorje, da so redno organizirani posveti med predstavniki Občine, gospodarstva in *
rudnika z namenom čimbolj kvalitetno izvajanje predvsem investicij v nova delovna
mesta (brez pripravljenosti in sodelovanja gospodarstva tega segmenta zapiralnih
aktivnosti ni možno realizirati).

Nenazadnje je župan Občine Zagorje predsednik Nadzornega sveta Rudnika
Zagorje in se iz naslova te funkcije angažira na številnih področjih, med drugim tudi
pri vlaganju amandmajev k osnutku letnih proračunov RS.

Občina Zagorje ima zaradi 240 letne zgodovine rudarjenja med drugim tudi precej
negativnih vplivov: na okolje, na komunalno infrastrukturo, itd....

Določitev nadomestila uporabe stavbnega zemljišča je pristojnost občinskega sveta
in predstavlja enega izmed izvirnih prihodkov občine. Uporaba tega nadomestila je
ravno tako stvar politike občinskega sveta in Rudnik Zagorje nima vpliva na sprejem
odločitev. Poznano pa je, da vse občine v Sloveniji, v katerih so locirani predvsem
energetski objekti in rudniki občine le-tem zaračunavajo bistveno višja nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča.

Občina Zagorje na podlagi Zakona o financiranju občin 40% svojih izvirnih prihodkov
)
nakazuje v dobro državnega proračuna, kar velja tudi za prejemke iz naslova
nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča.

III. Rast zadolženosti Rudnika Zagorje

Za potrebe analize rasti zadolženosti Rudnika Zagorje moramo le-to razdeliti na tri
področja:

i
- zadolženost, katera izvira iz naslova prenesenih obveznosti Rudnikov rjavih
premogov Slovenije p.o. Trbovlje na podlagi delitvene bilance, narejene na dan
31.12.1995,
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- zadolženost, katera izvira iz prenizko odmerjenih proračunskih sredstev leta 1997
za potrebe izvajanja zapiralnih aktivnosti
- zadolženost, katera izvira iz naslova financiranja izgradnje Obrtne cone Kisovec in
financiranja ostalih neproračunskih investicij.

Rudnik Zagorje predvideva odplačevanje obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov,
kateri so zavarovani z državnimi poroštvi skladno s pogodbenimi določili tako, da v
letu 1998 ne bo prišlo do primerov vnovčevanja v breme ministrstva za finance. V
Rudniku Zagorje smo v začetku leta 1998 izdelali več variant možnega izvajanja
aktivnosti v letu 1998. Variante so temeljile na višini sredstev, katera so bila
predvidena v osnutku proračuna RS za leto 1998. S sprejemom amandmaja k
predlaganem osnutku smo v Rudniku Zagorje pripravili novo varianto izvajanja
zapiralnih aktivnosti, katero vam prilagamo k tem odgovorom.

Kratkoročna zadolženost izvira iz naslova izvajanja zapiralnih aktivnosti v letu 1997
in iz njih izhajajočih odhodkov, odlivov na eni strani in na drugi strani za takšen
obseg izvajanj aktivnosti

prenizko odmerjena proračunska sredstva.

Vodstvo

Rudnika je v letu 1997 tekoče obveščalo tako Nadzorni svet kot Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti o tem, kaj pomeni obseg proračunskega financiranja za
tekočo likvidnostno situacijo Rudnika.

Vodstvo Rudnika Zagorje je zato v letu 1997 izdelalo rebalans letnega plana
aktivnosti za leto 1997 s katerim si je zastavilo dva cilja:
- v letu 1997 se izvedejo vse tiste aktivnosti, katerih prenos v naslednje obdobje bi
pomenilo avtomatsko podaljšanje roka za izvedbo zapiranja Rudnika Zagorje
(predvsem je tu mišljeno tekoče financiranje aktivnih oblik prezaposlovanja s
poudarkom na sofinanciranju novih delovnih mest),
- v letu 1997 se izvedejo javni razpisi in izbori izvajalcev za aktivnosti na področju
ekološko-prostorske sanacije, same aktivnosti pa se realizirajo v prvi polovici leta
1998.
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Planirana zadolženost konec leta 1997 naj bi znašala cca 780 mio SIT, dejanska
zadolženost pa je znašala 543.494 tisoč SIT. Nižja zadolženost je posledica
sprejema amandmaja k proračunu leta 1997 za rudnike v zapiranju.

Vira financiranja sta bila dva:
- bančni viri (okvirni krediti, obrestna mera T+7%, enkratna provizija za dobo 6
mesecev v višini 0,3%, zavarovanje akceptni nalogi),
- dolgi plačilni roki do dobaviteljev (60 dni).

Vodstvo rudnika je pred zadolževanjem pri bankah izvedlo aktivnosti, določene z
Uredbo o varovanju interesov države... (Ur. list RS 3/97).

Ne strinjamo se z ugotovitvami oz. predlogi Ministrstva za finance o možnih virih za
odplačevanje obstoječih obveznosti:
- obstoječa sredstva potrebna za izvedbo zapiralnih aktivnosti (196. seja Vlade RS
dne 30.4.1996) ne vključuje sredstev za servisiranje prevzetih obveznosti,
- sredstva iz naslova lastne dejavnosti in dezinvestiranja se bodo porabila na način,
kot bo to določil Nadzorni svet Rudnika ali njegov lastnik, v letu 1998 pa so prilivi
predvideni za financiranje dokončanja izgradnje Obrtne cone Kisovec.

V prilogi k tem odgovorom vam pošiljamo osnutek Korekcije operativnega plana
aktivnosti Rudnika Zagorje v zapiranju d.o.o. za leto 1998.

Osnovni program je bil narejen skladno z določbami Zakona o zagotavljanju sredstev
za zaprtje rudnikov rjavih premogov Kanižarica, Senovo in Zagorje (Ur. list RS 1/95),
planiranim aktivnostim iz krovnega programa zapiranja (Rudis, oktober 1995),
planiranim prenosom in planiranem stanju zadolženosti konec leta 1997. Osnovni
program je bil izdelan v avgustu 1997, zato je bilo na segmentu prenosa aktivnosti in
višine zadolženosti precej nejasnosti. Osnovni program je bil ovrednoten na
3.665.381 tisoč SIT. Predlagana korekcija je ovrednotena na 3.122.600 tisoč SIT.
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Na podlagi korekcije osnovnega plana bi bilo možno:
- še vedno zagotavljati rok za dokončanje zapiralnih aktivnosti konec leta 2000 s
tem, da se v letu 1999 realizirajo kumulativno prenesene aktivnosti iz predhodnih
obdobij,
- zadolženost bi se nominalno znižala za 334.656 tisoč SIT; preostanek zadolženosti
bi bil poravnan v letih 1999 - 2000 od tega kratkoročna zadolženost iz naslova že
realiziranih zapiralnih aktivnosti v celoti do konca leta 1999, zadolženost iz naslova
prenesenih obveznosti pa skladno s pogodbeno dinamiko.

IV. Tožba bivših zaposlenih

To področje naj bi uredil Zakon o prekinitvi pravdnih in izvršilnih postopkov, ki tečejo
pred sodišči zaradi premalo izplačanih plač delavcem v elektrogospodarskih in
premogovniških podjetjih, kateri je v postopku. V planu za leto 1998 se tega področja
niso dotikali.

V. Nepreglednost upravljanja RZVZ

Vodenje

in upravljanje družbe poteka preko organov, ki so pravilno navedeni v

dopisu Ministrstva za finance. Ti organi opravljajo svoje delo in naloge v skladu z
naslednjimi pravno-normativnimi akti:
- Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS št. 30/93)
- uredbo o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Ur. list RS št.
42/95)
- Statut družbe Rudnik Zagorje v zapiranju (198. seja vlade RS z dne 19. maj 1996)

Temeljni akt (ZGD) opredeljuje medsebojna razmerja in pristojnosti organov v členih
od 246. do 280. (sicer za d.d., ki pa se nato v skladu z 448. ter 449. členom
poglavja, ki govori o d.o.o. smiselno uporablja tudi za tovrstne družbe). V skladu z
navedeno pravno ureditvijo vodenja in upravljanja družb z omejeno odgovornostjo je
- poenostavljeno - v pristojnost poslovodij izvršna funkcija (vodenje - korektno
odločanje) ter priprava načrtov, poročil in aktov za nadzorni svet, medtem, ko je
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funkcija nadzornega sveta sprejemanje temeljnih aktov ter planov, načrtov in poročil,
kar zajema beseda upravljanje.

i

Navedeno izhodišče je konkretizirano tudi v uredbi ter statutu. V skladu z 15. členom
sodi v pristojnost nadzornega sveta sprejem delovnih načrtov in programov ter
splošnih aktov (razen aktov, ki jih sprejema ustanovitelj Vlada RS). Direktor pa v
skladu z 21. členom zastopa in predstavlja družbo s polno odgovornostjo v pravnih
poslih.

V skladu z temeljno zakonodajo ter izvedenimi navedenimi akti v družbi Rudnik
Zagorje v zapiranju konkretno odločanje, razen sprejemanja aktov, načrtov (letnih
planov, rebalansov ter planov) ter poročil (letnih poročil ter po dogovoru med
direktorjem ter nadzornim svetom kvartalnih poročil o rezultatih poslovanja), ni v
pristojnosti nadzornega sveta.

Izjemo seveda predstavlja omejitev za primer 10%-ne vrednostne prekoračitve
osnovnega kapitala družbe pri sklepanju poslov. V tem primeru mora direktor družbe
pridobiti soglasje ustanovitelja (Vlade RS). V konkretno navedenem primeru izbire
investitorjev novih programov v nobenem primeru ni šlo za prekoračitev navedenega
omejitvenega zneska.

Iz navedenega je razvidna neupravičenost mnenja iz. 5. točke poročila Ministrstva za
finance. Predlagano konkretno odločanje nadzornega sveta glede pravnih poslov je
v nasprotju z zadevno pravno ureditvijo. Komisije, ki jih skladno z 19. alinejo 21.
člena imenuje direktor so dejansko posvetovalno telo kot vsebinska strokovna
presoja za sklepanje konkretnega pravnega posla, vendar v skladu z navedeno
zakonodajo do direktorja in ne kot je bilo priporočeno v poročilu nadzornemu svetu.
Citiran 21. člen iz poročila Ministrstva za finance govori o pristojnostih direktorja;
(odškodninsko) odgovornost direktorja precizira 24. člen statuta. Statut pa sicer
sploh nikjer ne navaja (kot je v poročilu zapisano) odškodninsko odgovornost
nadzornega sveta.
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VI. Ugotavljanje rudarske škode

Glede predstavnika Vlade RS v Komisiji za rudarsko škodo akceptiramo mnenje
Ministrstva za finance.

Ob dejstvu,

da dosedanja sestava Komisije pokriva

strokovno-tehnične ter pravne dileme urejanja razmerij odškodnin za povzročeno
škodo rudnika. V Komisijo predlagam člana s področja financ. S tem tudi ta Komisija
(poleg Komisije za izbiro izvajalcev javnih razpisov ter Komisija za izbiro investitorjev
novih programov) zajema člana iz pristojnih ministrstev (Ministrstva za gospodarske
dejavnosti ali Ministrstva za finance).

SREČNO!

Direktor:

Namestnik direktorja:
Aleksander Mervar

V vednost:
- predsednik Nadzornega sveta g. Matjaž Švagan
- kabinet predsednika Vlade RS ga. Hilda Dolenc
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RUDNIK ZA50RJE V ZAPIRANJU C.D.C,
Grajska 2
1410 Zagorje oh Savi

KOREKCIJE
OPERATIVNEGA P L s s a s ii F I V N 0 S T I
RUDNIKA Z A 6 C R J E V ZAPIRANJU
ZA LETO i ? 9 8

Zagorje o/S, april 1998

Izdelal
Namestnik dirsk
AieksanderJIM1
^ VJtifilK/ ZAGORJE
4 V /A PIRAN JU d.o.o.
' . ka'SKA 2 X 61410 ZAGORJE
!
d)
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Korekcija izhaja i: naslednjih izhodišč:
1. piana aktivnosti po krovne® progra«u zapiranja Rudnika Zagorje za ieto 1998,
2. ugotovljenih korekcij planiranih stroškov,
3. pianiranin prenosov nekaterih aktivnosti v leto 1999,
4. ugotovljenega nižjega stanja tekoče zadolženosti leta 1997 na dan 31,12.1997.
V prilogi 1 je prikazana priierjava razlike vrednosti prvotno planiranih aktivnosti
in vrednosti korigiranih aktivnosti.
V prilogi 2 so analitično navedene korekcije po posaaeznih sklopih aktivnosti,
V prilogi 3 je prikazana priserjava aed planirani« stroški, odhodki, odlivi
in planiranimi prihodki za izvedbo zapiralnih aktivnosti leta 1998.
V prilogi 4 je prikazana projekcija gibanja zadolženosti do konca leta 1998,
2.

NAJPOMEMBNEJŠE UGOTOVITVE IZ KOREKCIJA PLANA ZAPIRALNIH AKTIVNOSTI LETA 1998

2.1.

Znižanje prvotno planiranih stroškov, odhodkov in odlivov
5 korekcijo je predvideno znižanje v višin; 542,781 tisoč SIT, največ pri prenesenih obveznostih leta 1997 (291,120 tisoč SIT),
Razlaga posameznih korekcij:
- pri stroških zapiranja jase bo zaradi hitrejše realizacije projekta prezaposlovanja (predvses na račun predhodno sofinanciranih projektov novih programov!
slovanja sanj stroškov za zaposlene in sicer v višini 106,366 tisoč SIT,
več stroškov pa bo predvses iz naslova porabljene električne energije
(problest in zasik končne izvedbe sanacije koaor A,B,C) in sicer v ocenjeni
višini 58.650 tisoč SIT (vključno z nekaterisi dodatnimi strošn materiala),
skupni učinek korekcije je za 43,216 tisoč SIT nižji stroški;
- pri ekoiošico-prostorski sanaciji, projektni oosumenzaciji m rušenju zunanji a
objektov znaša korekcija -186.400 tisoč SIT in je sestavljena iz dveh
segmentov;
1. znižanje iz naslova pričakovanih nižjih stroškov realizacije aktivnosti
v letu 1998 v višini 80.000 tisoč SIT (rudarska škoda 60.000 tisoč SIT,
rušenje separacije in klasicirnice 20.000 tisoč SIT 5,
2. prenos aktivnosti v leto 1999 v skupni višini 106.400 tisoč SIT (proolesatika pravočasne izdelave projektne dokumentacije, upoštevan je čas, potreben
za izvedbo izbire izvajalca po Zakonu o javnih naročilih); v letu 1998
planirano izvedbo in izbor vseh izvajalcev,
- korekcija -17,044 tisoč SIT pri prenešenih obveznostih RRPS-a izvira iz že
dogovorjenih povprečno za 71 letno nižjih stroških obresti (od 01.05,-998 dalje!,
trenutno smo v fazi drugega kroga pogovorov, kjer si prizadevamo za nadaljne
1,5 51 znižanje stroškov,
- korekcija -291.120 tisočSIT pri obveznostih ieta 1997 se nanaša na dva sklopa in
sicer 237.171 tisoč SIT zaradi nižjega dejanskega stanja zadolženosti konec
ieta 1997 kot je bilo planirano (v času od izdelave osnovnega piana do konca
leta 1997 je bilo vjbč spreaenb, katere so vplivale na stanje zadolženosti)
in 53.948 tisoč SIT na račun obresti (nižja glavnica za corestovanje, poravnava do konca aessca V/98).
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2.2.

Pokritje piana aktivnosti s proračunskimi sredstvi leta 1998
Iz priloge J je razvidno:
- da bodo odhodki/odlivi presegli prihodke/prilive za 477,040 tiscč SIT,
- ca bo stanje zadolženosti iz naslova izvedoe planiranih aktivnosti konec
leta 477.040 tisoč SIT, od tega bančni krediti 345.098 tisoč SIT in obveznosti
do dobaviteljev z valuto v 1/99 in 11/99 131.942 tisoč SIT,

2.3.

Plan gibanja zadolženosti
Iz priloge 4 je razvidno, da bo skupna zadolženost nosinalno nižja za
334.656 tisoč SIT.

3.

KONČNE PRIPOMBE
Končna verzija plana aktivnosti bo verjetno znana do -konca seseca ssja 1993 in
bo odvisna od stališč lastnika družbe.

PŠIL05A i: primerjava razlik sed osnovni® piano# zapiralnih aktivnosti RZVZ za
leto 1993 :n reDalanso« št.I
NAZIV AKTIVNOSTI

VISINA
0SN0VNE5A PLANA

VISINA
REBALANSA 5T.1

RAZLIKA
(t3-2)

!2i

(3)

(4)

(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zapiralna dela jase
investicije v opremo
ekološko-prost.sana., proj.dok. rušenje
kadrovsko-socialni progra®
finančni transferj i prenešenin obveznosti
finančni transferji obveznosti 1997

7. skupaj 1 do 6

31. julij 1998

985,579,536,00
25,800,000.00
704,471,000.00
531,860,773.00
550,902,476.00
866,768,089.00

937,363,164.00
25,800,000.00
318,071,000,00
531,860,773,00
533,857.624.00
575,648,304.00

(48,216,372.00!
0,00
(186,400,000.00i
0,00
(17,044,352.00;
(291,119,785.00

3,665,381,874.00 3,122,600,565.00

(542,781,009.00)
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PRILOSft 2: korekcije plana zapiralnih aktivnosti za ieto 1998 CRZVZ - avgust 1997) v SIT
A) Zapiralna deia ;aae
1. planirano
2. znižanje plana
- stroški zaposlenih
3. zvišanje plana
- stroški materiala, storitev
4. korigirana višina piana

985,579,536,00
i 106,866,372.00i
58,650,000.00
937,363,164,00

5. od tega odlivi v letu 1998

862,147,691.00

6. od tega odlivi v letu 1999

75,215,473.00

8) investicije v opreao
ini korekcij osnovnega plana!

25,800,000.00

C) Ekološko prostorska sanacija, projektna dokuaentacija, rušenje objestov
1. planirano
2. znižanje piana - prenos aktivnosti v leto
- projektna dokuaentacija
- ekološka sanacija (plan.akt.98')
3. znižanje planiranih vrednosti
- rudarska škoda
- rušenje separacije in klasicirnice

704,471,000.00
(106,400,000.00!
(10,000,000.00)
(96,400,000.00)
(80,000,000.00)
(60,000,000.00)
(20,000,000.00)

4. korigirana višina plana

-518,071,000.00

5. od teca odlivi v letu 1998

498,456,000,00

6. od tega odlivi v letu 1999

19,615,000.00

D) Kaorovsko-socialni progras
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1. planirane

531,860,773.00

2. od tega odlivi v letu 1998

517,097,863.00

3. od tega odlivi v letu 1999

14,762,910.00
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E) Finančni transfer ji - prenos obveznosti RRPS-a (državna poroštva)
1. planirano
- glavnica
- obresti, provizija

550,902,476.00
230,794,200.00
320,106,276.00

2. znižanje piana
- glavnica
- obresti, provizija

(17,044,852.00)
0.00
(17,044,852.00)

3. korigirana višina plana

533,857,624.00

4. od tega odlivi v letu 1996

511,508,652.00

5. od tega odlivi v letu 1999

22,348,972.00

F) Finančni transferji - tekoče obveznost: ieta 1997

31. julij 1998

1. planirano
- glavnica
- obresti, provizija

866,768,039.00
780,665,294.00
86,102,795.00

2. znižanje plana
- glavnica
- obresti, provizija

(291,119,785.00)
(237,171,294.00)
(53,943,491.00i

3. korigirana višina piana

575,648,304.00

4. od tega odlivi v letu 1998

575,648,304.00

5. od tega odlivi v letu 1999

0.00
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PRILOSA 3: prinerjava razlike »ed planirsniai proračunski«! sredstvi 1,1998
in planiranimi stroški, odhodsi, odlivi
A) PLANIRANA SREDSTVA PRORAČUNA R5 ZA LETO l?9š
1. subvencije (pror.post.B.195)
2. investicija ipror.post.6.101)
3. skupaj 1 in 2

957,749,100.00
1,687,S10,970.00
2,445,560,070.00

B) PLANIRANI STROSKI, ODHODKI, ODLIVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zapiralna dela jase
937,363,164.00
investicije v opreio
25,800,000.00
ekološko-prost.sana., proj.dok. rušenje
518,071,000,00
kadrovsko-socialni program
531,860,773.00
finančni transfer j i prensšenin obveznosti
533,857,624.00
finančni transterji obveznosti 1997
575,648,304,00
skupaj 1 do 6
3,122,600,865.00

C) RAZLIKA *A -B
- od tega valute plačil v letu 1999
- od tega tekoča zadolžitev
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(477,040,795.OOi
131,942,355.00
345,098,440.00
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FSILOSA 4: plan gibanja zadolženosti v cbđbsju 01.01.1953 do 31.12.1998
NAZIV VRSTE ZADOLŽENOSTI

PRORAČUNSKA
DEJAVNOST

1. stanje na dar 31.12.1997
- obveznosti do bank
- obveznosti do dobavitelje, ostale oov.
- skupaj

NEPRORACUNSKA
DEJAVNOST

SKUPAJ

1.577,162
405,252
2,282,434

0
78,493
78,493

1,877,182
483,745
2,360,927

2. saldirane Korekcije tekočega
posiovanja ieta 1995

477,040

41,087

518,127

3. odplačila otvoritvenega stanja
- prenežene obveznosti RRP3
- zadolžitve 1.1997
- skupaj

230,796
543,494
774,290

0
78,493
78,493

230,796
621,987
852,783

1,935,184

41,087

852,783

(297,250)

(37,4061

(334,656!

4. planirano stanje 31.12.1998
5. razlika aeci začetni® in končni# stanjes
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RUDNIK SENOVO
V ZAPIRANJU d.o.o.
Titova 106
SENOVO

V sklada s 5. členom Zakona o zagotavljanju sredstev za zapiranje rudnikov rjavega premoga
Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur. list RS št. 1/95) je Rudnik Senovo v zapiranju pripravil

DELOVNI NAČRT
RUDNIKA SENOVO V ZAPIRANJU
ZA LETO 1998

Direktor:
Rudnnta Senovo v zapiranju.tUhO^
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1.0.0. UVOD
i
Osnovo za izdelavo delovnega načrta Rudnika Senovo v zapiranju za leto 1998 predstavljata:
•
•

»Zakon o zagotavljanju sredstev za zapiranje rudnikov Zagorje, Senovo in Kanižarica«
(Ur.list RS št. 1/95)
»Program zapiranja Rudnika rjavega premoga Senovo, SAVAPROJEKT, avgust 1995«

Sestavni deli delovnega načrta Rudnika Senovo v zapiranju so:
2.0.0. TEHNIČNI DEL
3.0.0. KADROVSKO SOCIALNI DEL
4.0.0. EKONOMSKO FINANČNI DEL
Tehnični del programa zajema:
•
•
•
•
•

delovni koledar
projektno dokumentacijo na področju jame, površine, urbanizma in infrastrukture
zapiralna dela na površini
zapiralna dela v jami
plan zapiralnih aktivnosti v lastni režiji

Kadrovsko socialni del zajema:
•
•
•

prerez kadrov Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o.
oblike in terminski plan razreševanja presežnih delavcev
program akcij na področju izobraževanja

Finančni del temelji na:
•
•
•

finančnem načrtu razreševanja presežnih delavcev in obstoječem številu delavcev
izračunu fiksnih stroškov poslovanja
višini proračunskih sredstev za kritje stroškov

Program ocenjuje bodoča dogajanja, verjetno pa bo prišlo med letom do določenih odstopanj
in sprememb glede na oceno. Pre Ividevamo torej, da bo prišlo do prelivanj denarnih sredstev
med posameznimi segmenti pr. g. ama, medtem ko naj bi ostali vzvodi in mehanizmi
posameznih delov ter celotna višina stroškov programa nespremenjena.
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2.0.0. TEHNIČNI DEL

2.1.0. UVOD

2.1.1. Delovni koledar

2.2.0. Zapiranje jame s projektno dokumentacijo
2.2.1.Zapiranje jame
2.2.2. Projektna dokumentacija
1

•, 1 >s

".

.

•

2.3.0. Ekološka in prostorska sanacija površin
f.

'■ ;'l '•" ■' •
■?<

. .
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2.0.0. TEHNIČNI DEL

2.1.0. UVOD

Osnovo plana za leto 1998 predstavlja Program zapiranja rudnika Senovo, s katerim so
opredeljena potrebna dela za zapiranje jame, likvidacijo površinskih objektov rudnika, sanacijo
površin in tehnično dokumentacijo za leto 1998.
Tehnični del je fizično in vrednostno razdelan v skladu z nomenklaturo revizije programa
zapiranja rudnika Senovo, kije bila osnova sklepov 169. seje Vlade oziroma je razdelan glede
na vire financiranja in opredeljuje naslednja planirana dela:
I.
•
•

Zapiranje jame s projektno dokumentacijo
Zapiranje jame
Projektna dokumentacija

II. Ekološka in prostorska sanacija površin
• Sanacija površin
• Rudarska škoda

Vrednostno in shematsko so aktivnosti zapiranja jame s projektno dokumentacijo ter ekološke
in prostorske sanacije površin prikazane v tabelah od 1 do 5.
2.1.1. DELOVNI KOLEDAR (tabela 1)
2.2.0. ZAPIRANJE JAME S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO
Osnovo plana dela za zapiranje jame s projektno dokumentacijo predstavlja potrjen Program
zapiranja rudnika Senovo.

2.2.1. ZAPIRANJE JAME
Šifre posameznih aktivnosti zapiranja jame so povzete po potrjenem Programu zapiranja
rudnika Senovo.
27 - Izdelava drenažnih prog
Ena najpomembnejših nalog ob zaprtju rudnika je zavarovanje vodnih virov pred
onesnaženjem. Dolomit, ki predstavlja del talninskih premogonosnih plasti, predstavlja hkrati
tudi vir oz. rezervoar izredno kvalitetne pitne vode. Z nestrokovno likvidacijo rudnika, bi prišlo
do onesnaženja omenjenega vodnega vira.
Aktivnost 27 spada v sklop zapiralnih del, katerih osnovni namen je zavarovanje vodonosnika
in sočasna usposobitev prepotrebnega novega vira za območje Senovega.

julij 1998
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7 - Likvidacija sipke 53/0
Sipka III je služila transportu nakopnine iz etaž do gumi transporterjev. Z likvidacijo je
predvidena demontaža strojne in elektro opreme ter izdelava zadelk.
12 - Likvidacija transportnega vpadnika 102/52
Transportni vpadnik 102/52 služi predvsem odvozu nakopnine in odvodnjevanju. V letu 1998
se predvideva demontaža transportnega sistema, medtem ko mora odvodnjevalni sistem iz
varnostnih razlogov ostati še nelikvidiran.
19 - Likvidacija transportnega vpadnika 132/102
Transportni vpadnik 132/102 služi predvsem odvozu nakopnine in odvodnjevanju. V letu 1998
se predvideva demontaža transportnega sistema, medtem ko mora odvodnjevalni sistem iz
varnostnih razlogov ostati še nelikvidiran.
11 - Likvidacija obzorne proge k. 52
Obzorna proga na k. 52 je služila odvozu nakopnine, zračenju in dostopu na delovišča in
odvodnjevanje. V letu 1998 se predvideva demontaža preostale elektro-strojne opreme in
izdelava zadelk.
67 - Izvajanje horizolnih meritev, nadzor in vzdrževanje
Rudnik je dolžan najmanj dvakrat letno izvesti geodetske meritve v smislu časovnega
spremljanja deformacij površine na udornem področju (Zakov)
59 - Likvidacija separacije

.i

V lastni režiji se bodo izvajala dela na demontaži eletro strojne opreme.
(\<.
57 - Sanacija površine na Reštanju
V lastni režiji se bodo izvajala vsa potrebna ročna dela (čiščenje terena, pogozditev, urejanje
odvodnjevanja ...)
s
1
''
49 - Čiščenje in skladiščenje opreme iz jame
Čiščenje, sortiranje in skladiščenje jamske opreme.
50. Usposobitev izvoznega jaška
i
■
. ■■
Izvozni jašek s pripadajočo elektro-strojno opremo je strateški objekt za izvedbo aktivnosti
zavarovanja in izkoriščanja vodnih virov.
V letu 1998 se predvideva v glavnem le vzdrževanje izvoznega jaška.
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51. Pomožna dela
S pomožnimi deli so mišljena vsa dela, ki omogočajo zapiralna dela v jami kot npr.
pripravljalna dela v elektro-strojni delavnici, svetlikarna, kompresorji...
52. Vodenje rudnika v zapiranju
Pod šifro aktivnosti 52 se bodo evidentirali stroški managmenta (direktor, tehnični vodja
rudnika, vodja gospodarskega področja, vodja investicij), stroški izvajanja nadzora v jami in na
površini (14 delavcev nadzorno tehničnega osebja) in stroški administrativnega osebja (13
delavcev).

2.2.2. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

Projektno dokumentacijo je potrebno izdelovati na naslednjih področjih:
• področje jame
• področje površine
• področje urbanizma
• nepredvideno
Spisek potrebnih projektov, kakor tudi njihova planirana vrednost
razvidna iz priložene priloge 3/2.

in dinamika izdelave je

2.3.0. EKOLOŠKA IN PROSTORSKA SANACIJA POVRŠIN (zapiralna dela na
površini)
Ekološka in prostorska sanacija površin obsega naslednja področja:
• sanacija površine v eksploatacijskem (pridobivalnem ) prostoru (Srebotno, Reštanj, Zakov)
• likvidacija in sanacija objektov izven eksploatacijskega območja (ozkotirna
železnica,likvidacija separacije, sanacija jatovišča,)
• geološko- geotehnične preiskave
• rudarska škoda (odškodnine v eksploatacijskem območju in izven )
• geodetske meritve
• nepredvidna dela

55. Geološko geotehnične preiskave:
Da bi zapiranje jame potekalo v skladu
geološko - geotehnična spremljava.

31. julij 1998
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56. Sanacija površine na Srebotnem:
V jami Srebotno se je prenehalo odkopavati pred tridesetimi leti, sanacija površine pa ni
urejena v skladu z rudarsko zakonodajo. Kot predvideva rudarski projekt bo potrebno sanirati
in rekultivirati cca 2, 2 ha površine. Začetek sanacije se predvideva v zadnjem kvartalu.
57. Sanacija površine na Reštanju:
V skladu z rudarsko zakonodajo nameravamo v letu 1998 pričeti s sanacijo in rekultivacijo
omenjenega območja, ki obsega cca 20 ha. Območje se nahaja v eksploatacijskem območju in
je degradirano zaradi odkopavanja premoga. Sanacija bo obsegala
naslednja dela:
izravnavanje terena, ureditev kontroliranega odvodnjevanja, rekultivacija brežin, sanacija
obstoječega jezera.
59. Likvidacija separacije:
Separacijo, kije služila za potrebe separiranja premoga je potrebno porušiti ( odstraniti) saj ne
more služiti drugemu namenu, zaradi svoje tehnološke specifičnosti. Poleg separacije se bodo
odstranili tudi pomožni objekti ( usedlinski bazeni, črpališča, nakladalni rampi, bunker za rovni
premog). Po odstranitvi objektov bo zemljišče sproščeno za potrebe novih dejavnosti.
61. Sanacija in ureditev jalovišča:
Jalovišče se nahaja zahodno od separacije izven eksploatacijskega območja. V celotni zgodovini
rudnika je jalovišče, ki obsega cca 10 ha, služilo za odlaganje rudniške jalovine Območje je
potrebno sanirati in rekultivirati in s tem spremeniti njegovo namembnost
62. Likvidacija rudniške železnice:
V letu 1998 se predvideva rekultivacija trase Senovo- Brestanica. Rekultivacija se bo izvajala
v skladu z zahtevami v lokacijski dokumentaciji.
65. Ureditev ceste Senovo - Ravne
Zaradi dotrajanosti dela ceste Senovo- Ravne, ki jo je povzročil prekomerni prevoz rudniške
jalovine bo potrebno navedeno cesto sanirati in ustrezno preplastiti.
66. Ureditev ceste Senovo Zakov:
Da se bo lahko nemoteno izvajala sanacija degradiranega območja na Reštanju in Zakovu je
potrebno urediti navedeno traso. Prav tako bo potrebno del trase spremeniti zaradi vpliva
odkopavanja
67. Izvajanje kontrolnih meritev, nadzor in vzdrževanje:
Geodetske meritve
se morajo opraviti z namenom opazovanja vpliva rušnega območja
Zakov. Navedene meritve je potrebno izvesti dvakrat letno.
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68, 69. Odškodnine za poškodovana zemljišča in objekte v eksploatacijskem območju in
izven (rudarska škoda) :
Postavka zajema ovrednotenje del obligacijskega prava - odškodninskih razmerij zaradi škode,
povzročene fizičnim in pravnim osebam zaradi rudarjenja. Višino postavke je zelo težko
planirati, kjer šo pravni postopki zelo dogotrajni.
70. Čiščenje in revitalizacija potokov:
Zaradi izpusta jalovinskih delcev iz separacije v Senovški in Brestaniški potok je flora in fauna
minimalna. Potrebno bo izvesti čiščenje in revitalizacijo v omenjenih potokih.
71. Upravna stavba:
Zaradi dotrajanosti bo potrebno adaptirati upravno stavbo rudnika.
99/01. Nepredvidena dela:
V tej aktivnosti so vsa tista dela, ki niso zajeta v programu, pa jih je potrebno vseeno opraviti.
Spisek planiranih del, kakor tudi njihova planirana vrednost in dinamika izdelave je razvidna iz
priložene tabele 4.

31. julij 1998
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PRILOGE:

Tabela 1 - DELOVNI KOLEDAR

Tabela 2 - PLAN ZAPIRALNIH AKTIVNOSTI V JAMI SENOVO V LASTNI REŽIJI

Tabela 3 - PLAN ZAPIRALNIH AKTIVNOSTI V JAMI SENOVO - TUJI IZVAJALCI

Tabela 4 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Tabela 5 - ZAPIRALNA DELA NA POVRŠINI - TUJI IZVAJALCI
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RUDNIK SENOVO V
ZAPIRANJU, d.o.o.
SENOVO

DELOVI KOLEDAR
ZA LETO 1998

JANUAR

FEBRUAR
4
5
2
P
3
T
4
S
5
Č
6
P
7
S
1 ==5E
N

P
T
S
<*■
P
S
N

A
J
4

APRIL
13
P
T
1
S
2
Č
3
p
4
s
5
N

12
5 12
6 13
7 14
8 15
9 16
10 17
11 18

3
19
20
21
22
23
24
25

4
26
27
28
29
30
31

6
9
10
11
12
13
14
15

7
16
17
18
19
20
21
22

TABELA 1

8
23
24
25
26
27
28

MAJ
14 15
6 m
7 14
8 15
9 16
10 17
11 18
19

16 17
20 m
21
22 ipl
23 mii
24
25
26

17 18
4
p
5
T
6
S
7
Č
8
p
9
S si
3 10
N

19 20 21
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30
17 24 31

MAREC
8
P
T
S
Č
P
s
N
1

9
2
3
4
5
6
7
8

10
9
10
11
12
13
14
15

11
16
17
18
19
20
21
22

12
23 30
24 31
25
26
27
28
29

JUNIJ
22 23 24 25 26
1
8 15 22 29
P
2
9 16 23 30
T
3 10 17 24
S
4 11 18
Č
5 12 19 m
P
6 13 20 27
S
7 14 21 28
N

JULIJ
26 27 28 29 30
6 13 20 27
P
7 14 21 28
T
1
8 15 22 29
S
2
9 16 23 30
Č
10 17 24 31
p
4 11 18 25
s
5 12 19 26
N

AVGUST
30 31 32 33 34
3 10 17 24 31
P
T
4 11 18 25
S
5 12 19 26
Č
6 13 20 27
P
7 14 21 28l
22 29
8
1
s
9 16 23 30
N
2

SEPTEMBER
35 36
7
P
8
T
1
9
s
2
3 10
č
4 11
P
5 12
S
6 13
N

37 38 39
14 21 281
15 22 29
16 23 30
17 24
18 25
19 26
20 27

OKTOBER
39 40 41 42 43
5 12 19 26
P
6 13 20 27
T
7 14 21 28
sir
8 15 22 29
1
č
2
p
9 16 23 30
3 10 17 24
s
N
4 11 18 25:

NOVEMBER
43 44
2
P
3
T
4
S
5
Č
6
P
7
S
N
8

DECEMBER
48 49
7
P
8
1
T
2
9
S
3 10
Č
4 11
p
5 12
s
N
6 13

50
14
15
16
17
18
19
20

1 praznik
i kolektivni dopust
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□

45 46 47
9 16 23 ~3oj
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29

delovni dnevi
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51

52

2lftV
22
23
24

27

V letu 1998 je planirano:
245 delavnikov
8 kolektivnih dopustov
8 praznikov
261 skupno plačanih dni
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JUN
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5

6,21
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(N

67
59
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a
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|oc
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1

Stroški
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Izdelava drenažnih prog
Likvidacija sipke 53/0
6,21
Likvidacija transp. vpadnika 102/52
Likvidacija transp. vpadnika 132/102 |
15,48 |
Likvidacija obzorne proge k. 52
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meritev,
nadzor
in
vz
|
|
| |Likvidacija separacije
| Sanacija površine na Reštanju
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|Čiščenje in skladišč, opreme iz jame
1,321
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0,31
0,31
| Pomožna dela
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3.0.0. KADROVSKO SOCIALNI DEL

3.1.0. Stanje zaposlenih na dan 1.1.1998

3.2.0. Stanje zaposlenih na dan 31.12.1998

3.3.0. Presežni delavci Rudnika Senovo

3.4.0. Reševanje statusa presežnih delavcev

3.5.0. Novi programi
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3.0.0. KADROVSKO - SOCIALNI DEL

Kadrovsko socialni del Delovnega načrta za leto 1998 zajema stanje zaposlenih na dan 1. 1.
1997, stanje presežnih delavcev ter njihovo strukturo in oblike razreševanja presežnih
delavcev.
Finančno vrednotenje programa je zajeto v zadnjem delu osnutka Delovnega načrta za leto
1998.

3.1.0. STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 1998
Stanje zaposlenih na Rudniku Senovo po posameznih področjih:

31. julij 1998
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GOSPODARSKO PODROČJE

1998

VODJA
GOSPODARSKEGA
PODROČJA
VODJA KOMERCIALE
REFERENT PRODAJE IN NABAVE
SKLADIŠČNIK
VODJA KNJIGOVODSTVA
KNJIGOVODJA MAT.IN DROB, INV
KOORDINATOR OD
SAMOSTOJNI
REFERENT
FIN,IN VEST
REFERENT PLAČILNEGA PROMETA

1
1
1
1
1
1
I
I
1

SPLOŠNO KADROVSKO PODROČJE

1998

VODJA
SPLOŠNO
KADROVSKEGA
PODROČJA
TAJNIK
KOORDINATOR SPLOŠNIH OPRAVIL
REFERENT ZA SOC. IN KADROVSKE
ZADEVE
:

1
1
1
1

3. 2.0. STALEŽ IN NJEGOVO SPREMINJANJE V OBDOBJU I - XII/ 1998
II

I

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

80

80

X

XI

XII IXII

79

78
1

75
3

:

I. STALEŽ
A - na delu

109
82 82
pasivno 0

82

82

80
2

80

79
1

75

razreševanje
aktivno 0
razreševanje
C- čakajoči

«

4
1

1

aktivno
razreševanje
pasivno
razreševanje
D - invalidi na
čakanju
- aktivno
- pasivno
II. STALEŽ
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1

1

23

23

23

23

23

23

23

23

23

0
0
108

21

21

21

100 99

96

96

23

2
106

106

106

104
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104

104
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3.3.0. PRESEŽNI DELAVI RUDNIKA SENOVO
Stanje presežnih delavcev na dan 1. 1. 1998 glede na izobrazbo
I
čakajoči
invalidi

II

12

III

IV
3
9

2

V
2

VI

VII

Stanje presežnih delavcev na dan 1. 1. 1998 glede na pokojninsko dobo

čakajoči
invalidi

0-5

6-10

11-15

0

0

2

16-20
3
2

21-25
11

NAD 30

26-30
1
5

3

Stanje presežnih delavcev na dan 1. 1. 1998 glede na starost

čakajoči
invalidi

do 20 let 20-25

25-30

30-35

0

1

1

0

35-40
3
6

40-45

45-50

9

3

nad 50
1
3

3.4.0. REŠEVANJE STATUSA PRESEŽNIH DELAVCEV V LETU 1998
Generalne oblike reševanja delimo v:
a) aktivne oblike, katerih posledica je kvalitetna prezaposlitev delavcev v že obstoječa podjetja
b) pasivne oblike, katerih posledica je upokojitev delavcev v rudarstvu
c) nove programe, ki posledično v prostor prinašajo revitalizacijo izgubljenih delovnih mest,
ki nastopajo z izvajanjem projekta zapiranja rudnika

A) AKTIVNE OBLIKE
1. Programi identifikacije alternativnih sposobnosti presežnih delavcev
Namen tega segmenta programa je ugotoviti alternativne sposobnosti posameznikov za
nerudarske zaposlitve na osnovi prekvalifikacije, seminarjev in tečajev. Kot konkretne oblike
realizacije tega dela programa se bodo izvedle naslednje aktivnosti v predvidenih rokih:
•

tečaji

Število delavcev: 52
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•

srednje in poklicne šole

Število delavcev: 9
•

višja upravna šola

Število delavcev: 2

•

Rok: celo leto

Rok: celo leto

seminarji:
planirana vrednost udeležbe na seminarjih skupaj z ostalimi stroški je 2.000.000,00 SIT

Število delavcev: 40 delavcev

Rok: celo leto

Finančna ocena programa identifikacije alternativnih sposobnosti presežnih delavcev je:
12.000.000,00 SIT

2. Sofinanciranje projektov samozaposlovanja (Ur. list RS št. 11/95)
Namen tega instrumenta je sofinanciranje projektov samozaposlovanja v okviru podjetništva in
kmetijstva. Zneski za prezaposlovanje in samozaposlovanje ostanejo isti kot v preteklem
obdobju.
Število delavcev: 3
3. Sofinanciranje projektov prezaposlovanja (Novi programi)
Ta instrument zajema sofinanciranje projekta prezaposlovanja presežnih delavcev rudnika,
glede na merila in pogoje javnega razpisa z dne 6. 6. 1997 (Ur. list št.33797) in ki se najbrž v
prihodnjem letu ne bodo spreminjala.
Število delavcev: 14 (od tega 13 invalidov)
B) PASIVNE OBLIKE:
\
1. predčasna upokojitev
Število delavcev: 1

rok: IV. kvartal

2. dokup zavarovalne dobe
Število delavcev:3

rok: IV. kvartal

3. upokojitev po zakonu o uvedbi pravice do izjemne pridobitve pokojnine za delavce v
premogovnikih (Ur. list SRS 44/68)

Število delavcev: 5

rok. II., IV. kvartal

4. odpravnine (podlaga KP) - stimulativne
Število delavcev: 4
poročevalec, št. 50
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4.0.0. EKONOMSKO FINANČNI DEL

4.1.0. Uvod

4.1.1. Tebelarični prikazi poslovanja Rudnika Senovo v letu 1998 (tabele 1 do 3)

4.0.0. EKONOMSKO FINANČNI DEL
4.1.0. Uvod
Planirani stroški poslovanja za leto 1998 so prikazani v sklopu treh skupin:
•
•
•

tekoči stroški poslovanja Rudnika (fiksni stroški)
stroški dela delavcev na zapiralnih delih in stroški presežnih delavcev
planirani odlivi za leto 1998 iz naslova proračunskih postavk: subvencije, kadrovsko
socialnega programa in investicij

V tabeli 3 projekcija planiranih odlivov za leto 1998 je v točki 2 v mesecu decembru načrtovan
odliv prvega obroka vračila odobrenega dolgoročnega kredita za sanacijo prevzetih
obveznostih po delitveni bilanci. Odobrenemu kreditu v višini 450 mio SIT se revalorizacija
pripisuje, realne obresti v znesku 4 mio SIT pa predstavljajo redni mesečni odliv. Zaradi
pripisovanja revalorizacije h glavnici bo le ta ob predpostavki veljavne obrestne mere na dan
planiranja ob zapadlosti prvega obroka znašala 510 mio SIT oz. bo odliv za vračilo prvega
obroka znašal 102 mio SIT.
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PRILOGE

Tabela 1 - SREDSTVA ZA KRITJE TEKOČIH STROŠKOV POSLOVANJA Z
ANALITIČNIM PREGLEDOM POSAMEZNIH STROŠKOV

Tabela 2 - STROŠKI DELA IN PREZAPOSLOVANJA DELAVCEV

Tabela 3 - PROJEKCIJA PLANIRANIH ODLIVOV
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DODATEK 1

Popravki operativnega plana s pojasnili k mnenju
Ministrstva za finance
(dopis št. 311-13/95)
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RUDNIK SENOVO
V ZAPIRANJU d.o.o.
Titova 106
8281 SENOVO

DELOVNI NAČRT RUDNIKA SENOVO 1998
(korekcija na osnovi stališč Ministrstva za finance)

Senovo, 11. 05. 1998

RUDNiK SENOVO !
V ZAPiHAfjJU d.o.o. j
Titova 106 K Bii! SENOVO)
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Na osnovi ugotovitev in podanih stališč Ministrstva za finance ob pregledu delovnega načrta
oz. operativnega plana Rudnika Senovo v zapiranju za leto 1998 posredujemo vsebinsko in
tabelarično korekcijo planiranih aktivnosti za leto 1998 ter mnenje uprave in nadzornega sveta
Rudnika Senovo v zapiranju na podane ugotovitve in stališča.

1. POPRAVEK DELOVNEGA NAČRTA PO SKLOPIH ZAPIRALNIH AKTIVNOSTI

1.1. NEPREDVIDENA DELA
Na osnovi stališča Ministrstva za finance, nepredvidena dela ne morejo biti postavka
delovnega načrta, zato se stroški izvajanja zapiralnih del zmanjšajo za 27.000.000,00 SIT na
aktivnostih:
- projektna dokumentacija (tuji izvajalci)
(tabela 4) - izločitev šifre 99/001
- zapiralna dela na površini (tuji izvajalci)
(tabela 5) - izločitev šifre 99/01

10.000.000,00 SIT
17.000.000,00 SIT

Zmanjšanje stroškov navedenih zapiralnih aktivnosti hkrati pomeni manjši planiran odliv
sredstev v letu 1998 in zmanjšanje potrebnih proračunskih sredstev v letu 1998 za
27.000.000,00 SIT v okviru aktivnosti tekoče investicije in zapiralna dela.

Aktivnost

Delovni
načrt 1998

Korekcija
načrta 1998

Razlika
v p.p. 6101

53.900.000

43.900.000

- 10.000.000

4. Zapiralna dela na površini
4.2 Druge ureditve na površini

37.000.000

20.000.000

- 17.000.000

Proračunska sredstva

90.900.000

63.900.000

-27.000.000

C Tekoče investicije in zapiralna dela
2. Stroški priprave dokumentacije
za zapiralna dela

1.2. TEKOČE INVESTICIJE
Planirana vrednost tekočih investicij za leto 1998 se kot postavka črta iz delovnega načrta.
Postavka predstavlja planirano višino odliva za nabavo opreme za izvajanje zapiralnih del v
jami, zato jo ob korekciji delovnega načrta vključujemo v točko Zapiralna dela v jami v
prvotno planirani vrednosti 14.576.000,00 SIT. Navedena korekcija ne pomeni spremembe v
višini potrebnih proračunskih sredstev iz postavke 6101.
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Aktivnost

Delovni
načrt 1998

Korekcija del.
načrta 1998

Razlika
v p.p.6101

C Tekoče investicije in zapiralna dela
1. Tekoče investicije

14.576.000

0

+ 14.576.000

3. Zapiralna dela v jami

276.020.000

290.596.000

- 14.576.000

Proračunska sredstva

290.596.000

290.596.000

0_

1.3. IZVAJANJE ZAPIRALNIH DEL V JAMI IN NA POVRŠINI

V delovnem načrtu smo ocenili, da bomo za aktivnosti zapiranja jame s projektno
dokumentacijo in sanacijo površine potrebovali 519.920.000 SIT. Dela se bodo izvajala v lastni
režiji in s tujimi izvajalci (tabele 2, 4, 5).
Pri zapiralnih delih v jami 276.020.000 SIT znašajo planirani stroški, materiala in dela za lastno
režijo 256.820.000 SIT, dela tujih izvajalcev pa so planirana v višini 19.200.000 SIT.
V tem delu s korekcijo delovnega načrta izločujemo dela v lastni režiji s planirano vrednostjo
13.700.000 SIT in sicer:
67 - izvajanje kontrolnih meritev, nadzor in vzdržba
59 - likvidacija separacije
57 - sanacija površine na Reštanju

500.000 SIT
6.600.000 SIT
6.600.000 SIT

in jih v enaki višini kot dela v lastni režiji vključujemo v sanacijska dela na površini. Zaradi
zmanjšanja ene oz. povečanja druge postavke se končna vrednost proračunske postavke 6101
ne spremeni.
Aktivnost

Korekcija del.
načrta 1998

Razlika
v p.p. 6101

276.020.000

262.320.000*

+ 13.700.000

4. Zapiralna dela na površini 190.000.000
4.1. Sanacij, dela na površini
138.000.000
4.2. Druge ureditve na površini
37.000.000
4.3. Odškodnine
15.000.000

203.700.000*
151.700.000
37.000.000
15.000.000

- 13.700.000
- 13.700.000
0
0_

3. Zapiralna dela v jami

Proračunska sredstva

Delovni
načrt 1998

466.020.000

466.020.000

0

Opomba: * zaradi primeijave so izločene tekoče investicije -14.576.000 SIT
* zaradi primerjave niso izločena nepredvidena dela - 17.000.000 SIT
poročevalec, št. 50
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2. ZADOLŽENOST JAVNEGA PODJETJA RUDNIK SENOVO V ZAPIRANJU d.o.o.

Z ugotovitvami Ministrstva za finance glede povečane stopnje zadolženosti se ne moremo v
celoti strinjati, saj sta uprava in nadzorni svet Rudnika Senovo v zapiranju temu vprašanju že
doslej posvečala veliko pozornost in pri tem prišla do nekoliko drugačnih ugotovitev.
Strinjamo se z ugotovitvijo, da so na dan 1.1.1996 prenesene obveznosti iz RRPS znašale
384.354.000 SIT, niso pa se v tem obdobju povečale na 624.822.000 SIT, temveč so se
zmanjšale:
- kratkoročne obveznosti iz poslovanja za 137.276.000 SIT,
- pasivne časovne razmejitve, ki jih tvorijo v naprej vračunani stroški zamudnih obresti, pa za
31.236.0 SIT
Z najetjem dolgoročnega posojila z državnim poroštvom so nastale nove obveznosti v znesku
472.862.000 SIT. Sredstva iz tega vira so bila deloma porabljena za sanacijo prenesenih
obveznosti, deloma pa so angažirana v depozitu pri poslovni banki, ki je znašal na dan
31.12.1997 167.743.000 SIT. Če v okviru povečanja zadolženosti upoštevamo tudi povečanje
kratkoročnih obveznosti iz financiranja, je točna ugotovitev, da se je zadolženost Rudnika
Senovo v zapiranju povečala za 333.094.000 SIT. Vendar takšna ugotovitev ne pove vse
resnice. Ne upošteva namreč, da so se hkrati povečale kratkoročne terjatve iz poslovanja in
kratkoročne finančne naložbe za 179.895.000 SIT, zato se je neto zadolženost povečala le
zal53.199.000 SIT, kar znaša le 46 odstotkov zneska, ki se navaja kot povečanje zadolženosti
Rudnika Senovo v zapiranju
Tekoče obveznosti Rudnika Senovo v zapiranju tako niso največji problem, saj po stanju na
dan 31.12.1997 znašajo:
-

obveznosti do dobaviteljev
obveznosti za bruto plače
obveznosti za dajatve delodajalca
ostale obveznosti iz tekočega poslovanja

17.353.814
21.647.032
6.482.486
3.784.192

SIT
SIT
SIT
SIT

Glede plačila odloženih prenesenih prispevkov ZPIZ pa smo zavzeli stališče, da s poravnavo
teh obveznosti počakamo na odločitev parlamenta glede predloga zakona, ki ga je v
parlamentarno proceduro vložila skupina poslancev LDS, ali na ustrezen poziv k plačilu teh
obveznosti.
Večina problemov glede zadolženosti Rudnika Senovo v zapiranju pa po našem mnenju izhaja
iz delitvene bilance, saj je bilo na Rudnik Senovo v zapiranju iz RRPS p o. prenesenih le
2,74 % sredstev in preko 20,28 % obveznosti RRPS p o.
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Zato smo veliko naporov vložili v razčiščevanje postavk aktive, zlasti nepremičnin, ki v
delitveni bilanci niso bile specificirane, v zemljiški knjigi pa ne urejene. Šele po ureditvi teh
vprašanj jih bo mogoče uporabiti za pridobivanje lastnih prihodkov, ki bodo lahko uporabljeni
tudi za servisiranje obveznosti.

3. VKLJUČEVANJE LOKALNE SKUPNOSTI V ZAPIRANJE RUDNIKA SENOVO
Na podlagi intervenc vodstva Rudnika Senovo v zapiranju in Krajevne skupnosti Senovo glede
vključevanja Občine Krško v razreševanje vodooskrbe senovsko-brestaniške doline, je Občina
Krško v aprilu 1998 izrazila pristanek na izkoriščanje vodnih virov Rudnika Senovo v
zapiranju, s tem, da bo financirala potrebno zunanjo infrastrukturo iz svojih finančnih virov.
S tem je dodatno utemeljena realizacija aktivnosti pod šifro 27 iz Programa zapiranja Rudnika
Senovo. (Zapiralne aktivnosti, katerih namen je zavarovanje vodnih virov pred onesnaženjem
se zahtevajo že po Zakonu o vodah, Zakonu o varstvu okolja in Zakonu o rudarstvu).

4. NEREŠENA LASTNINSKA VPRAŠANJA Z METALNO TGS D.O.O. V STEČAJU
Problem nerešenega lastninsko pravnega razmerja z Metalno TGS, d.o.o. v stečaju je posledica
nerešenih zemljiškoknjižnih zadev, ki se niso uredile niti z izdelavo delitvene bilance. Zadeva
bo rešena v pravdnem postopku pred pristojnim sodiščem.

5. PRILOGE:
KOREKCIJA DELOVNEGA NAČRTA
-

Tabela 2 - plan zapiralnih aktivnosti v lastni režiji za leto 1998

-

Tabela 4 - projektna dokumentacija 1998

-

Tabela 5 - zapiralna dela na površini - tuji izvajalci 1998

KOREKCIJA EKONOMSKO - FINANČNEGA DELA DELOV. NAČRTA 1998

-

Tabela 3 - projekcija planiranih odlivov za 1998

-

Tabela 4 - bilanca stanja 31. 12. 1997 primerjalno na 31. 12. 1996 in 01. 01. 1996

-

Tabela 5 - spremembe v bilanci stanja na dan 31. 12. 1997 glede na 01. 01. 1996

poročevalec, št. 50

152

31. julij 1998

OJ

oc
0\
as
vH
O
H
W
_]
<
S!

*o
<N

5
P
K/O> ~.
(/) £

3 .
o Hg"
S S

3
a
»MO
c*

<
S
J
Oh

o
og
C
flj

31. julij 1998

153

o
"OM
a
>0)
CD
6
C
M
4>
'£?
00
>N
5
S
c/)

poročevalec, št. 50

£
H

.5

.§

s
rs
s
8
a
'a

8
■a

8.

8
tT
ri

a
C
_o
Ž

>N

8.
I

>
"8
E

U
a
C0)
E
3
O
"O

s
.S
O
•3
i;
□
ČL
a:

CJ
V
u
CL
e 8
I -ag
k/5

poročevalec, it. 50

§
ON
$

đ
tO8C
>
§J
«

•3
'i
j
d.
a
S

I

I
5
|
3
6
<£
Ći
-J

S

154

31. julij 1998

>UO
CL
a
c
J3
TJ
CS
C

31. julij 1998
03
>N

fe
o
z
>
C
H
*
<

O.
CJ
N

o
oEC
32c
d
t>
o6
o
s
1)>
J-:VJW
C
a.
0
•oC
C
1
ffl8
6
«o
8
o

vn
vi

i
5
1U.
oo
s
uC
»v?
>
•9
O
S
oo«0

3
'c
S
V
Ct
c
,ci)
►vik_
>
a
«
o
s
co•o
8
«n

3
S
<*
8
v-T
8
v-T

v §
3
"S
8
8 8 8
vi
v*
8

<
8
t
8V~l
8
W)
8
t

5,000 |
40,000 I

§
-Vo
i3
C0C
OC
>
&
«
o
s
00«
'•■s.
T*s.
:*r*

8
m
8
S
\r* 8
>o xr*

8
y>
8
•y>

3
S
r\

155

tuji izvajalci
3«J 3_«
I I
t t
tuji izvajalci
tuji izvajalci

8
:Š*

(N

O
M0
■f
C
.3

!
s
>cd

1
g
&
a
uC

i

00 o
»o S s o
vO VO S ro O
vO
•o vri
<0 oo
10,000 1
20,000 |

tuji izvajalci
tuji izvajalci
.a>

15,000 1

OPOMBE
tuji izvajalci
tuji izvajalci
^3o
•U>
S1

Odškodnine za poškodovan« zemljišča in objekte izven
pridobivalnega območja rudnika Senovo
Čiščenje in revitalizacija potokov

s
yi

9,000 |

8
T

20,000 |

E
z
-i<
P
> č/3
m* m* VO
m
Ou
3
S)
>
5
y. Z |
'J*• 2

U
u
Q
>
8. 8
O
*
Z
H
8. 8Tt
*
O
8 8
fiV
u
c/:
O g
8
>
t
<
S
t

Likvidacija separacije Senovo
Sanacija in ureditev jalovišča
Likvidacija rudniške ozkotirne železnice
Likvidacija opuščenih rudarskih objektov- II. faza-rov Dol, Belo
Ureditev ceste Senovo Ravne
Ureditev ceste Senovo iZakov
Izvajanje kontrolnih meritev, nadzor in vzdrževanje

00
O
ON
P
.a>
a

1 OOO'Ol

Šifra
aktivnosti

iS
zrs
H
8
8
:<n.
8
oo*

5
m
8wf

8.
S?
S
S?

o
r~-

I
1
t

8 8
;:vv
8
8 8.
OO

S
M
8
yv
8
8
8
O*

I

X

X>•S>
3v*
>S
u.
O

I

poročevalec, čf. 50

(N
—
n
<s
oro

CM
—
10
s
«r
n

«1
si
s
m
-

^
«
N
®
«

CB
t»
is
co
<

CM -— rr- e»- cm -o

* CM CM

CM
•o

»n

ro
CM

•-

CM *— *—•
cm

—•
—•

CM
CM

cm

m
CM

CM

■*-

in

—

N- ^ «r —
m
m2
in S
oo S
m

m r—
CM —

*o -o

oo
-—
CM

CM

CM
-«r

r^. CM — ■—«
•S CO <B >S> >B
o- «—• -—• — C3D

-O — —•

mm
cm" •—«

oo
«—
m

—

m

m

cm

oo

r- cm — —
CM CM —• —«
^ r« «•

CM —* —•
CM • »—•

CM

*■

cm

ro

CM

in
o~ in
o- in
o- in
ooo ca ca od
OjU
t>
3 TJOl
—«
Cti t

v-lqj>
T»
XJOl
m
'=

in

■—

O

— ojc. i.at
> N N
OJ —
— XI J3O X)O
■-* ■-»
y
uj
>
OO
Či

poročevalec, št. 50

a
h«o
C
m

>-4^
o

.i!c
TI>
ĆS

sin
OJl
o
CM

I
<r
*-«
U
CU
cn
—

*«o
1.
co

**o
C
tn

_w
*«o
L.
-*-J
cn

trt

OJ oa
mc_> -oOi
a mC

•—4CUMS
-o
i«C

.—*
TDOi
n
>S>

>OJ
•— oj
-o
t-#i •c—

u
%

2
s

oc

s.

g

s

—• CM f>
156

31. julij 1998

tabela U
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Bilanca stanja
v tisoč SIT
SREDSTVA
POSTAVKA
1.1.96
31.12.96
STALNA SREDSTVA
721.260 631.144
Neopredmetena osn. sredstva
0
0
I
Opredmetena osn. sredstva
720.489 626.311
1 nepremičnine
497.108 490.997
2 oprema In druga opredm.osn.sr.
223.381 135.314
II
Dolgoročne fin. naložbe
771
4.833
B
GIBLJIVA SREDSTVA
34.164 128.865
Zaloge
6.397
68.986
1 Material
6.397
15.278
2 Proizvodi
0
53.708
I
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
103
97
II
Kratkoročne terjatve iz poslovanja
27.664 34.610
IV Kratkoročne finančne naložbe
0
O
V
Denarna sredstva
0
25.161
VI Aktivne časovne razmejitve
o
11
SKUPAJ SREDSTVA
755.424 760.009
Zunajbilančna sredstva
0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A
KAPITAL
371.070 290.895
I
Osnovni kapital
90.748
90.748
II
Prenesena čista izguba Iz pret.let
o -113.319
III
Revalorizacijski popravek kapitala
393.641 426.295
IV Čista Izgubi poslovnega lota
-113.319 -112.329
C
DOLGOROČNE 03V. IZ FINANCIRANJA
0
O
1 za posojila pri bankah
0
0
Č
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSL.
0
0
D
KRATKOROČNE OBV. IZ FINANCIRANJA
6.565 123.071
E
KRATKOROČNE OBV. IZ POSLOVANJA 265.025 261.103
F
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
112.764 84.940
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
755.424
760.009
Zunajbilančne obveznosti
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31.12.97
596.822
0
596.803
498.309
98.494
19
233.534
24.001
24.001
0
82
39.816
167.743
1.868
24
830.356
683.834
112.908
90.748
-226.147
453.639
-205.332
471.852
471.862
0
36.309
127.749
81.528
830.356
683.834

poročevalec, št. 50

tabela 5

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
Spremembe v bilanci stanja
na dan 31.12.1997 glede na 1.1.1996
v tisoč SIT
A

STALNA SREDSTVA
-^124.438
Neopredmetena osn. sredstva
0
Opredmetena osn. sredstva
-123.686
1 nepremičnine
1 -201
2 oprema in druga opredm.osn.sr.
-124.887
III
Dolgoročne fin. naložbe
-752
B
GIBLJIVA SREDSTVA
199.370
I
Zaloge
17.604
1 Material
17.604
0
2 Proizvodi
II
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
-21
III
Kratkoročne terjatve iz poslovanja
12.152
IV Kratkoročne finančne naložbe
167.743
V
Denarna sredstva
1-868
VI Aktivne časovne razmejitve
24
74 932
SKUPAJ SREDSTVA
Zunajbilančna sredstva
683.834
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
0
;
A
KAPITAL
-258.162
0
I
Osnovni kapital
II
Prenesena čista izguba iz pret.let
-228.147
III
Revalorizacijski popravek kapitala
59.998
IV čista izguba poslovnega leta
-92.013
C
DOLGOROČNE OBV. IZ FINANCIRANJA
471.862
1 za posojila pri bankah
471.862
Č
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSL.
0
D
KRATKOROČNE OBV. IZ FINANCIRANJA
29.744
E
KRATKOROČNE OBV. IZ POSLOVANJA
-137.276
F
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
-31.236
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
74.932
Zunajbilančne obveznosti
683.834
I
II

SPREMEM3A ZADOLŽENOSTI
DOLGOROČNE OBV. IZ FINANCIRANJA
KRATKOROČNE OBV. IZ FINANCIRANJA
KRATKOROČNE OBV. IZ POSLOVANJA
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

333.09 t
-171.862
29.744
-137.276
-31.236

SPREMEMBA NETO ZADOLŽENOSTI
+ SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI
- POVEČANJE KRATK. FIN. NALOŽB
- POVEČANJE KRATK.TERJATEV IZ POSL.

163.199
333.094
-167.743
-12.152

1
2
3
4

II.
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RUDNIK KANIŽARICA
V ZAPIRANJU d.o.o.
ČRNOMELJ

PROGRAM ZAPIRANJA

v letu

1998

KOREGIRAN
■

i

Črnomelj, september 1997
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Plan zapiranja 98 sprejet 12.12.97 na ns.doc dopolnitve na plan februar 98

PROGRAM ZAPIRALNIH DEL ZA RUDNIK KANIŽARICA V LETU 1998
t
(povzetek programa zapiranja RRP Kanižarica, katerega je izdelal IRGO)

1.0.0.

UVOD

1.1.0.

POVZETEK

V povzetku podajamo v skrajšani obliki glavne podatke iz programa zapiranja, ki se sestoji iz tehničnega,
kadrovsko-socialnega in finančno-ekonomskega dela.
Z namenom, da se racionalizira pridobivanje rjavih premogov v Sloveniji, sanira okolje in zagotovi
prezaposlitev delavcev je prišlo do sklepa o zapiranju rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in
Kanižarica. Državni zbor Republike Slovenije je v ta namen 21.12.1994 sprejel zakon o zapiranju, sredstev za
zapiranje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica s katerim določa izdelavo ustreznih
programov.
Na osnovi takega sklepa je bila ustanovljena družba Rudnika Kanižarica v zapiranju, ki izvaja zapiranje
rudnika po obstoječem programu.
Zapiranje RRP - Kanižarica je predvidena v dveh fazah in sicer:
1. faza -

izvajanje zapiralnih del vzporedno s pridobivanjem premoga 1995-1997

2. faza -

likvidacija jame, sanacija površine in rekonstrukcija objektov 1997-2000

Vse aktivnosti, načrtovane v okviru zapiranja RRP - Kanižarica, se bodo končale v letu 2000, zaradi
nepravočasnega financiranja in dotoka sredstev predvidenih za zapiralna dela v jami in sanaciji površine.

2.0.0.

JAMA

10.1.2.

II. faza zapiranja (popis del, izvajanih po končanem odkopavanju)
II. faza likvidacije bo zajemala dokončno likvidacijo jame. Pričelo se bo po
končanem odkopavanju premoga, končala pa se bo z zasutjem jamskih
objektov, ki povezujejo jamo s površino (predvidoma) februarja leta 2000. V
II. fazi je za zapiranje jame in sanacijo površine predvideno 60 aktivno
zaposlenih delavcev.
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5.

VODENJE RUDNIKA V ZAPIRANJU
Ker je rudnik samostojno podjetje, ima v času zapiranja zaposlene
delavce za vodenje podjetja.

6.

REŽIJSKA DELA
Po mikro organizacijski shemi bo v času izvajanja zapiralnih del potrebnih
nekaj delavcev v režiji.

7.

STROJNIKI IZVOZNEGA STROJA
V času zapiralnih del bo moralo biti stalno obloženo delovno mesto
strojnika izvoznega stroja. Za to delovno mesto je predvidenih 5 delavcev.
Po zaprtju jame bodo do konca leta 2000 ti ljudje pri konzervaciji izvoznega
stroja in ureditvi rudarske razstave.

8.

TRANSPORT DEMONTIRANE OPREME NA POVRŠINO
V jami Kanižarica je transport opreme in materiala zelo slabo mehaniziran.
Kapaciteta transporta je zaradi skipa v izvoznem vpadniku majhna, poleg tega
pa zahteva večkratno ročno prekladanje. Za transport je predvideno 10
delavcev, razen v 1. polovici leta 1998, ko smo zaradi večje intenzitete
predvidevali 12 delavcev. Po zaprtju jame bodo ti transportni delavci
sodelovali pri sanaciji površine in demontaži opreme na zunanjih objektih,
ali pa se bodo prezaposlili na novih objektih.

9.

POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE ELEKTROSTROJNIH NAPRAV V
JAMI
Za normalna dela morata biti v jami prisotna dežurni kovinar in elektrikar,
da skrbita za odpravo raznih okvar in izpadov električnega toka. V času
normalnega obratovanja pa bosta pomagala pri demontaži opreme.

10.

POPRAVILO ELEKTROSTROJNIH NAPRAV V DELAVNICI,
ČIŠČENJE IN DEPONIRANJE OPREME NA POVRŠINI
V času zapiranja jame bo potrebno normalno opravljati popravilo orodja in
elektrostrojnih naprav v delavnici. Ta dela bodo izvajali delavci, ki že sedaj
delajo v delavnici in pogodbeni partnerji. Ti delavci bodo istočasno skrbeli tudi
za čiščenje razne demontirane opreme, za njihovo konzervacijo in deponiranje.
Skrbeli bodo tudi za vzdrževanje izvozne naprave.

17.

LIKVIDACIJA POMOŽNEGA ČRPALIŠČA NA KOTI - 92
Likvidacija pomožnega črpališča bo potekala vzporedno z likvidacijo
glavnega črpališča. Ker bo prišlo do hitrega zalitja objektov obeh črpališč,
bo lahko oprema le delno demontirana. Demontirane bodo predvidoma le
črpalke, elektro oprema in en cevovod.
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18.

LIKVIDACIJA GLAVNEGA ČRPALIŠČA NA KOTI - 95
Po likvidaciji pomožnega črpališča na koti - 132 bo voda iz zgornjega
betonskega čepa Južnega polja speljana direktno v glavno črpališče na
koti - 95. Vsa ostala voda se bo zbirala v pomožnem črpališču na koti - 92,
od tam pa se bo prečrpavala v glavno črpališče.
Likvidacija glavnega črpališča se bo začela po končanem, in ko bo iz jame
odpeljana vsa še uporabna oprema, razen tirov in vitla za transport po
vpadniku št. 6 in 10. Črpalke in njim pripadajoča oprema bo demontirana
postopno. Najprej bosta demontirani vertikalni črpalki Jugoturbina in njima
pripadajoča strojna in elektro oprema. Prav tako bo demontiran tudi en
cevovod. Ko bo vsa ta oprema demontirana in spravljena na površino, bo s še
montirano črpalko EMU popolnoma izčrpana voda iz vodnih prog. Temu bo
sledila hitra demontaža in transport črpalke EMU in še preostale strojne
opreme črpališča na površino. Glede na to, da se bo nivo vode v vodni progi
in v vpadniku 10 dokaj hitro dvigoval, verjetno ne bo možno demontirati vse
opreme črpališča.
Ker znaša dolžina vpadnika od kote - 90 do kote - 40 (dovozišče k skipu)
190 metrov pomeni, da bo od prenehanja črpanja v glavnem črpališču na koti
- 95 voda narasla do spodnje postaje skipa (kota - 40) v cca dveh tednih.

19.

LIKVIDACIJA VPADNIKA 6
Iz vpadnika 6 bo demontirana po končanem odkopavanju premoga vsa
oprema, razen tirov in signalizacije, ker bo po tem vpadniku potekal odvoz
opreme. Demontaža tračnic iz vpadnika 6 je predvidena samo v majhni meri.
(iz zgornjega dela vpadnika).

20.

DEMONTAŽA OPREME V VPADNIKU 10
Po prenehanju odkopavanja v jami Kanižarica bo demontiran gumijasti
transporter GT-1 v vpadniku 10.
Pred likvidacijo glavnega črpališča na koti - 95 bo delno demontiran tir in
separatni ventilator. Zaradi hitrega dviganja vode v vpadniku 10 ne bo možno
v celoti demontirati opreme.
V času likvidacije črpališča na koti - 95 in vpadniku št. 10 bojama zračena
pretočno. Sveži zračni tok bo pritekal po izvoznem vpadniku do kote - 40.
Na dnu vpadnika se bo zračni tok delil v dve veji. Ena veja bo vodila po progi
na K-40 proti jugu do vrha vpadnika št. 6 in nato po glavnih objektih za
izstopni zračni tok. Druga veja pa bo vodila po vpadniku št. 10 navzdol do
glavnega črpališča na koti - 95. Izrabljeni zrak bo odtekal iz kote - 95 po progi
7, prekopu na koti - 92 in vpadniku št. 6 na koti - 40, kjer se bo združil z
zrakom, ki bo pritekal po prekopu na koti - 40 od izvoznega vpadnika.
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5.2.

POVRŠINA

30.

VZDRŽEVANJE POVRŠINE PO KONČANI SANACIJI
Po končani sanaciji posameznih delov površin bo potrebno redno izvajati
vzdrževanje. Tako bo potrebno vzdrževati na novo pogozdene in zatravljene
površine. Prav tako bo potrebno vzdrževati odvodnjavalne kanale. Za ta dela
je predviden en oziroma dva delavca.

38.

ELEKTROSTROJNA DELAVNICA
Delavnica se nahaja cca 40 m jugovzhodno od izvoznega vpadnika. Delavnica
je montažne armiranobetonske konstrukcije. Objekt je novejši, njegova tlorisna
velikost znaša 776 m2.
Predvideno je, da se opravi rekonstrukcija tega objekta, ki naj se uporabi za
nove dejavnosti. V okviru rekonstrukcije objekta bi bilo potrebno izdelati
asfaltirano dostopno cesto dolžine 80 m in večji asfaltni prostor pred objektom
za deponiranje raznega materiala in za parkiranje.

39.

REKONSTRUKCIJA ŽAGE
Obstoječi objekti žage so dotrajani in v zelo slabem stanju. Predvideva se sprememba lokacije in
hkrati zgraditev objekta v katerem bo možna nadaljna lesno predelovalna dejavnost kot
tehnološko nadaljevanje sedanje dejavnosti žage.

45.

IZDELAVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Ker je predvidena uporaba obstoječih in nekaterih novih objektov za nove
dejavnosti, bo potrebno med objekti izdelati nekaj krajših odsekov ceste.
Na področju obstoječih in predvidenih novih rudniških objektov bo potrebno
izdelati novo, oziroma obnoviti obstoječo komunalno infrastrukturo. Obstoječa
infrastruktura je v precejšnji meri zastarela in neprimerna. Izdelati bo potrebno
vodovod, kanalizacijo, napajanje z električno energijo in toplovod ali
predvideti alternativni vir ogrevanja.

9.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

9.1.

PREGLED TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZA IZVAJANJE
ZAPIRALNIH DEL V JAMI
Za zapiranje rudnika bo potrebno izdelati še naslednjo dokumentacijo:
Projekti za jamo:
49. Izdelava letnih delovnih načrtov po programu in dejanski situaciji
53. RP »Zapiranje izvoznega vpadnika«
54. RP »Zasipavanje zračilnega vpadnika«
,
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9.2.

PREGLED TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZA IZVAJANJE
SANACIJSKIH DEL NA POVRŠINI

70.

RAZNI IZVEDBENI PROJEKTI

10.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IN GENERALNA DINAMIKA
IZVAJANJA DF.L

10.1.

SPECIFIKACIJA ZAPIRALNIH DEL V JAMI

10.1.2.

II. FAZA ZAPIRANJA (POPIS DEL, IZVAJANIH PO KONČNEM
ODKOPA VANJU)

5.

VODENJE RUDNIKA V ZAPIRANJU

6.

REŽIJSKA DELA

7.

STROJNIKI IZVOZNEGA STROJA

8.

TRANSPORT DEMONTIRANE OPREME NA POVRŠINO

9.

POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE ELEKTROSTROJNIH NAPRAV
V JAMI

10.

ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE OPREME NA POVRŠINI

13.

DEMONTAŽA OPREME IZ PROGE 7
- demontaža gumijastega transporterja GT-3
- delna demontaža cevovodov 0 200 mm
- demontaža TP-115 in pripadajočih kablov in stikal

15.

DEMONTAŽA OPRME IZ PROGE NA K - 93
- demontaža gumijastega transporterja GT-2
- demontaža vibracijskega dodajalnika
- delna demontaža cevovodov

16.

140 m

lx

LIKVIDACIJA POMOŽNEGA ČRPALIŠČA K - 92
- demontaža črpalk
- demontaža RTP in delna
demontaža VN kablov
- demontaža razne elektro opreme

poročevalec, št. 50

120 m
1 x
200 m

DEMONTAŽA OPREME IZ PROGE NA K - 52
- demontaža tira
- postopna demontaža elektro opreme
in demontaža visokonapetostnih kablov za VS
napajanje v jami

17.

300 m

164

2x
1 x
1 x

31. julij 1998

18.

LIKVIDACIJA GLAVNEGA ČRPALIŠČA K - 95
- demontaža črpalk Jugoturbina in EMU
. - demontaža RTP
- delna demontaža cevovodov 0 150 mm
- demontaža razne elektro opreme črpališča

19.

LIKVIDACIJA VPADNIKA 6
- demontaža vlečnice
- demontaža elektro kablov
- delna demontaža tračnic

20.

400 m
1000 m
500 m

DEMONTAŽA OPREME V VPADNIKU ŠT. 10
- demontaža gumijastega transporterja
GT-I in delno GT-2
- demontaža tira
- demontaža elektro opreme
- demontaža vitla in pripadajoče opreme

10.2.2.

3x
1x
200 m
1 x

220 m
200 m
1
1 x

II. FAZA ZAPIRANJA (DELA, IZVAJANJA PO KONČANEM
ODKOPA VANJU)
SANACIJE POVRŠINE

30.

38.

VZDRŽEVANJE
- vzdrževanje pogozdnih površin
- vzdrževanje na novo zatravljenih površin
- vzdrževanje odvodnjevalnih kanalov

I x
I x
1 x

REKONSTRUKCIJA ELEKTROSTROJNE
DELAVNICE

1X

39.

REKONSTRUKCIJA ŽAGE

45.

IZDELAVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
- izdelava nadomestnih odsekov cest
- vodovod
- kanalizacije
- elektrika NN
- elektrika VN
-jama razsvetljava

1000 m
540 m
1100 m
440 m
550 m
320 m

sanacija rudarske škode
- odškodnina za poškodovana zemljišča in objekte
- izdelava projektov za izvedbo sanacij
- rekonstrukcija komnalnih infrastrukturnih sistemov rudnika in njihova prenova
- sanacija vpliva odkopavanja na robu pridobivalnega prostora
- odvodnjevalni kanali
- rekonstrukcija cest
- čistilna naprava
- kolektor
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FINANČNI DEL PROGRAMA ZAPIRALNIH DEL V LETU 1998
Po programu zapiralnih del se v letu 98 predvideva naslednje stroške in vire financiranja:
STROŠKI

KOREKCIJA

VREDNOST

Vzdrževanje rudnika
Stroški zapiranja
Stroški izvedbe kadr. soc progr.
Servisiranje prenesenih obveznosti
skupaj v 11998

80.430.000,00
864.728.533,00
138.520 516,00

30.370.000,00
864.728 533,00
95.389.096,00
41.000.000,00

1.083.679.049,00

1.031.487.629,00

1.083.679 049,00

1.031.487.629,00

POKRIVANJE STROŠKOV
Proračun

VZDRŽEVANJE RUDNIKA
STROŠEK

KOREKCIJA

VREDNOST

Stroški materiala
Stroški storitev
Amortizacija
Dajatve
Odhodki fin. in ostali odhodki

14 440.000,00
15.330 000,00
9 060 000,00
600.000,00
41.000.000,00

14.440.000,00
15.330 000,00

Skupaj

80430.000,00

30.370.000,00

600.000,00

SERVISIRANJE PRENESENIH OBVEZNOSTI V LETU 1998
STROŠEK

KOREKCIJA

VREDNOST

Servisiranje prenesenih obveznosti

41.000.000,00

Skupaj

41 000.000,00

STROŠKI ZAPIRANJA
Za zapiralna dela je po programu predvidenih 864.728.533,00 SIT.
Predlog programa rudnika v letu 1998 pa je naslednji:
VREDN. V SIT

PROGRAM

□

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - JAMA
TEHNIČNA DOK. - POVRŠINA
ZAPIRALNA DELA V JAMI
ZAPIRALNA DELA NA POVRŠINI

4.174.600,00
17.000.000.00
167.885.936,00
675.667.997,00

SKUPAJ

864.728.533,00
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IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

9,1

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA
IZVAJANJE
ZAPIRALNIH DEL V JAMI

Šifra
Šifra
aktivnosti
aktivnosti
Po
po
Letnem načrtu Programu
IRGO

Vrednost
PROJEKTI

49 Izdel.let. delovnih nač. Po programu in
dejanski situaciji
53 RP »Zasipavanje izvoznega vpadnika«
54 RP »Zasipavanje zračilnega vpadnika«
Skupaj

9,2

V SIT

Izvajalec

174.600,00 Zunanj i
2.000.000,00 Zunanji
2.000.000,00 Zunanji
4.174.600,00

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA
IZVAJANJE
SANACIJSKIH DELNA POVRŠINI

Šifra
Šifra
aktivnosti
aktivnosti
Po
po
Letnem načrtu Programu
IRGO

Vrednost
PROJEKTI

59
63
64
67

P »Rekonstrukcija elektrostrojne delavnice«
P »Napajanje obj.in naprav z el.en.po rek.
P »Rušenje st. del., sklad., reš. In vent. Postaje
P »Rušenje raznih nadstr.in pomožnih
objektov«
70 Razni izvedbeni projekti

V SIT

Izvajalec

2.000.000,00
2.000.000,00
2000.000.,00
1.000.000,00

Zunanji
Zunanji
Zunanji
Zunanji

10.000.000,00 Zunanji
17.000.000,00

Skupaj
Ad 70
1
2
3
4

Sprememba ureditvenega načrta
Parcelacijski načrt
Zemljiško knjižne ureditve
Projekt za izdel. Raziskovalno eksploatacijskih
vrtin
5 Ostali izvedbeni projekti
Skupaj za izvedbo projektne dokumnetacije tako planiramo 17.000.000,00 SIT.
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ZAPIRALNA DELA V JAMI

Za izvedbo programa zapiralnih del v jami planiramo
I0,l ZAPIRALNA DELA V JAMI
I0.ll I.faza zapiranja

Šif.
aktivnosti
po
letnem
načrtu

Šifra
aktivnos
ti
po
program
u IRGO

VREDNOST

DELA

V SIT

Izvajalec

II.faza zapiranja
5
6
7
8
9
10
13
15
16
17
18
19
20

Vodenje rudnika v zapiranju
Režijska dela
Strojnik izvoznega stroja
Transport demontirane opreme na površino
Popravila in vzdrževanje el. nap. V jami
Čiščenje in skladiščenje opreme na površini
Demontaža opreme iz proge 7 - II. faza
Demont opr. iz prekopa na koti -93 - ILfaza
Demont opr. iz proge na koti -52 - II. faza
Likvfdacija pomožnega črpališča na koti -92
Likvidacija glavnega črpališča na K-95
Likvidacija vpadnika 6
Demontaža opreme v vpadniku št. 10
Skupaj

168

37.371.811,00
28.747.547,00
12.648.921,00
29.553.628,00
8.624.264,00

RK
R.K.
R.K.
R.K.
R.K.

25.872.792,00
2.563.996,00
3.231.224,00
919.924,00
5.507.992,00
7.140.385,00
2.023.910,00
3.679.542,00
167.885.936,00

R.K.
R.K.
R.K.
R.K.
R.K.
R.K.
R.K.
R.K.

31. julij 1998

SANACIJA POVRŠIN

Za zapiralna dela na površini pa planiramo

10,2

DELA NA POVRŠINI

Šifra
Šifra
aktivnosti aktivnosti
Po
po
Letnem
načrtu

VREDNOST
DELA

V SIT

IZVAJAL
EC

programu
IRGO
II.faza zapiranja
26
28
29
30
31
37
38
39
45
45

Sanacija ugreznine Mlake
Sanacija jalovišča l .faza
Sanacija površin okoli rudniških objektov l.f.
Vzdrževanje
Rušenje objekta starih del.,sklad.,in reš. postaje
Rekonstrukcija upr. Zgrd z lampar. in kop.
Rekonstrukcijaelektro-strojnedelavnice l.f.
Rekonstrukcija žage l .f.
Izdelava komunalne infrastrukture in r. škoda
Sanacija rudarske škode v letu 98
Skupaj

6.000.000,00
28.500.028,00
180.000.000,00
4.167.969,00
20.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
87.000.000,00
100.000.000,00
675.667.997,00

zunanji
R. K.
zunanji
zunanji
zunanji
zunanji
zunanji
zunanji

Tudi na teh deli planiramo več del kot po osnovnem programu IRGO. Povečanje del je posledica spremembe
prioritet saj planiramo med drugim izvedbo tistih del, ki so bila planirana že v letu 97, pa zaradi pomankanja
sredstev ali drugih razlogov niso bila lealizirana. Poleg tega je v letu 98 prvič delno vključena sanacija
rudarske škode, ki sicer ni bila zajeta v programu IRGO, vključitev te obveze v letne programe izhaja iz
sklepov sprejetih ob obravnavi prvega letnega poročila in o premikih strukture osnovnih sklopov v sprejetih
okvirih.
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B

KADROVSKO - SOCIALNI DEL

Za izvedbo kadrovsko socialnega programa brez stroškov aktivno zaposlenih načrtujemo celoten predviden
znesek 138.520.516,00 SIT.

1.1.

UVODNE UGOTOVITVE

Kadrovsko socialna problematika nastala zaradi zapiranja rudnika je
podrobneje obdelana v programu zapiranja Rudnika Kanižarica, ki gaje izdelal
IRGO Ljubljana v avgustu 1995. Temu programu v glavnem sledimo in
utemeljeno pričakujemo, da bo število zaposlenih do začetka leta 1998 doseglo
predvideno število 60 aktivno zaposlenih. Razlog za počasnejšo dinamiko
zmanjševanja zaposlenih v letu 1997 je v velikem številu delovnih invalidov za
katere nismo uspeli zagotoviti ustrezne prezaposlitve. Zaposlitvene možnosti
za to kategorijo delavcev so se našle v novih programih, ki so zaživeli tekom
leta 1997.

2.

PREDSTAVITEV IN ANALIZA ZAPOSLENIH
V letu 1997 bo od 94 zaposlenih razrešeno skupaj 26 delavcev (1 prenehanje
delovnega razmerja, 13 izjemna upokojitev in 12 prezaposlitev v nove
programe) tako, da bomo na dan 1.1.1998 dosegli stalež 68 delavcev.

Delavci bodo delali na naslednjih delovnih področjih:
direktor
SVD in investicije
gospodarsko področje
splošno kadrovsko področje
tehnično vodstvo
zapiralna dela
invalidi na čakanju
Skupaj stalež

1
2
3
3
4
32
23
'

68

2.1.

ANALIZA KADROV PO POSAMEZNIH VIDIKIH

2.1.1.

Analiza delavcev po izobrazbi
Izobrazba zaposlenih ustreza sedanji dejavnosti podjetja, saj imajo delavci
ustrezno strokovno ali pridobljeno rudarsko izobrazbo.
Dejanska izobrazba je sicer precej nizka, vendar bo ustrezala za prezaposlitev v
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razvi jajoče se nove programe.
stopnja izobrazbe
dejanska izobrazba
1
2-3
4
5
6
7
Skupaj

2.1.2.

24
5
27
7
2
3
68

delež v %
35,3
7,3
39,7
10,3
3,0
4,4
100

Analiza delavcev po starosti
S programi razreševanja presežnih delavcev smo v preteklih letih razreševali
pretežno mlajše delavce tako. daje starostna struktura dokaj neugodna, kar
60 % delavcev je starejših od 40 let.
Skupina
od 25 do 30
od 30 do 35
od 35 do 40
Od 40 do 45
nad 45
Skupaj

2.1.3.

delež v %
13,2
32,4
27,9
26,5
100

Analiza delavcev po pokojninski dobi
Skupina
od 10 do 20 let
od 20 do 30 let
nad 30 let
Skupaj

2.1.4.

število delavcev
9
22
19
18
68

Število
13
47
8
68

Delež v %
19,1
69,1
11.8
100

Analiza delovnih invalidov
Ob izdelavi programa zapiranja rudnika je bilo v staležu 36 delovnih
invalidov. Teh delavcev ni bilo možno razporediti na zapiralna dela,
zaradi zdravstvenih omejitev. Ker so varovana kategorija jim je bilo,
kot presežnim delavcem, odrejeno Čakanje na delo doma z možnostjo
odpoklica ob zagotovitvi ustreznega dela. Kljub upokojevanju se število
ni spreminjalo, ker so novi delavci pridobili status delovnega invalida.
Do bistvenega premika je prišlo v letu 1997, ko smo prezaposlili 5
delovnih invalidov na novih programih.
V letu 1998 bo ostalo še 31 delovnih invalidov.
Zanje predvidevamo naslednje razrešitve:
3 delavci se bodo izjemno upokojili,
3 delavci imajo zagotovljeno delo na rudniku,
10 delavcev bomo poskušali prezaposliti na novih programih.
15 delovnih invalidov je starih 50 let ali več ali imajo takšne zdravstvene
omejitve, da zanje ne bomo mogli zagotoviti drugega ustreznega
dela in bodo ostali na čakanju.
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3.

t
PLAN ŠTEVILA ZAPOSLENIH V OBDOBJU ZAPIRANJA

Po programu zapiranja je v letih 1997 do 2000 predviden stalež 60 delavcev,
vendar ocenjujemo, da moramo izkoristiti vsako možnost za prezaposlitev
ali kakršnokoli drugo ustrezno razrešitev delavca, čeprav se bo stalež znižal
pod 60. Zavedati se moramo, daje zaradi sorazmerno visoke starosti delavcev
njihova prezaposlitev že sedaj težavna in bi odlaganje prezaposlitve do zaprtja
rudnika pomenilo praktično izgubo vseh možnosti za prezaposlitev teh
delavcev, po drugi strani pa je starost tako neugodna, da delavci še ne bodo
izpolnjevali pogojev za kakršno koli upokojitev.

4.

UGOTAVLJANJE TRAJNO PRESEŽNIH DELAVCEV
V letu 1998 ne predvidevamo sprejemanja programa trajno presežnih
delavcev, saj so delovni invalidi, kijih bomo še prezaposlovali že določeni
kot trajno presežni delavci. Dodatno zmanjševanje števila delavcev bo prineslo
izjemno upokojevanje.

5.

ZMANJŠEVANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH
V začetku leta 1998 predvidevamo stalež 68 delavcev. Število zaposlenih
bomo zmanjševali z naslednjimi oblikami:
pasivne oblike, katerih posledica je upokojevanje delavcev v
rudarstvu
novi programi, ki v prostor prinašajo revitalizacijo izgubljenih
delovnih mest, ki se izgubljajo zaradi izvajanja programa zapiranja
rudnika

5.3.

Upokojevanje po zakonu iz leta 1969

Po pogojih zakona o uvedbi pravice do izjemne pridobitve pokojnine za
delavce v premogovnikih ('Jr.list SRS 44/69) se bo upokojilo 11 delavcev.

6.

NOVI PROGRAMI
V letu 1998 planiramo prezaposlitev v nove programe za 12 delavcev.
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7.

8.

STALEŽ OB KONCU LETA

Stalež 1.1.1998
izjemna upokojitev
novi programi

68 delavcev
11 delavcev
12 delavcev/

Stalež 31.12.1998

45 delavcev

na delu
na čakanju

30 delavcev
15 delavcev

FINANČNO VREDNOTENJE PROGRAMA

pri stroških aktivne delovne sile so upoštevani vsi stroški, ki bremenijo delavca (plača,
regres, prispevki, zaščita, itd)
strošek invalidov na čakanju - nadomestilo plače, plačan dopust, regres in drugi
stroški
upokojitve po zakonu: dejanski strošek tekočega leta, odpravnine ob
upokojitvi in stroški delavcev upokojenih v preteklih letih
novi programi - za prezaposlenega delavca znaša strošek
4.431.360,00 SIT
Financiranje je rokovno prikazano v projekciji planiranih odlivov po mesecih za kadrovsko socialni program v
letu 1998.
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Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.
Črnomelj

GIBANJE ZADOLŽENOSTI DO KONCA LETA 1998

Naziv

Stanje zadolženosti na dan
Ocena zadolženosti na dan
31.12.97
31.12.98
Dolgoročne obveznosti
226.000.000,00
226.000.000,00
Kratkoročne obveznosti
188.430.000.00
140.000.000,00
Pasivne časovne razmejitve
102 434.000,00
115.000.000,00
Skupaj:

516.864.000,00

481.000.000,00

Dolgoročno obveznost predstavlja dolgoročni kredit najet pri Krekovi banki d d. Maribor za
restrukturiranje obveznosti v višini sit 226.000.000,00. Končni rok za vračilo kredita je 01.12.2000.
Kratkoročne obveznosti poravnavamo tekoče, razen preneseno obveznost za plačilo odloženih
prispevkov do ZPIZ, ki znaša sit 85.022.693,20. Za plačilo le teh nimamo zagotovljenih sredstev
in bomo morali najeti kredit v primeru, da ZPIZ zahteva takojšnje plačilo navedene obveznosti.
Kratkoročno obveznost bomo zmanjšali z vračilom kratkoročnega kredita najetega pri SKB banki
v višini 40.500.000,00 sit.
Pri pasivnih časovnih razmejitvah smo povečali stanje na dan 31.12.1998 za oceno zamudnih
obresti za odložene prispevke do ZPIZ, ki predstavljajo večinski del obveznosti. Ocena na dan
31.12.1998 je sit 105.750.000,00.
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Predhodno proučen

POTEK
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IN

LOKACIJSKEGA
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REKONSTRUKCIJO

ODSEKU
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ČRNUČE,

OBČINI

IZDELAL

PROSTOR

Vlada Republike Slovenije je na 68. seji dne 9/7-1998
obravnavala:

PODODSEK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA, KI GA JE
IZDELAL PROJEKTIVNI ATELJE PROSTOR,

- PREDHODNO PROUČEN POTEK TRASE IN IZDELAN
OSNUTEK LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA REKONSTRUKCIJO CESTE M 10 NA ODSEKU DEPALA VAS - ČRNUČE,

ki ga pošilja na podlagi 45.a člena Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor.

31. julij 1998
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9
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije
na 68. seji dne 9. julija 1998 sprejela
SKLEP
o izboru trase za rekonstrukcijo ceste M 10 na odseku Depala vas
- Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana
I.
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s potekom trase
lokacij skega načrta za rekonstrukcijo ceste M 10 na odseku
Depala vas - Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana na
podlagi obrazložitve o izboru trase. Vlada Republike Slovenije
soglaša s predlogom trase.
II.
Vlada Republike Slovenije v skladu s četrto alineo drugega
odstavka 45.a člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/94, 37/85 in 29/86 ter Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 44/97) posreduje predhodno
proučen potek trase in izdelan osnutek lokacij skega načrta za
rekonstrukcijo ceste M 10 na odseku Depala vas - Črnuče,
pododsek v Mestni občini Ljubljana, ki ga je izdelal projektivni
atelje Prostor (številka naloge 1112/98) Državnemu zboru, da se
seznani s potekom trase.
Številka: 350-05/98-2 (N)
Ljubljana, dne 9. julija 1998
I .

SKLEP PREJMEJO:
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje

poročevalec, št. 50
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Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/
86 in Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 21.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 68. seji dne 9. julija
1998 sprejela

občin in Mestne občine Ljubljana za obdobje 1986 - 2000 in
družbenega plana občine Bežigrad za območje Mestne občine
Ljubljana za obdobje 1986 -1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta; (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve
planskih aktov občin).

SKLEP

Vlada Republike Slovenije predlaga Mestni občini Ljubljana v
obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov
občin.

III.

o javni razgrnitvi
a) osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste M
10 na odseku Depala vas - Črnuče, pododsek v Mestni
občini Ljubljana,
b) predloga sprememb In dopolnitev prostorskih sestavin:
- dolgoročnega plana občine in mesta Ljubljana za
obdobje 1986 - 2000 v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta,
- družbenega plana občine Bežigrad za območje Mestne
občine Ljubl|ana za obdobje 1986 - 2000 v delu, ki ga
opredeljuje osnutek lokacijskega načrta.

IV.
Mestna občina Ljubljana mora poskrbeti za izvedbo javne
razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega
načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine.
Javna razgrnitev traja en mesec in se prične dan po objavi sklepa
v Uradnem listu Republike Slovenije.
V.
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek
lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih
aktov občin, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.

I.

VI.

Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka
lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste M 10 Depala vas Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju:
osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal projektivni atelje
PROSTOR d.o.o., pod št. projekta 1112/98, v juniju 1998 in
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu
navedenih planskih aktov Mestne občine Ljubljana, ki jih je izdelal
projektivni atelje PROSTOR v juniju 1998.

Mestna občina Ljubljana mora v roku 30 dni po preteku javne
razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe
in predloge. Če vtem roku minister ne prejme pripomb in predlogov
z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni
pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VII.

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega
načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86,41/87,12/89 in Uradni
list RS, št. 36/90, 27/91 in 72/95), in s prostorskimi sestavinami
družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št.
72/95), v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v
nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstavlja
spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana
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Št. 350-05/98-2(S)
Ljubljana, dne 9. julija 1998
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik, l.r.
PODPREDSEDNIK
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aktov Mestne občine Ljubljana in občine Ljubljana Bežigrad je
izdelal projektivni atelje PROSTOR v juniju 1998.

OBRAZLOŽITEV
K PREDLOGU SKLEPA O JAVNI
RAZGRNITVI

Pred izdelavo osnutka lokacijskega načrta so bili pridobljeni pogoji
organov in organizacij, določenih v Programu priprave lokacijskega
načrta, ki so bili proučeni in smiselno upoštevani pri pripravi osnutka
lokacijskega načrta.

M OSNUTKA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA
REKONSTRUKCIJO CESTE M 10 NA ODSEKU
DEPALA VAS - ČRNUČE, PODODSEK V MESTNI
OBČINI LJUBLJANA IN

Priprava osnutka lokacijskega načrta je potekala v sodelovanju
med Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za promet
in zveze ter Direkcijo RS za ceste z upoštevanjem vseh
pogojedajalcev.

BI PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PROSTORSKIH SESTAVIN
- DOLGOROČNEGA PLANA OBČIN IN MESTA
LJUBLJANA ZA OBDOBJE 1986 - 2000 V DELU, KI
GA OPREDELJUJE OSNUTEK LOKACIJSKEGA
NAČRTA,
- DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE BEŽIGRAD ZA
OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA
OBDOBJE 1986 - 2000 V DELU, KI GA
OPREDELJUJE OSNUTEK LOKACIJSKEGA
NAČRTA.

II. VSEBINA OSNUTKA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki
se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost,
velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev ter
okoljevarstvene ukrepe.
Tekstualni del:
■ obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
- opis trase,
- podatke o infrastrukturnih objektih in napravah,
- seznam objektov predvidenih za odkup in odstranitev,
- opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
- varstvo naravne in kulturne dediščine
- ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja
- vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov
- varstvo kmetijskih zemljišč
- varstvo flore in vegetacije, favne in biotopov ter gozdnih
zemljišč
- zasnova krajinske ureditve obcestnega prostora,
- rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
- etape izvajanja lokacijskega načrta,
- seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta s
podatki o lastništvu,
- pogoji organov in organizacij.

1. UVOD
Priprava lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste M 10 na
odseku Depala vas - Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana
se je začela na podlagi predloga ministra za promet in zveze z
dne 4.3.1998. Na podlagi predloga ministra za promet in zveze je
minister za okolje in prostor dne 14.4.1998 določil "Program
priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste M 10 na
odseku Depala vas - Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana".
Program priprave določa vsebino lokacijskega načrta, roke
njegove priprave, organe in organizacije, ki morajo podati pogoje
za pripravo osnutka lokacijskega načrta.
Osnutek lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste M 10 na
odseku Depala vas - Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana
je skladen z zasnovo cestnega omrežja v prostorskih sestavinah
dolgoročnega plana RS Slovenije za obdobje 1986 - 2000 (Uradni
list SRS, št. 1/86, 41/87,12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91 in
72/95), s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986 -1990 (Uradni list SRS, št. 2/
86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95).

Grafični del:
- pregledni situacijski načrt
M 1 : 5000,
- prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije
M 1 : 250000,
- prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana mestne občine
Ljubljana
M 1 :5000,
- ureditvena situacija
M 1 :1000,
- zbirni prikaz komunalnih in energetskih
ureditev
M 1 :1000 in M 1 :10000,
- načrt gradbenih parcel
M 1 : 2880, M 1 :1000,
- pregledni vzdolžni prerez
M 1 :1000/100,
- karakteristične prečne profile
M 1 :50,

Trasa ceste M 10 predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje
1986 - 2000 (Ur. list SRS št. 11/86 in Ur. list RS št. 23/91), za
območje mestne občine Ljubljana in družbenega plana občine
Ljubljana Bežigrad (Ur.list SRS št. 15/87, 27/92,62/93, 5/94), zato
so v postopku priprave lokacijskega načrta izdelane tudi
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 - 2000, za območje
Mestne občine Ljubljana in družbenega plana občine Ljubljana, v
delu, ki ga opredeljuje lokacijski načrt.

Osnutek lokacijskega načrta je izdelal projektivni atelje PROSTOR
d.o.o. Ljubljana, pod številko projekta 1112/98 v juniju 1998.

Osnutek uredbe o lokacijskem načrtu:
- seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega
območja:
- funkcija območja,
- prometno tehnični pogoji urejanja območja,
- pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje,
- pogoji za komunalno urejanje,
- okoljevarstveni in drugi pogoji za izvedbo predvidenih posegov,
- etapnost izvedbe,
- obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega
načrta.

Predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih

Območje lokacijskega načrta obsega:

Odsek ceste M 10 na odseku Depala vas - Črnuče, pododsek v
Mestni občini Ljubljana, predstavlja del štiripasovne povezave
med naseljem Črnuče in mejo z občino Domžale, kjer se navezuje
na štiripasovnico v tej občini od občinske meje do Depale vasi.
Dolžina odseka je 933 m in prevzema funkcijo sedanje ceste M
10 po slovenski kategorizaciji.

poročevalec, št. 50
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Zaradi rekonstrukcije ceste je treba odstraniti 3 objekte in prestaviti
žične ograje pri 5 objektih.

- območje izključne rabe rekonstrukcije ceste M 10 z vsemi
spremljajočimi objekti in ureditvami,
- območje izključne rabe novih deviacij nadomestnih poti,
kolesarskih stez in peš poti,
- območje vodnogospodarskih ureditev in zavarovanja,
- območje ureditev obcestnega prostora, vključno z rekuttivacijo
zemljišč,
- območje prestavitve infrastrukturnih objektov in naprav,

V območjih, kjer trasa avtoceste poteka preko zemljišč, so z
namenom varovanja kmetijskih zemljišč predvideni naslednji
ukrepi:
- prst se odstrani in deponira tako, da se ohrani njena rodovitnost
in količina,
- potrebno je ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na
kmetijska in gozdna zemljišča,
- opuščene vozne površine je treba zravnati na nivo okolnega
terena, jih humuzirati in urediti kot sosednje obdelovalne površine.

Osnutek lokacijskega načrta je izdelan v skladu z zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/
84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/93, 71/93 in
44/97), Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Ur. list SRS, št. 14/85) in Zakonom
o varstvu okolja (Ur.list RS, št. 32/93 in 1/96).

Z namenom varovanja objektov in območij naravne dediščine,
flore in vegetacije, favne in biotopov ter gozdnih zemljišč so
predvideni naslednji ukrepi in ureditve:
- zagotavljanje nadomestnega mokrišča ter ohranjanje dela
obstoječega rastlinstva ob vzhodni strani zahodne lokalne ceste,
- v maksimalni meri bo ohranjeno obstoječe rastlinstvo in tako
ohranjen vsaj del živali na tej lokaciji,
- vse naravno ohranjene vodotoke je treba med gradnjo varovati,
regulirane pa obsaditi z obvodno vegetacijo ter tako omogočiti
ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov,
- živalskim vrstam, ki jim bo z izgradnjo avtoceste prekinjena
migracijska pot, je omogočeno prehajanje z oblikovanjem in
razširitvami prehodov, podvozov in prepustov.

V sklopu priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste M
10 na odseku Depala vas - Črnuče, pododsek v mestni občini
Ljubljana, odsek od km 3,0 + 74 m do km 4,0 + 07 m, primerjava
možnih variant ni bila izvedena, ker gre za rekonstrukcijo
obstoječe ceste M 10 v dolžini 933 m, kateri se prilagaja tudi
niveleta rekonstruirane ceste.
III. GLAVNE ZNAČILNOSTI REŠITEV V OSNUTKU
LOKACIJSKEGA NAČRTA
Odsek trase rekonstrukcije ceste M 10 v Mestni občini Ljubljana,
v dolžini 933 m, se na meji z občino Domžale navezuje na odsek
rekonstrukcije ceste M 10 v občini Domžale. Odsek se prične v
km 3,0+74 m in konča v km 4,0+07 m. Zgrajen bo kot štiripasovna
cesta s po dvema voznima pasovoma ter z vmesnimi ločilnim
pasom z odbojno ograjo, z nivojskim in semaforiziranim križiščem
v naselju Dobrava. Kolesarje, pešce in lokalni promet se vodi po
vzporednih poteh. Dostopi do gozdnih in kmetijskih površin so s
servisnih komunikacij. Normalni prečni profil rekonstrukcije ceste
M 10 je 18,60 m. Rekonstrukcija ceste M 10 je projektirana s
tehničnimi elementi, ki jih pogojuje računska hitrost 80 km/h.

Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine bo zagotovljen
stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli in izvedba zaščitnih
izkopavanj potencialno odkritih najdišč. Evidentirani objekt kulturne
dediščine - betonski križ se prestavi na novo lokacijo in prostor
hortikulturno uredi.
Oblikovanje obcestnega prostora bo v največji možni meri
prilagojeno krajinski podobi prostora, po katerem poteka
avtocesta.
Za varstvo pred hrupom se na odseku rekonstruirane ceste M
10 izvede zaščitne ukrepe pred hrupom v skupni dolžini cca 894
m protihrupnih zaščit. Protihrupni ukrepi bodo izvedeni v obliki
protihrupnih ograj. Protihrupne ograje bodo arhitekturno
oblikovane v skladu s tipiko prostora. Vsi protihrupni ukrepi imajo
hkrati tudi funkcijo varovanja okolice rekonstruirane ceste M 10
pred emisijami plinov.

Poteka skozi naselje Dobrava, katero ločuje na vzhodni in zahodni
del ter naprej ob vznožju hriba Kob, do križišča z Zasavsko
cesto v Črnučah. Pred naseljem Dobrava prehaja cesta preko
potoka Dobravščica, ob katerem so se na zamočvirjenih obrežnih
površinah razvili značilni biotopi.
Vsi infrastrukturni objekti in naprave, ki jih tangira rekonstrukcija
ceste M 10, bodo prestavljeni ali ustrezno prilagojeni.
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Državni zbor RS
Skupina poslancev

pošiljamo v obravnavo in sprejem.
Na seji matičnega delovnega telesa in sejah DZ bodo sodelovali
predlagatelji.

Ljubljana, 22. julija 1998
1. Darinka Mravljak, l.r.
2. Roman Jakič, l.r.
3. Tone Partljič, l.r.
4. dr. Ciril Ribičič, l.r.
5. Richard Beuermann, l.r.
6. Maria Pozsonec, l.r.
7. Rudi Moge, l.r.
8. Aleksander Merlo, l.r.
9. Branko Jane, l.r.
10. Helena Hren Vencelj, l.r.

Podpisani poslanci Državnega zbora RS podajajo na podlagi
208. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/
93, 80/94 in 28/96)
- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE
5. točke 19. člena Zakona o političnih strankah (Ur. list št. 62/
94), ki ga na podlagi 209. člena poslovnika Državnega zbora

Določba, za katero se predlaga obvezna razlaga, se glasi:
"Statut stranke mora določiti: ... 5. način zagotavljanja enakih
možnosti obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov za
volitve iz 4. točke tega člena;".

člena pomeni, da mora statut stranke Izrecno določiti
postopke In ukrepe pri določanju kandidatk oziroma
kandidatov, zaradi česar ne zadostuje zgolj povzemanje ali
zgolj Izjava oziroma navedba načela enakih možnosti brez
takšne Izrecne In določne opredelitve postopkov In ukrepov."

Podpisani predlagatelji predlagamo, da Državni zbor RS sprejme
RAZLOGI ZA OBVEZNO RAZLAGO IN OBRAZLOŽITEV
OBVEZNO RAZLAGO
Obvezna razlaga 5. točke 19. člena Zakona o političnih strankah
je potrebna zato, ker je zakonsko besedilo v tolikšni meri
abstraktno oziroma splošno, da v praksi prihaja do bistveno
različnih interpretacij in izpeljav njegove vsebine. Nejasna je
predvsem besedna zveza "način zagotavljanja enakih možnosti",
zaradi česar nekatere stranke v svojih statutih zgolj deklarativno

5. točke 19. člena zakona o političnih strankah (Ur.l.RS, št. 62/94)
v naslednjem besedilu:
"Način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri
določanju kandidatk In kandidatov za volitve Iz 4. točke 19.
31. julij 1998
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Vse to pa je v nasprotju z namenom zakonodajalca, katerega cilj
ni bil v tem, da bi le deklariral načelo zagotavljanja enakih možnosti
obeh spolov pri določanju kandidatk in kandiddatov za volitve iz
4. točke 19. člena. To bi namreč pomenilo, da zakonodajalec
zahteva od politične stranke zgolj statutarno izjavo, ki bi zakonsko
načelo le ponovilo in ga v ničemer ne bi konkretiziralo. Takšna
situacija bi bila v pravnem pogledu in tudi sicer nesmiselna, saj bi
političnih strank dejansko v ničemer ne zavezovala.

izpeljava zakonske določbe 5. točke 19. člena mora vsebovati
izrecno opredelitev različnih postopkov in ukrepov, ki so že
uveljavljeni v primerjalni (tuji) praksi, v svojih statutih pa jih že
upoštevajo tudi nekatere slovenske politične stranke. Gre za
postopke oziroma ukrepe, kot so na primer določitev najnižjega
deleža enega od spolov pri kandidiranju na volitvah, zagotavljanje
postopnega izenačevanja deleža obeh spolov pri kandidiranju na
volitvah, izmenično uvrščanje kandidatk in kandidatov na
strankarske volilne liste, zagotovitev čim večje prisotnosti
predstavnikov obeh spolov v postopku evidentiranja oziroma
izbiranja kandidatk in kandidatov za volitve ipd.

Zakonodajalec je želel obvezati politične stranke, da to načelo
podrobneje razdelajo oziroma izpeljejo v svojih statutih (praviloma
to pomeni, da bodo morale biti takšne določbe statuta izpeljane
tudi v pravilih, ki urejajo postopek za določitev kandidatk in
kandidatov za volitve, saj se omenjeno načelo v kontekstu 19.
člena nanaša zgolj na kandidiranje na volitvah). Podrobnejša

Iz navedenega je razvidno, da je predlagana obvezna razlaga
nujno potrebna, da se odpravi nejasnost 5. točke 19. člena Zakona
o političnih strakah, ter omogoči izvajanje te določbe v skladu z
namenom zakonodajalca in s pravo naravo načela zagotavljanja
enakih možnosti pri določanju kanidatk in kandidatov za volitve.
i i

in dobesedno povzemajo (prepisujejo) zapis določbe 5. točke 19.
člena navedenega zakona.

i
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MIRAN POTRČ,
poslanec Državnega zbora

- OBVEZNO RAZLAGO 7. ČLENA STANOVANJSKEGA
ZAKONA,

Ljubljana, 20. julij 1998

kakor jo podaja v prilogi.
Pri delu matičnega delovnega telesa in na sejah Državnega
zbora bo sodeloval predlagatelj.

Podpisani poslanec predlaga v skladu z 208. členom
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, da Državni
zbor Republike Slovenije sprejme

Miran POTRČ, l.r.

OBRAZLOŽITEV:

V skladu z 208. členom Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagam, da Državni zbor Republike Slovenije sprejme
obvezno razlago 7. člena stanovanjskega zakona.

Stanovanjski zakon je uvedel in predvidel uporabo več pojmov
oziroma zakonskih definicij, pomembnih za izvajanje zakona. Med
drugimi je opredelil tudi pojme, kot so stanovanje, pomožni
stanovanjski prostori in skupni prostori v večstanovanjski hiši.
Hkrati je v 2. odstavku 7. člena zakona navedel, da so v
večstanovanjskih hišah lahko tudi poslovni prostori in drugI
nestanovanjskl prostori. Pojem poslovnih prostorov opredeljuje
zakon o poslovnih stavbah in prostorih. Tako so edino drugI
nestanovanjskl prostori ostali posebna kategorija oziroma
pojem v stanovanjskem zakonu, ki ni nikjer opredeljen.

Predlog obvezne razlaga se glasi:
DrugI nestanovanjskl prostori Iz 2. odstavka 7. člena
stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18-652/91 -l-str.589,
popravek 19/91-l-str. 721, 9-379/94-str. 512-odločba US, 21-893/
94-str. 1245, 23-1314/96-str. 1837, 24-1467/96-str. 2019- odločba
US in 44-2776/96-str. 3832-odločba US) niso stanovanja, pomožni
stanovanjski prostori, poslovni prostori, niti skupni prostori
večstanovanjske hiše temveč so posebni prostori, namenjeni
drugim nestanovan|sklm In neposlovnim namenom (likovni
ateljeji in podobno).

31. julij 1998

Zaradi gornjega dejstva se pojavljajo pri upravljanju večstanovanjskih hiš in pri odločanju o najemnih razmerjih v zvezi s temi
prostori nejasnosti in različne rešitve. V praksi se drugi
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poslovno dejavnost.

nestanovanjski prostori glede sklepanja najemnih razmerij in tudi
glede določanja višine najemnine statusno enačijo s poslovnimi
prostori. Tako stanje ni v skladu z zakonom, saj stanovanjski
zakon ločuje poslovne prostore od drugih nestanovanjskih
prostorov, zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
čeprav je vsebinsko zastarel, pa nikoli med poslovne prostore ni
štel tudi ateljejev likovnih umetnikov.

Mnoga gornja vprašanja bi bilo mogoče rešiti tudi z obvezno
razlago stanovanjskega zakona. S predlagano razlago bi
zagotovili:
- da se drugi nestanovanjski prostori ne bi enačili s poslovnimi
prostori;

Na ta problem posebej opozarjajo likovni umetniki v zvezi s
statusom njihovih ateljejev. Likovni ateljeji so prostori, ki omogočajo
likovnim umetnikom temeljne pogoje za umetniško ustvarjanje in
študijsko dejavnost. Ta dejavnost je v izhodišču neposlovna
dejavnost. Likovno delo je kulturna dobrina, ki ostaja v času kot
kulturna dediščina; kot unikatni produkt svobode umetniškega
ustvarjanja. Nacionalna likovna dejavnost je ena od komponent
kulturno nacionalne identitete. Zato likovno dejavnost ni mogoče
primerjati z gostinsko, trgovsko, storitveno ali pisarniško
dejavnostjo, s skladišči ali garažami. Ateljeji likovnih umetnikov
so specifični prostori, specifični tudi glede na zvrst likovne
umetnosti. V nobenem primeru pa jih ni mogoče uvrščati med
klasične poslovne prostore in likovno umetniško ustvarjanje med

- da za urejanje najemnih razmerij in drugih vprašanj v drugih
nestanovanjskih prostorih ne bi veljale določbe zakona o
poslovnih stavbah in prostorih;
- da bi lastnik in upravljalci večstanovanjskih hiš lahko in morali
namen drugih nestanovanjskih prostov in razmerja v njih urejati
posebej in drugače kot v poslovnih prostorih.
Ker stanovanjski zakon ne definira pojma drugI nestanovanjski
prostori bi z navedeno obvezno razlago zagotovili interpretacijo
in precizacijo omenjene zakonske določbe. Zato je sprejem
obvezne razlage utemeljen.

■
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Skupina poslancev
Državnega zbora
Republike Slovenije

ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ŽRTEV V VOJNI ZA
SLOVENIJO 1991
(Ur. list RS 49/97).

Ljubljana, 9.7.1998
podpisi poslancev:
Kregelj Zbačnik Majda, l.r.
Stanislav Brenčič, l.r.
Vincencij Demšar, l.r.
Samo Bevk, l.r.
Franc Žnidaršič, l.r.
Maria Pozsonec, l.r.

Podpisani poslanci pošiljajo na podlagi 209.člena Poslovnika
Državnega zbora RS (Ur.list RS 63/95 in 44/96)
- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 2. ČLENA

Na podlagi 208.člena Poslovnika DZ RS ( Ur.list RS št.40/93 in
80/94) pošiljajo podpisani poslanci predlog za obvezno razlago
2.člena Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo
1991 s prošnjo, da jo skladno z 210.členom Poslovnika DZ RS,
posredujete v odločitev Državnemu zboru.

torej opravljali funkcijo staršev."
OBRAZLOŽITEV
Sprejem obvezne razlage bo omogočil, da bodo poleg staršev
padlih tudi druge osebe, ki so opravljale funkcijo staršev, kot npr.
posvojitelji padlih in druge osebe, ki jim je bilo za stalno ali začasno
dodeljeno skrbništvo nad padlim lahko uveljavljale pravice, ki jim
pripadajo po Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo
1991. Pri tem gre za pravico do odškodnine tako zaradi
premoženjske kot tudi zaradi nepremoženjske škode.

Določba, za katero se predlaga obvezna razlaga se glasi:
"Za upravičence v smislu 2. člena Zakona o posebnih pravicah
žrtev v vojni za Slovenijo 1991 se šteje poleg staršev padlih tudi
posvojitelji padlih in druge osebe, ki jim je bilo za stalno ali začasno
dodeljeno skrbništvo nad padlim s strani pristojnega organa in so

31. julij 1998
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Sprejem obvezne razlage bo torej omogočil vsem osebam, ki so
opravljale funkcijo staršev in to ne glede na krvno sorodstvo s
padlim, da lahko uveljavijo pravice iz 2. člena Zakona o posebnih
pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991.

Eden izmed primerov, v katerem prizadete osebe zaradi nejasnosti
zakonske določbe niso mogle uveljaviti svojih pravic, je tudi primer
g. Milana Bučarja. G. Bučarje bil ustreljen v noči iz 29. na 30. junij
1991 v vojni za Slovenijo in čeprav je živel šestnajst let v življenjski
skupnosti z zakoncema g. Marijo in Srečkom Mrakom, ki sta
skrbela zanj in opravljala funkcijo staršev na podlagi začasnega
sklepa centra za socialno delo, omenjena zakonca vse do danes
nista mogla uveljaviti svojih pravic. Omenjeni primer je obravnaval
tudi Varuh človekov pravic, g. Ivan Bizjak in ugotovil, da so
zakoncema g. Mariji in Srečku Mraku nedvomno "nastali stroški
v zvezi s pogrebom g. Milana Bučarja" in da "če je bila njuna
povezava s pokojnim Milanom Bučarjem tako tesna in pristna, da
je stopnja njune prizadetosti ob njegovi smrti bila takšna kot pri
tistih, ki jih 201. člen Zakona o obligacijskih razmerjih našteva kot
upravičence", da "gre bržkone tudi njima pravica do pravične
odškodnine za duševne bolečine zaradi smrti bližnjega".

skupina poslancev:
Kregelj Zbačnik Majda, l.r.
Stanislav Brenčič, l.r.
Jožef Špindler, l.r.
Rafael Kužnik, l.r.
Vincencij Demšar, l.r.
Samo Bevk, l.r.
Franc Žnidaršič, l.r.
Maria Pozsonec, l.r.

DODATNI SKLEP K PREDLOGU ZA SPREJEM
OBVEZNE RAZLAGE 2. ČLENA ZAKONA O
POSEBNIH PRAVICAH ŽRTEV V VOJNI ZA
SLOVENIJO 1991

Državni zbor poziva Vlado RS, da najkasneje v treh mesecih po
sprejemu tega sklepa predlaga ustrezne spremembe veljavnih
zakonov, s katerimi bo izenačil pravice staršev, posvojiteljev in

drugih oseb, ki jim je bilo za stalno ali začasno dodeljeno skrbništvo
nad otroki,
podpisi poslancev:
Kregelj Zbačnik Majda, l.r.
Stanislav Brenčič, l.r.
Jožef Špindler, l.r.
Rafael Kužnik, l.r.
Vincencij Demšar, l.r.
Samo Bevk, l.r.
Franc Žnidaršič, l.r.
Maria Pozsonec, l.r.
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slovenska stran že odprla to vprašanje. Takrat je koroška stran
pojasnila, da obstaja odločitev na zvezni ravni za dodatno
financiranje dvojezičnega šolstva, ki se bo pričelo z letom 1999.

POBUDA
poslanca Zmaga Jelinčiča za ustanovitev
dvojezičnega otroškega vrtca v Dobrli vasi - z
dne 3/4-1998

O problemu ustanavljanja dvojezičnih skupin na avstrijskem
koroškem, je ministrstvo za zunanje zadeve že v mesecu aprilu
obvestilo namestnika koroškega deželnega glavarja dr. M.
Ausservvinklerja in ga zaprosilo za učinkovito reševanje
omenjenega problema.

Ministru Republike Slovenije za zunanje zadeve gospodu dr. Borisu
Frlecu dajem poslansko pobudo, da z diplomatsko noto Vlade
Republike Slovenije ali na drug ustrezen način zagotovi uresničitev
sklepa občinskega sveta v Dobrli vasi, v kateri celo po ljudskem
štetju še zmeraj živi 12% slovenskega prebivalstva, da naj v
jeseni 1998 začne delovati dvojezična skupina otroškega vrtca.
Uresničitev tega sklepa namreč uspešno preprečuje stranka
SPO z županom Pfeiferjem na čelu ter FPO s predsednikom
Haiderjem, ki so preprečili nakup opreme in s tem onemogočajo
delovanje dvojezičnega vrtca.

Kljub temu, da je ustanavljanje dvojezičnih vrtcev v pristojnosti
občin, menimo, da je glede na dogovore na ravni zunanjih ministrov,
upravičen apel na zvezno vlado oziroma avstrijsko zunanje
ministrstvo, da v duhu dobrososedskih odnosov in izpolnjevanja
svojih obveznosti, ki izhajajo iz ADP, vpliva na ugodno rešitev
tega vprašanja. Zagotovitev predšolske vzgoje je namreč pogoj
za dvojezično izobraževanje na višjih stopnjah, h kateremu
Avstrijo zavezuje 7. člen ADP.

Upam, da je zunanjemu ministrstvu znano, da na avstrijskem
Koroškem vprašanje dvojezičnega otroškega varstva ni urejeno
z zakonom in je urejanje odvisno od posameznih občin; do sedaj
obstojajo dvojezični vrtci le v 6 (šestih) občinah.

Vsled navedenega je ministrstvo za zunanje zadeve preko
svojega veleposlaništva na Dunaju opozorilo avstrijsko zunanje
ministrstvo na težo tega vprašanja, ki dobiva vse večjo politično
konotacijo v Republiki Sloveniji, in da bo s posredovanjem
avstrijskega zunanjega ministrstva obravnavano vprašanje čim
hitreje razrešeno v skladu z upravičenimi zahtevami slovenske
manjšine.

Upam, da Vam je tudi znano, da so preteklo leto v Borovljah
odklonili dvojezični vrtec, čeprav je bilo 49 prijav za dvojezično
skupino, na Suhi pa so za vodenje ustanovljenega dvojezičnega
vrtca nastavili otroško vrtnarico, ki ne zna niti besede slovensko.
Menim, da je skrajni čas, da Republika Slovenija končno podpre
prizadevanja za dvojezičnost na avstrijskem Koroškem. Kaj
pravzaprav počne Vaš Urad za Slovence v zamejstvu?

POBUDA
poslanca Zorana Lešnika glede omogočanja dela
poslanca v Državnem zboru v skladu z 21.
členom poslovnika - z dne 15/5-1998

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE:
V zvezi z zadnjimi dogajanji, povezanimi z ustanavljanjem
dvojezičnih otroških vrtcev v posameznih občinah na avstrijskem
Koroškem, smo bili seznanjeni s strani več dejavnikov
manjšinskega delovanja v Avstriji.

V skladu z določbo 32. člena Poslovnika Državne zbora Republike
Slovenije dajem pobudo, ki se nanaša na omogočanje dela
poslanca v Državnem zboru.

Doslej obstajajo javni dvojezični vrtci v šestih občinah. Kljub
številnim prijavam za dvojezično skupino so občinski sveti v
Borovljah, Suhi, Dobrli vasi in Bekštajnu zavrnili predlog ureditve
dvojezičnih skupin.

Določba 21. člena Poslovnika določa, da ima poslanec pravico
zahtevati od organov državne uprave in organov lokalnih
skupnosti obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z
delom v volilni enoti oz. v Državnem zboru. Dogaja se, da na
dopise organom državne uprave oz. lokalne skupnosti ne dobim

Na kontaktnem komiteju 13. marca 1998 v Kranjski gori, je
31. julij 1998
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vsebinsko ne ustreza, vendar kljub temu dajem po predhodnem
posvetovanju na 40. seji kolegija predsednika državnega zbora
naslednji odgovor:

odgovora.
Zato Vas sprašujem, kakšne ukrepe boste sprejeli, da bi zagotovili
uresničevanje pravice, ki jo ima vsak poslanec Državnega zbora
na podlagi navedenega člena Poslovnika. Nemožnost
uresničevanja te pravice onemogoča resno delo poslanca v
Državnem zboru, hkrati pa mu otežkoča njegov položaj, ki ga
ima v volilni enoti, ko ne more pridobiti ustreznih podatkov, katere
bi potreboval, če bi hotel ustrezno reševati probleme svojih volivcev.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
(Ur. I. RS, št. 14/95) v prvem odstavku 100.b člena določa, da se
za župana uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Ur. I. RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93) in določbe
zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 18/94).

ODGOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA:

Na tej podlagi je komisija državnega zbora Republike Slovenije
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 6. aprila 1995
sprejela začasni sklep o razvrstitvi občin v skupine in določitev
količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini
(Ur. I. RS, št. 21/95), ki občine razvršča v šest skupin in določa
količnike za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini
(9,0; 8,5; 8,0; 7,5; 7,0; 6,5). Začasni sklep tudi določa, da znaša
višina dela plače za delovno uspešnost za najvišje vrednoteno
funkcijo največ do 50%. Višino dela plače za delovno uspešnost
določa s statutom občine pristojni organ.

V skladu z 32. členom poslovnika državnega zbora in po
predhodnem posvetovanju na 40. seji kolegija predsednika
državnega zbora dajem naslednji odgovor na poslansko pobudo
poslanca Zorana Lešnika, da se omogoči delo poslancem
državnega zbora:
V poslovniku državnega zbora je 21. člen namenjen delu
poslancev v volilnih enotah, saj le možnost pridobitve relevantne
informacije poslancem zagotavlja, da pripravijo kvaliteten odgovor
volivcu, slednjemu pa, da razreši svoje vprašanje, dilemo oziroma
kakršnikoli zanj pomembno zadevo, ki je v reševanju pri organih
državne uprave ali organih lokalne skupnosti oziroma je rešitev v
povezavi z delokrogom omenjenih organov. Kot predsednik
državnega zbora skrbim tudi za izvajanje njegovega poslovnika,
zato lahko na tem mestu ugotovim, da so tako vsi organi državne
uprave in organi lokalne skupnosti neposredno dolžni upoštevati
določbe poslovnika državnega zbora, na podlagi katerega se jim
lahko naložijo nekatere dolžnosti v skladu z našim pravnim redom
in delitvijo med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti.
Neizvajanje 21. člena poslovnika zbora ima lahko za posledico
sprožitev ugotavljanja odgovornosti vlade oziroma posameznega
ministra (poslanska vprašanja, interpelacija itd.) oziroma politične
posledice v primeru neizvajanja s strani lokalnih skupnosti, saj bi
tako njihovo ravnanje lahko povzročilo nezadovoljstvo občanov.

Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Ur. I. RS, št. 30/90, 18/
91, 22/91, 2/91-1, 4/93) v 13. členu določa: "Funkcionar, ki
nepoklicno opravlja funkcijo, ima pravico do nadomestila osebnega
dohodka, če se mu osebni dohodek zmanjša za čas, ko je opravljal
delo, ki izhaja iz funkcije. Nadomestilo osebnega dohodka se
izplačuje funkcionarju v podjetju, drugi organizaciji, organu ali
delodajalcu, kjer je funkcionar v delovnem razmerju iz sredstev
družbenopolitične skupnosti, kjer opravlja funkcijo. Funkcionar,
ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom, ima pravico
do nadomestila izgubljenega zaslužka. Za izračun izgubljenega
zaslužka se upošteva osnova, od katere funkcionar plačuje
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Funkcionarju iz prejšnjega odstavka se za opravljanje funkcije
prizna del osebnega dohodka, ki je sorazmeren obsegu opravljanja
dela, za katerega funkcionar ni prejel osebnega dohodka po
prejšnjem odstavku. Ta del osebnega dohodka lahko znaša
največ 33% osebnega dohodka, ki bi pripadal za poklicno
opravljanje funkcije za poln delovni čas."

Kot predsednik državnega zbora zato lahko v konkretnem primeru
dotične le seznanim z določbo 21. člena poslovnika, drugo oziroma
nadaljnje ukrepanje pa je v rokah poslancev zbora.

Z željenimi podatki razpolaga služba vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo, na katero se poslanec lahko tudi obrne.
POBUDA
poslanca Zorana Lešnika (gl. tudi vprašanje Službi
Vlade RS za lokalno samoupravo - z dne 16/6-1998)
za seznanitev o višini dohodkov, ki jih prejemajo
poslanci za nepoklicno opravljanje funkcije
župana - z dne 15/5-1998

POBUDA
poslanca Janeza Mežana v zvezi s pogodbenim
delom upokojenih univerzitetnih profesorjev - z
dne 20/5-1998

V skladu z določbo 32. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije dajem pobudo, da poslance v Državnem
zboru seznanite o višini dohodkov, ki jih prejemajo poslanci za
nepoklicno opravljanje funkcije župana.

Pred kratkim sem dobil pismo uglednega prof. Vida Pečjaka, v
katerem me obvešča, da je Vlada RS 22.1.1998 na svoji 64. seji
sprejela sklep, s katerim je onemogočila kakršnokoli pogodbeno
delo upokojenim univerzitetnim profesorjem. S tem je prizadela
njega in še tudi marsikaterega doma in v svetu cenjenega
znanstvenika. Gotovo ni prav, da se mlada država Slovenija na
tako lahek način odpoveduje univerzitetnim profesorjem, ki so
že, gotovo pa bi še lahko, s svojim delom pripomogli k prenašanju
znanja na mlado generacijo.

Ker do sedaj o tem nisem imel nikakršnih informacij, Vas prosim,
da mi na postavljeno pobudo čim prej odgovorite.
ODGOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA:

Prosim Vas, da o sklepu ponovno razmislite. O svoji odločitvi me,
prosim, obvestite.

Skladno z 32. členom poslovnika državnega zbora se lahko
vlagajo poslanske pobude, ki se nanašajo na delo državnega
zbora. Predložena pobuda poslanca Zorana Lešnika glede višine
dodatkov za nepoklicno opravljanje funkcije županov temu kriteriju
poročevalec, št. 50
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ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:

nadaljevanju določa še, da se delovna mesta visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev javno
razpisujejo in zasedajo v rokih in na način, kot to določi statut
visokošolskega zavoda oziroma univerze. Naj ob tem še posebej
omenimo, da zadnji odstavek 56. člena Zakona o visokem šolstvu,
za razliko od prejšnjih zakonskih rešitev, določa, da visokošolski
učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci obdržijo naziv,
ki so ga imeli ob upokojitvi, kar pomeni, da ni formalnih ovir za
morebitno sodelovanje pri izvajanju pedagoške dejavnosti po
upokojitvi, o čemer pa, kot smo že prej opozorili, odloča rektor
univerze na predlog dekana fakultete.

Poslanec Državnega zbora Janez Mežan je 20. maja predložil
pobudo Vladi Republike Slovenije, da ponovno razmisli o svojem
sklepu, ki ga je sprejela na 64. seji in s katerim je po mnenju
pobudnika onemogočila kakršnokoli pogodbeno delo upokojenim
univerzitetnim profesorjem. Pobudi je priložil pismo prof. dr. Vida
Pečjaka s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z dne 14. 5.
1998, v katerem izraža svoje mnenje, da mu ta sklep onemogoča
nadaljnje sodelovanje na univerzi.
Na poslansko pobudo dajemo naslednje pojasnilo.
Vprašanja, ki so povezana z delovnimi razmerji, univerza ureja in
rešuje avtonomno, ob upoštevanju splošne zakonodaje s področja
delovnega prava.

Vlada Republike Slovenije torej nima pooblastil pri kadrovskih
zadevah visokošolskih zavodov, skrbi pa za financiranje visokega
šolstva. Tako kot v preteklih letih, vključno z lanskim, so bila tudi
letos načrtovana dodatna sredstva za nove zaposlitve na
študijskih področjih, ki se ob soglasju Vlade RS k razpisnim
besedilom uvajajo na novo oziroma tam, kjer število študentov
močno narašča. Omenjeni sklep Vlade RS je odločitev, ki
onemogoča proračunsko financiranje ponovne redne zaposlitve
že upokojenega delavca, ne pa omejevanje kakršnegakoli
pogodbenega sodelovanja, če so le izpeljani vsi postopki in
izpolnjeni pogoji, kot so določeni z Zakonom o delovnih razmerjih
in če pri tem upoštevamo še specifičnost visokega šolstva in
določbe, ki jih v zvezi s tem opredeljuje Zakon o visokem šolstvu.

Ustava Republike Slovenije določa, da so državne univerze
avtonomne ter da se z zakonom uredi njihovo financiranje. Glede
na navedeno je v peti alinei 6. člena Zakona o visokem šolstvu
(Ur. I. RS, št. 67/93) določeno, da v avtonomno odločanje
visokošolskih zavodov sodi tudi izbira visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za zasedbo
delovnih mest, v 23. členu pa, da rektor odloča o delovnih razmerjih
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev, in sicer na predlog dekana fakultete. Zakon v
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POSLANSKA

VPRAŠANJA

J
O dodatkih za nepoklicno opravljanje funkcije
župana

- začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi
količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini
(Ur.l. RS, št. 21/95).

ZORAN LEŠNIK, poslanec DeSUS, Je 16. (unija 1998 ministra
brez resorja Vlade RS za lokalno samoupravo mag. Boža
Grafenauerja vprašal:

V skladu s temi določbami določi občinski svet s svojim splošnim
aktom (pravilnik) izhodišče količnike kot osnovo za obračun plač
poklicnim funkcionarjem in nagrad (dela plače za nepoklicno
opravljanje funkcije) nepoklicnim funkcionarjem.

Zakon o funkcionarjih v državnih organih ( Ur.l. RS. št. 30/90, 18/
91, 22/91, 2/91-1, 4/93) v 13. členu določa, da ima funkcionar, ki
nepoklicno opravlja funkcijo, pravico do nadomestila osebnega
dohodka, če se mu osebni dohodek zmanjša za čas, ko je opravljal
delo, ki izhaja iz funkcije.

Za nepoklicne funkcionarje je treba upoštevati drugi odstavek 2.
člena zakona o funkcionarjih, po katerem imajo pravico do
nadomestila osebnega dohodka (plače) oziroma izgubljenega
zaslužka, pravico do dela osebnega dohodka (plače), določenega
za funkcijo ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu ter v
zvezi z delom. V13. členu tega zakona pa je določen način izplačila
nadomestila plače v primeru zmanjšanja plače oziroma v primeru
izgubljenega zaslužka ter pravica funkcionarja do izplačila dela
plače za opravljanje funkcije. Gre za dva primera:

Na navedeni zakon se sklicuje Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 14/95), ki v
1. odstavku 100b. člena določa, da se tudi za župana uporabljajo
določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih, kakor tudi
določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 18/94).

a) Nepoklicni funkcionar, ki se mu zaradi opravljanja funkcije
zmanjša redna plača, ki mu jo izplačuje delodajalec, pri katerem
je v rednem delovnem razmerju (ali zaslužek, če je samostojni
podjetnik idr.), imajo pravico:

Na osnovi navedenega izhaja, da se županu priznava za
opravljanje funkcije del osebnega dohodka, ki je sorazmeren
obsegu opravljanega dela, za katerega funkcionar ni prejel
osebnega dohodka.

- do refundacije - nadomestila plače oziroma izgubljenega
zaslužka,
- do dela plače za opravljanje funkcije (nagrade) v sorazmerju
z obsegom opravljenega dela - torej v obsegu ur, opravljenih
izven svojega rednega delovnega časa v višini, ki ne more
znašati več kot 33% plače, ki bi pripadala funkcionarju za
poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas;
- do povračila stroškov (prevozni in drugi);

Poslansko vprašanje zastavljam, ker se v javnosti vse pogosteje
pojavljajo govorice, da si mnogi župani, kljub temu, da opravljajo
svojo funkcijo nepoklicno, zagotavljajo celoten dohodek.
Zato Vas prosim, spoštovani gospod minister, da poimensko
navedete dohodke županov, ki so hkrati tudi poslanci, iz naslova
županske funkcije.

b) Nepoklicni funkcionar, ki se mu zaradi opravljanja funkcije ne
zmanjša redna plača, ki mu jo izplačuje delodajalec, pri katerem
je v rednem delovnem razmerju (ali zaslužek, če je samostojni
podjetnik idr.), ima pravico:
- do dela plače (nagrade) za opravljanje funkcije v sorazmerju
z obsegom opravljenega dela, ki ne more znašati več kot 33°/plače za poklicno opravljanje funkcije (smiselna uporaba 1:
člena ZFDO),
- do povračila stroškov (prevozni in drugi).

ODGOVOR SLUŽBE VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO:
Za plače občinskih funkcionarjev se v skladu s prvim odstavkom
100.b člena zakona o lokalni samoupravi - ZLS (Ur. I. RS, št. 72/
93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98) uporabljajo določbe:
- zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
organih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 18/94)
- zakona o funkcionarjih v državnih organih (Ur. I. RS, št. 30/90,
18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93);
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Nadzorstvo nad zakonitostjo delovanja občinskih organov na
področju izvajanja predpisov s področja plač je v pristojnosti
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tem naj bi bile na podlagi določb tega zakona (82. člen) in po
pravilih pravnega nasledstva, podpisane pogodbe o razdružitvi
sredstev In virov sredstev (premoženje) ter delavcev. Čas
razrešitve problema pa se je bistveno podaljšal.

ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za delo. Pristojni
ministrstvi lahko ob ugotovitvi, da je občinski svet s svojim aktom,
s katerim je določil plačo oziroma nagrado župana, kršil predpise,
opozorita občinski svet na nezakonitost in mu predlagata primerno
ureditev. Če občinski svet nezakonitosti ne odpravi, lahko pristojno
ministrstvo predlaga vladi, da začne postopek za oceno ustavnosti
in zakonitosti akta občinskega sveta. Med pristojnosti ministrstev
pa ne sodi obveščanje javnosti o konkretnih izplačilih občinskim
funkcionarjem. Obveščanje javnosti o plačah morajo v skladu z
drugim odstavkom 36. člena ZLS zagotoviti občinski organi sami,
na podlagi določb občinskega statuta in v skladu s 7. členom
zakona o funkcionarjih.
Konkretno izplačevanje plač občinskih funkcionarjev na podlagi
32. člena ZLS nadzorujejo nadzorni odbori občin ter na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZLS Računsko sodišče Republike
Slovenije.

- S sklepom Vlade Republike Slovenije na 61. seji dne 23.
decembra 1993 je bilo ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve in ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano naloženo, da proučita možnost zagotavljanja
pravic trajnim presežnim delavcem v gozdarstvu. Gozdnogospodarskim organizacijam, zadrugam - pravnim naslednicam
zasebnega sektorja - in Zadružni zvezi Slovenije je vlada z istim
sklepom priporočila, da vse napore usmerijo v sporazumno
razdruževanje in da poiščejo vse možnosti, da bi bil podpis
razdružitvenih pogodb zagotovljen do konca januarja 1994.
Ker je pogajalska skupina vlade, kot samo eden od enakopravnih
pogajalskih partnerjev v razdruževanju premoženja in delavcev,
ugotovila, da razdružitve premoženja zaradi preštevilnih problemov,
ne bodo sklenjene v kratkem času, in ker GG niso več hotela
izvajati javne gozdarske službe, je Vlada na 77. seji dne 7.4.1994
sprejela sklep, s katerim je svojo pogajalsko skupino zadolžila,
da takoj pripravi posebne pogodbe o razdružitvi delavcev, ki
so v GG opravljali dejavnosti javne gozdarske službe in lovstva.
Pogodbe so bile podpisane 26.4.1994 in s tem so bili dani pogoji
za začetek dela javne gozdarske službe. Zavod za gozdove
Slovenije je začel delovati 1.5.1994. S tem je bila opravljena 1.
faza razdruževanja GG in med pogajalskimi partnerji je bila tako
sporazumno sprejeta možnost razdruževanja po stopnjah.

O reševanju problemov delovnih invalidov v
gozdarstvu
PETER LEŠNIK, poslanec SNS, Je 12. novembra 1997 ministra
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano g. Cirila Smrkol|a
vprašal:
Sprašujem g. ministra, kaj je bilo v času njegovega ministrovanja
narejeno za dokončno rešitev problematike delovnih invalidov v
gozdarstvu?

- Preostala je še razdružitev celotnega premoženja GG,
vključno z določitvijo presežnih delavcev in razrešitvijo
njihovih pravic. Pogajalska skupina vlade je na seji 8.4.1994
sklenila, da vladi oziroma drugim pravnim naslednikom GG
predlaga prednostno reševanje trajnih presežnih delavcev (s
posebno pogodbo). S sklepom državnega zbora Republike
Slovenije na 22. seji, dne 20.6.1994, je bilo vladi naloženo, da
prouči in prednostno razreši problematiko presežnih delavcev.
Državni zbor je na 22. seji, dne 29.6.1994, vlado s sklepom
zadolžil, da v okviru reševanja problematike invalidov v
Republiki Sloveniji nasploh, prouči tudi vprašanje delovnih
invalidov v gozdarstvu. V oktobru 1994 je pogajalska skupina
vlade pripravila ponovno informacijo o poteku pogajanj o
razdružitvi GG. Zaradi vrste težav pri razdruževanju premoženja
in zaradi pravočasnega koriščenja sredstev proračuna RS,
določenih za izplačilo pravic trajnih presežnih delavcev v
gozdarstvu, je predlagalaVladl in drugim pravnim naslednikom
GG podpis posebnih pogodb za določitev trajno presežnih
delavcev. Podpisane so bile 24.11.1994. Na njihovi podlagi je bilo
določeno končno število trajno presežnih delavcev, ki jim
lahko preneha delovno razmerje, na podlagi pogodbe o dodelitvi
sredstev, ki so jih GG podpisale z ministrstvom za delo, družino
in socialne zadeve, so bile posameznemu GG financirane pravice
teh delavcev (809 delavcev). V ta namen je bilo v letu 1994
določenih 538 MIO SIT proračunskih sredstev. Z navedenimi
delnimi razdružitvenimi pogodbami je bilo razrešeno vprašanje
razdruževanja GG v delu, ki se nanaša na delavce.

Kljub dejstvu, da je o tej problematiki razpravljal Odbor Za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v državnem zboru in Državni
zbor, ter predlagal Vladi, da dokončno reši problematiko delovnih
invalidov v gozdarstvu, je reševanje le-teh prepuščeno gozdnogospodarskim podjetjem, kar neposredno vpliva na njihovo
konkurenčnost, ogroža njihov obstoj in razvoj.
Upam, da veste g. minister, da je po obstoječih zakonskih določbah
nesporno, da je država tista, ki je dolžna poskrbeti tudi za te
kategorije delavcev. No, v tem primeru ste država VI g. ministerl
Nov sistem gospodarjenja z gozdovi je bil z zakonom o gozdovih
sprejet 26. maja 1993, v veljavo pa je stopil 25. junija 1993.
Razdružitvene pogodbe med GG-i in Vlado Republike Slovenije
bi morale biti sklenjene do 10. decembra istega leta. V teh pogodbah
bi moralo biti rešeno tudi vprašanje presežnih delavcev. Pogodbe
so bile sklenjene šele v letu 1996, ostala pa so odprta in nerešena
vprašanja tistega dela presežnih delavcev, ki jih zakonodaja
uvršča med zaščitene kategorije, med njimi tudi delovne invalide.
Sprašujem g. ministra, zakaj ne upošteva stališče matičnega
delovnega telesa DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano?
Hkrati sprašujem g. ministra, ali je predlog DZ RS za rešitev
navedene problematike za Vas zavezujoč ali ne?

- Razdružitev premoženja je tako ostala predmet ločenih pogodb.
Njihov podpis je bil opravljen v obdobju od 10.3.1995, ko so bile
podpisane prve, do maja 1997, ko je bila podpisana zadnja - GG
Celje.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO MU JE ODGOVORILO:
Zavedam se težkega položaja, v katerem so se znašli delovni
invalidi v gozdnih gospodarstvih, ki so, oziroma postajajo delniške
družbe. Z zgoščeno kronologijo dogajanj ob razdruževanju
gozdnogospodarskih podjetij želim pojasniti, zakaj je prišlo do
problemov, ki so predmet Vašega vprašanja.

S pogodbami o določitvi tra|no presežnih delavcev pa
Invalidi v gozdarstvu (247 Invalidov) niso bili uvrščeni med
trajno presežne delavce Ob nastajanju zakona o gozdovih je
bilo obdelanih več možnosti za razreševanje pravic delovnih
invalidov, tudi upokojitev, kar je bil amandmajski predlog sindikata
delavcev gozdarstva, ki pa ni bil sprejemljiv.
Zakon o gozdovih jasno določa način razreševanja pravic

Zakon o gozdovih je začel veljati 25.6.1993. Šest mesecev po
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In sicer, žeiezniški prehod Mala Bukovica v kilometru 19 '85 na
železniški progi Pivka-llirska Bistrica, je zavarovan le z Andrejevim
križem. V primeru slabega vremena in megle vidljivosti na tem
križišču ni, pa tudi sicer je preglednost proge s severne strani
premajhna tudi v normalnih pogojih vidljivosti. Skozi to kritično
križišče pelje cesta iz Ilirske Bristrice v vasi Mala Bukovica,
Studena Gora, Pavlica, Starod in mejni prehod Starod. Vsak dan
se čez ta železniški prehod vozijo vaščani, policija, ki redno
patruljira zaradi bližine meje in mejnega prehoda ter šolski avtobus,
ki vozi šolarje iz omenjenih vasi v šolo v Ilirski Bistrici

presežnih delavcev: trajno presežne delavce, ki jim lahko preneha
delovno razmerje, naj bi se določilo s pogodbo o določitvi trajno
presežnih delavcev, varstvo pravic delovnih invalidov pa naj bi
se prednostno uveljavljalo v skladu z zakonom. Za izpeljavo tega
je bilo zadolženo MKGP skupaj z gozdnogospodarskimi podjetji
in zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
V začetku leta 1995 je MKGP organiziralo razgovor s
predstavniki organizacij, ki so bile poleg MKGP zadolžene za
uveljavljanje pravic delovnih invalidov v gozdarstvu. Na podlagi
razgovora je MKGP pri firmi Inženiring za izobraževanje,
svetovanje in raziskave naročilo izdelavo osnutka programa
dela z osebami z zmanjšano delovno sposobnostjo GOZDAR. Program je bil oblikovan tako, da bi na osnovi temeljite
ocene zmožnosti dela vsakega posameznega delovnega invalida
zagotovili delovno in poklicno usmerjanje, poklicno usposabljanje,
socialno rehabilitacijo in svetovalno in strokovno pomoč pri
prirejanju del in nalog zmožnostim invalidnih oseb. Osnutek
programa je bil preko Splošnega združenja gozdarstva Slovenije
ponujen gozdnogospodarskim organizacijam. Ker nanj ni
bilo odziva, MKGP ni organiziralo dokončne izdelave.
Prizadevanja za razrešitev problematike delovnih invalidov v
gozdarstvu so s strani ministrstva zaradi prej navedenega vzroka
in zaradi večjega angažiranja pri razdruževanju premoženja,
praktično prenehala.
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo DZ je v februarju 1996 s
sklepom predlagal Vladi, da dokončno prouči in reši problematiko
invalidov v gozdarstvu. V letu 1996 pa se je na podlagi sklepa
vlade že pripravljal Nacionalni program usposabljanja in
zaposlovanja invalidov, v pripravi pa je bil tudi zakon o
zaposlovanju invalidnih oseb. Pričakovati je bilo, da se bo z
obema predpisoma razrešil tudi položaj invalidov v gozdnogospodarskih organizacijah.
V septembru 1996 pa je bila vložena tožba Soškega gozdnega
gospodarstva Tolmin, s katero od tožene stranke Republike
Slovenije uveljavlja plačilo pravic za zaščitene kategorije delavcev
in invalide v obliki denarnega nadomestila za čakanje na delo.

Tako trikratno dnevno obstaja velika potencialna nevarnost
nesreče za šolarje, ker je prehod nezavarovan. Oktobra 1997 si
je problematično železniško križišče ogledala komisija v sestavi
predstavnikov Slovenskih železnic Ljubljana za področje
infrastrukture, Slovenskih železnic Ljubljana SVP Postojna.
Prometnega inšpektorata Republike Slovenije, Občine Ilirske
Bistrice, Policijske postaje Ilirska Bistrica ter Krajevne skupnosti
Koseze.
Komisija je ob ogledu ugotovila:
1. da je preglednost ceste na železniško progo slaba, da je od
leta 1980 bilo 12 nesreč z materialno škodo in telesnimi
poškodbami ter 5 smrtnih nesreč;
2. v neposredni bližini ni podvoza, ki bi omogočal prehodnost
avtobusa za navedene vasi;
3. trikrat dnevno v obe smeri se vrši avtobusni prevoz
šoloobveznih otrok, katerih varnost je ogrožena glede na
nezavarovani železniški prehod še posebno v jesenskem in
zimskem obdobju zaradi pogoste megle in poledice na samem
železniškem prehodu.
Komisija je predlagala, da se navedeni železniški prehod zavaruje
z avtomatskimi zapornicami, ki bodo omogočile popolno varnost
Zaradi akutnosti problema se obračam na ministrstvo za promet
in zveze z vprašanjem oziroma pobudo, da pristopi k takojšnjemu
reševanju tega problema. Slovenske železnice bodo letos na tej
relaciji proge postavljale nov kabel za posodobitev električne
mreže, zato je smiselno izkoristiti sočasnost rešitve prob e.na,
postavitve avtomatskih zapornic za železniški prehod Mala
Bukovica.

Dejstvo je, da je prišlo med gozdnogospodarskimi organizacijami
in vlado RS do različnega razumevanja obveznosti države v
zvezi z delovnimi invalidi v gozdarstvu. Vlada meni, da je bilo s
pogodbo o ugotovitvi presežnih delavcev dokončno določeno
največje možno število presežnih delavcev, in da je njena nadaljna
obveza po zakonu o gozdovih le prednostno razreševanje
problematike delovnih invalidov v gozdarstvu skladno s
predpisi. GG pa menijo, da bi morala Vlada RS plačati vse pravice
delovnih Invalidov, določenih za trajno presežne delavce, do
takrat, ko bi jim lahko prenehalo delovno razmerje.
Čeprav so razlike v stališčih velike, obstajajo možnosti za ustrezno
razrešitev problematike v korist invalidov, v okviru obstoječe
zakonodaje. To dokazujejo uspehi nekaterih GG.
Svojo obvezo sem kot minister pripravljen izpolniti, če bo
zadovoljive rešitve mogoče poiskati skupaj z zainteresiranimi in
v okviru, ki po mnenju vlade še predstavljajo obvezo države.
Izvedba najdenih rešitev pa seveda spada v pristojnost resorjev
v vladi, v katerih delovno področje spada tudi skrb za delavce.
Upam, da bom še v mesecu juliju lahko organiziral razgovor z
vsemi, ki naj bi pri razreševanju sodelovali. Na njem bomo ugotovili
možnosti in določili rešitve ter sprejeli obveze za njihovo izpeljavo.

Pisno vprašanje oziroma v pisni obliki sem vprašanje že dostavil
ministrstvu za promet in zveze.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE:
Zavarovanje železniškega prehoda Mala Bukovica bo izvedeno
z avtomatskimi zapornicami. Izvedba del se bo financirala iz
proračunske postavke št. 2917 - Sofinanciranje zavarovanj in
rekonstrukcijo CPR. Vrednost del je 30 mio SIT in bodo izvedena
do konca leta 1998.

O oživitvi območja Kočevske reke
BOGOMIR ŠPILETIČ, poslanec SDS, je 17. aprila 1998 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

O zavarovanju železniškega prehoda Mala Bukovica

Javno podjetje Snežnik, katerega 70-odstotni lastnik je Vlada RS,
predstavlja edini večji gospodarski subjekt na območju Kočevske
reke. V prvih letih po osamosvojitvi Republike Slovenije in odprtju
nekdanjega zaprtega območja je javno podjetje Snežnik bistveno
prispevalo k naglem razvoju celotnega območja. Žal se je vloga

VLADIMIR ČELIGOJ, poslanec SDS, je 3. februarja 1998
ministra za promet in zveze mag. Antona Bergauerja vprašal:
Poslansko vprašanje bom postavil ministrstvu za promet in zveze.
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treba organizirati v obliko, ki bo primerna na nove investicije v
turistični razvoj kraja. V iskanju novih investitorjev se bosta uprava
in nadzorni svet družbe tesneje povezala s krajevno skupnostjo
in občino, proučila pa bosta tudi možnosti za sodelovanje Sklada
RS za regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti podeželja
Uprava in nadzorni svet bosta pripravila predlog možne
organizacije gostinstva in lovstva v povezavi s turističnim
razvojem kraja za redno zasedanje skupščine družbe leta 1999.

javnega podjetja Snežnik v zadnjih mesecih močno spremenila.
Kljub zagotovilu ministrstva za obrambo o nujnosti obstoja
kmetijstva v okviru javnega podjetja Snežnik, je Vlada RS le-temu
dovolila, da v letošnjem poslovnem programu opusti kmetijstvo in
jo odda najprimernejšem ponudniku. Zelo zapletena lastninska
razmerja na območju Gotenice bodo nedvomno ovirala
kontinuiteto delovanja živinorejske proizvodnje, kar pomeni, da
bo zaradi te odločitve prišlo do opuščanja kmetijstva in s tem do
ponovnega zapiranja tega območja brez utemeljenih razlogov.

V primeru, da bo okolica Kočevske Reke proglašena za narodni
park ali naravni rezervat, nadzorni svet prelaga Vladi RS v
razmislek, da bi ga dala v upravljanje Snežniku d.d. oziroma
organizaciji, ki bo od Snežnika d.d. prevzela gostinstvo in lovstvo.

Vlado RS kot 70-odstotnega lastnika Javnega podjetja Snežnik
sprašujem, kaj bo storila za zaustavitev negativnih trendov in za
ponovno oživitev celotnega območja Kočevske reke.

Družba Snežnik d.d. ima hčerinsko invalidsko podjetje Snežnik Sinpo d.o.o., ki prav tako posluje z izgubo. Podjetje se bo
preusmerilo na drobne izdelke iz lesa, ki so primernejši za invalidne
delavce, vendar bo še naprej imelo izgubo. Srednjeročno je treba
najti rešitev, ki bo pomenila ohranjanje delovnih mest za invalidne
delavce, ker je delež invalidnih delavcev na področju Kočevske
Reke izjemno visok.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Na vprašanje gospoda Bogomirja Špiletiča, ki sprašuje vlado,
"kaj bo kot 70- odstotni lastnik Javnega podjetja Snežnik storila
za zaustavitev negativnih trendov in za ponovno oživitev
celotnega območja Kočevske reke", odgovarjamo:
Snežnik, Javno podjetje za proizvodnjo in storitve, p.o. Kočevska
Reka je z osamosvojitvijo Republike Slovenije in odprtjem območja
Kočevske Reke izgubilo vse svoje javne funkcije. S tem je
prenehalo tudi financiranje javnih funkcij podjetja iz državnega
proračuna. Z odlokom o prenehanju veljavnosti odloka o
ustanovitvi javnega podjetja za priprave republiških organov in
organizacij za delo v vojni ter ob naravnih in drugih nesrečah
(Ur.list RS 3/98), ki ga je Vlada RS sprejela januarja 1998, je
Snežnik d.d. tudi pravno-formalno izgubil status javnega podjetja.

Pomembno je, da je družba Snežnik d.d. kot celota v prvem
kvartalu 1998 v novih razmerah prvič poslovala pozitivno in da
zaradi opuščanja kmetijstva v okviru družbe noben delavec ni in
ne bo izgubil zaposlitve. Fizični obseg proizvodnje in finančni
kazalci kažejo, da bo Snežnik d.d. kot celota tudi v bodoče posloval
pozitivno.
Največja grožnja za obstoj družbe in ohranitev delovnih mest v
Kočevski Reki je tožba SCT za posle iz prvih let po osamosvojitvi
Republike Slovenije. Če Snežnik d.d. pravdo izgubi in SCT vztraja
na izterjavi v denarju, to lahko pomeni stečaj družbe.

Podjetje je v postopku lastninskega preoblikovanja izgubilo glavnino
premoženja, ki ga je moralo prenesti na Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov. Snežnik d.d. je ena redkih gospodarskih družb, ki ima
urejene odnose s Skladom in mu redno plačuje rento.

Z zaključkom lastninskega preoblikovanja Javnega podjetja
Snežnik Kočevska Reka ter z uveljavitvijo Odloka o prenehanju
veljavnosti odloka o ustanovitvi javnega podjetja za priprave
republiških organov in organizacij za delo v vojni ter ob naravnih
in drugih nesrečah (Ur.list RS, št. 3/98), Ministrstvo za notranje
zadeve ni več v nikakršni povezavi s podjetjem. Resorna
pristojnost je bila s strani Ministrstva za obrambo dne 20.1.1998
prenešena na Ministrstvo za finance.

Posledica prenehanja proračunskega financiranja in izgube
premoženja je bila izguba iz poslovanja, ki je v obdobju 1994 1996 znašala 20-40 milijonov tolarjev letno. Kar 70 - 80 milijonov
tolarjev letne izgube iz poslovanja je nastajalo na področju
kmetijske dejavnosti podjetja.
Konec leta 1997 je bil zaključen postopek lastninskega
preoblikovanja podjetja v navadno gospodarsko družbo Snežnik
d.d., katere največji delničar je Republika Slovenija. Ministrstvo
za finance je poskrbelo za prvi sklic skupščine družbe, ki je na
svoji prvi seji februarja 1998 imenovala stalni nadzorni svet in ga
pooblastila za sprejem potrebnih odločitev za sanacijo družbe.

Republika Slovenija - Ministrstvo za notranje zadeve je lastnik
tim. kmetijskih objektov (hlevi, silosi in lope) v Gotenici. Kmetijski
objekti so bili s pogodbo dani v najem podjetju Snežnik d.d., kjer je
le-to opravljalo kmetijsko dejavnost. Dne 27.3.1998 je Ministrstvo
za notranje zadeve prejelo enostransko odpoved najemne
pogodbe s strani podjetja Snežnik d.d. Predlog za sporazumno
odpoved pogodbe z dnem 21.5.1998 je ministrstvo sprejelo.
Ministrstvo za notranje zadeve je predmetne objekte namenilo Zd
izvajanje dejavnosti usposabljanja in izpopolnjevanja. Letos in v
naslednjih letih bo ministrstvo prioritetno v skladu s predpisi urejalo
objekte in tudi namenjalo določena finančna sredstva v te namene
Odločitev o ukinitvi kmetijske dejavnosti v podjetju Snežnik d.d. je
v pristojnosti podjetja kot gospodarskega subjekta.

Nadzorni svet družbe je zavzel stališče, da mora družba Snežnik
d.d. najprej preživeti. Na svoji prvi seji 12. marca 1998 dal novi
upravi družbe soglasje na gospodarski načrt za leto 1998, ki
vključuje ukinitev kmetijske dejavnosti v letu 1998 in njen prenos
na druge izvajalce, ter soglasje za prodajo poslovno nepotrebnega
premoženja družbe. Obenem je zadolžil upravo družbe, da pripravi
vizijo razvoja družbe v novih razmerah. 20. maja 1998 je nadzorni
svet družbe na svoji drugi seji sprejel vizijo razvoja družbe:

Poudarjamo, da aktivnosti Ministrstva za notranje zadeve in
povečanje dejavnosti na območju Gotenice v nobenem primeru
ne pomenijo tim. ponovnega zapiranja. Dejavnost centra
Ministrstva za notranje zadeve v Gotenici je civilne narave in ne
obremenjuje okolice ali ogroža okolja, za bližnje občine, predvsem
Kočevje in Ribnico, pa vsekakor pomeni številna delovna mesta
in z dejavnostjo centra povezano porabo. Prav tako je zagotovljena
javnost dela centra, kar dokazujejo številni obiski oziroma pogoste
predstavitve Gotenice. Omenimo naj tudi dobro sodelovanje s
krajani bližnjih vasi, ki večkrat tedensko koristijo športne objekte
v tem centru.

Snežnik d.d. bo gospodarska družba, ki se bo ukvarjala
predvsem z gozdarstvom in lesno predelavo. Družba ima za
lesno predelavo tehnološko zastarelo in iztrošeno opremo, ki je
knjigovodsko skoraj odpisana. Zato bo glavnina investicij družbe
v naslednjih letih usmerjena v nakup nove opreme za lesno
predelavo.
Področje gostinstva in lovstva, ki še vedno prinašata izgubo, bo
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preskočiti a! jih bistveno skrajšati upoštevajoč pri tem veljavno
zakonodajo. Stečajna upraviteljica Marjeta Žunič je v stečajnei/i
postopku plasirala denarna sredstva omenjenih stečajnih
dolžnikov po posameznih kreditnih pogodbah v Gorjance Avtobusni promet, sedaj v stečaju v višini, ki so razvidna iz
priloženega poročila Okrožnega sodišča v Novem mestu. Vse
kreditne pogodbe je stečajna upraviteljica sklenila brez vednosti
stečajnega senata ali predsednika stečajnega senata, saj veljavna
zakonodaja tega ne zahteva. Stečajna upraviteljica je dne 13.
4.1998 podala pisno poročilo Okrožnemu sodišču v Novem mestu
glede upniške terjatve Gradbenik Žužemberk v stečaju do
stečajnega dolžnika Gorjanci- Avtobusni promet Novo mesto,
pisno poročilo glede upniške terjatve Pierine Zodu d.o.o. v stečaju
do stečajnega dolžnika Gorjanci - Avtobusni promet Novo mesto
in pisno poročilo glede upniške terjatve Iska Energetska
elektronika d.o.o. v stečaju do stečajnega dolžnika Gorjanci Avtobusni promet Novo mesto, ki so priložena temu odgovoru. V
zvezi z odgovornostjo stečajnega upravitelja za izgubo denarja
upnika je v skladu s čl. 61/11 oz. čl. 80/11 zakona o prisilni
poravnavi,stečaju in likvidaciji je stečajni upravitelj neposredno
odgovoren za škodo vsakemu udeležencu v stečajnem postopku,
ki mu jo prizadene namenoma ali iz hude malomarnosti.
Odgovornost stečajne upraviteljice Marjete Žunič bi se v
konkretnem primeru lahko ugotavljala v ustreznem postopku na
sodišču, razen če bi bila prostovoljno pripravljena oškodovancem
povrniti uveljavljeno škodo. Iz odgovora Okrožnega sodišča v
Novem mestu je nadalje razvidno, da sta predsednika stečajnih
senatov, ko sta ugotovila, da je Žuničeva denar plasirala v firmo
Gorjanci, Avtobusni promet in je šla le-ta v stečaj, stečajni
upraviteljici sporočila, da bosta začela postopek o njeni razrešitvi.
Ker pa je Žuničeva podala v vseh treh zadevah odstopno izjavo
z dopisi dne 13.4.1998 so stečajni senati njen odstop sprejeli in jo
dne 20.4.1998 razrešili dolžnosti stečajne upraviteljice. V vseh
treh postopkih je bil določen nov stečajni upravitelj, ki mu je bilo
naročeno, da na primeren način o finančni problematiki obvesti
upnike. V omenjenem poročilu je predsednik okrožnega sodišča
v Novem mestu tudi opozoril, da nima zakonskih pristojnosti, da
se vpleta v reševanje tekočih zadev, saj bi s tem kršil načelo
neodvisnosti sodnikov. Obenem pa je predlagal Ministrstvu z?
pravosodje, da odredi pregled poslovanja Okrožnega sodišča
Novo mesto v zadevah, ki jih našteva poslanec Rafael Kužnik.
Glede vprašanja poslanca Rafaela Kužnika » zakaj so bila ta
dejstva zamolčana na novinarski konferenci« odgovarja
predsednik Okrožnega sodišča v Novem mestu, da je drie
10.3.1998 Okrožno sodišče v Novem mestu opravilo tiskovno
konferenco, na kateri je novinarje seznanilo z delom in rezultati
sodišča kot celote v letu 1997. Na takih konferencah ni v navad'
da bi predsedniki sodišč komentirali posamezne tekoče zadeve.

VPRAŠANJE in pobuda
poslanca Rafaela Kužnika v zvezi s stečajnimi
postopki v pristojnosti novomeškega sodišča - z
dne 22/4-1998
Predlagam, da podpredsednik Vlade Republike Slovenije gospod
Marjan Podobnik s svojo komisijo za boj proti korupciji in
nezakonitostim in minister RS za pravosodje godpod Tomaž
Marušič v okviru svojih pristojnosti, preverita domnevne
nepravilnosti v zvezi s stečajnimi postopki, ki so v pristojnosti
novomeškega sodišča.
Gre zlasti za primere naslednjih podjetij, ki so v stečaju:
PINO ZODU Novo mesto, Iskra Tenel in Gradbenik Žužemberk.
V vseh primerih nastopa kot stečajni upravitelj ga. Žunič. postopek
pa vodita stečajna sodnika g. Panjan Anton in ga. Ana Kodrič. V
teh primerih je stečajni upravitelj, po vsej verjetnosti z vednostjo
stečajnega senata, posodil okoli 30 milijonov tolarjev Gorjancem
d.d. Novo mesto. To podjetje je šlo pozneje v stečaj. V tej zvezi se
zastavljajo naslednja vprašanja:
- ali bo tako izgubljeni denar upnikom nadomestila država?
- kako si lahko nekdo, ob dokaj enostavnih postopkih vodenja, ki
trajajo nenormalno dolgo, privošči izgubiti denar upnikov?
- zakaj stečajni senat v nobenem primeru, do danes, sreda 22.
aprila 1998, ni zamenjal stečajnega upravitelja in zakaj je na
novinarski konferenci zamolčal navedena dejstva tako upnikom
kot javnosti?
- kdo je odgovoren za izgubo denarja, ki se v stečajnih postopkih
izgublja neznanokam?
- kdo lahko opraviči dolgoletno trajanje stečajnih postopkov?
Obstajajo utemeljeni sumi načrtne pomanjkljivosti vodenja
stečajnih postopkov tudi v drugih primerih, ki so v pristojnosti
novomeškega sodišča. Zato predlagam, da se opravi revizija
vseh dosedanjih postopkov, ki so končani, zlasti pa tistih, ki so še
v teku. Le na ta način bo onemogočeno načrtno izigravanje
zakonov in izigravanje upnikov ter favoriziranje priviligirancev.
ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
Vlada Republike Slovenije je navedeno poslansko pobudo in
vprašanja poslanca Rafaela Kužnika poslala Ministrstvu za
pravosodje, da predloženo poslansko vprašanje prouči in
posreduje odgovor.

V konkretnem primeru za tako poročanje medijem tudi ni bilo
osnove, ker tedaj stečajna upraviteljica še ni posredovala svojega
poročila.

Ministrstvo za pravosodje je dne 8.5. 1998 zahtevalo od
Okrožnega sodišča v Novem mestu, da odredi pregled poslovanja
sodišča v stečajnih zadevah, ki jih navaja poslanec in ga obvesti
o svojih ugotovitvah. Po prejemu poročila od Okrožnega sodišča
v Novem Mestu o stečajnih postopkih zoper stečajno maso
Gradbenega podjetja GRADBENIK Žužemberk, p.o., stečajnega
dolžnika PIENNE - ZODU Novo mesto, d.o.o. ter ISKRO
Energetsko elektroniko, Novo Mesto d.o.o., ki ga prilagamo je
Ministrstvo za pravosodje predlagalo Višjemu sodišču v Ljubljani,
da odredi pregled poslovanja Okrožnega sodišča v Novem mestu
v stečajnih postopkih na podlagi 73. člena zakona o sodiščih in ga
obvesti o ugotovitvah pregleda.

Na osnovi navedenega poročila je Ministrstvo za pravosodje že
odredilo pregled poslovanja okrožnega sodišča v Novem mestu
Višjemu sodišču v Ljubljani. Po prejemu poročila o ugotovitvah
Višjega sodišča v Ljubljani pa bomo dopolnili ta odgovor.

O dodeljenem državljanstvu bivšemu oficirju JLA
ter njegovem sodelovanju z Albanci

Iz navedenega poročila Okrožnega sodišča v Novem mestuje je
razvidno,da stečajni postopki nad dolžniki Gradbeno podjetje
Gradbenik, Žužemberk p.o., družbo PIENNE - ZODU d.o.o. Novo
mesto in Iskro Energetska elektronika d.o.o. Novo mesto še niso
zaključeni in da še tečejo. V naštetih primerih ne gre za
zavlačevanje postopka, ni pa mogoče določenih procesnih opravil
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ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, |e 24. aprila 1998 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Sprašujem Vlado Republike Slovenije, kaj bo storila v zvezi s
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slovenskim državljanom Maljoku Naimom, bivšim oficirjem JLA,
ki je bil ubit v zadnji teroristični akciji na jugoslovansko-albanski
meji.

DODATNOV ZVEZI Z VPRAŠANJEM glede
prodaje delnic Laboda, Delta Konfekcije d.o.o.,
Ptuj - z dne 26/2-1998 - objavljeno v Poročevalcu št.
41/98

Sprašujem tudi ali so OVS v Slovenski vojski poznane povezave
omenjenega gospoda z Albanci, ki so aktivni pripadniki, oziroma
častniki Slovenske vojske.

FRANC PUKŠIČ, poslanec SDS, |e podal urgenco za odgovor
na 9. seji zbora dne 19/5-1998:

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:

URGENCA ZA ODGOVOR

Na postavljena vprašanja odgovarjamo oziroma pojasnjujemo
naslednje:

Na 9. seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 19/5-1998
je poslanec Franc Pukšič podal URGENCO za odgovor na že
dano poslansko vprašanje:

Gospod Naim Maloku je zaprosil za sprejem v državljanstvo
Republike Slovenije dne 4.11.1991 po 40. členu Zakona o
državljanstvu Republike Slovenije. Na vlogi za sprejem v
državljanstvo je Naim Maloku navedel, da stanuje v Ljubljani,
Plešičeva 27, da je prišel v Slovenijo leta 1981 in da je zaposlen
pri d.o.o. COLOR Medvode. K vlogi je priložil potrdilo Mestnega
urada Peč, da je državljan SR Srbije in SFRJ.

"Vprašanje, na katerega nisem dobil odgovora. 26. februarja letos
sem vprašal Vlado v zvezi s prodajo delnic Labod Delta, Ptuj.
Dodal sem tudi ustrezno dokumentacijo. Ob tem vprašanju,
namreč kako so z vednostjo vodilnih in vodstvenih delavcev
Laboda, Novo mesto, vodilni in vodstveni delavci odkupovali
delnice delavk Delte, Ptuj po 10% vrednosti in tako dalje, da tega
ne ponavljam. Prosim, če lahko dobim na to odgovore tudi v pisni
obliki.

Naim Maloku ni bil naveden v nobenem seznamu oseb, za katere
bi bilo potrebno uvesti poseben ugotovitveni postopek, zato je
bila izdana pozitivna odločba. Državljanstvo Republike Slovenije
je pridobil 1.4.1992.

O informaciji gospe glede Delte, Ptuj pa samo toliko. Ne zdi se mi
najbolj korektno, da je Vlada Republike Slovenije dopustila, ko je
bilo postavljeno tako rekoč novo vodstvo za sanacijo tega podjetja,
paralelno še staro vodstvo."

Glede na dejstvo, da pogoji 40. člena Zakona o državljanstvu
Republike Slovenije niso nalagali odpusta iz državljanstva, je Naim
Maloku ob pridobitvi slovenskega državljanstva obdržal
državljanstvo SR Srbije in SFRJ.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE IN
RAZVOJ:

V primerih dvojnega državljanstva (slovenskega in tujega) velja
t.i. načelo efektivnosti slovenskega državljanstva, kar pomeni,
da se oseba z dvojnim državljanstvom na območju Republike
Slovenije ne more sklicevati na drugo državljanstvo, razen v
primeru sklenitve bilateralnega sporazuma, ki bi to vprašanje
rešil drugače.

Prejeli smo kopijo odgovora na poslansko vprašanje poslanca g.
Franca Pukšiča v zadevi Labod, Delta Konfekcija d.o.o., Ptuj, ki
vam ga je posredovalo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve dne 3/6-1998.
V svojem odgovoru ministrstvo navaja, da je odgovor na drugo in
tretjo točko vprašanja v pristojnosti našega ministrstva.

Ker Zakon o državljanstvu ZRJ, ki velja od 1.1.1997 v 4. členu, v
primerih dvojnega državljanstva normira efektivnost državljanstva
ZRJ vsebinsko enako, kot slovenski zakon, in ker med državama
ni nobenega sporazuma, ki bi opredeljeval izjeme, velja za Naima
Malokuja, v kolikor je vstopil na ozemlje ZRJ, pravo ZRJ. Dejstvo,
da bi imenovani imel pri sebi slovensko potno listino, ne bi moglo
vplivati na njegov tujski tretma, razen seveda v primeru, da bi
gospod Naim Maloku, po pridobitvi slovenskega državljanstva, v
ZRJ uveljavil prenehanje državljanstva, bodisi z odpustom ali
odrekom, ali v primeru, da bi mu bilo državljanstvo ZRJ odvzeto.

Obveščamo Vas, da ta navedba ni točna. Nadzor nad trgom
vrednostnih papirjev izvaja Agencija RS za trg vrednostnih
papirjev, Ljubljana, Kotnikova 28, ki je samostojna ustanova. Pri
zadevi, ki jo izpostavljate, pa bo predvsem nastalo vprašanje ali
gre za "organiziran" trg vrednostnih papirjev, ali za nepooblaščeno
trgovino z vrednostnimi papirji, ali pa za občasno prodajo in nakup
vrednostnih papirjev, ki se ne izvaja obrtoma in ki je dovoljena
vsakemu občanu. Prav tako bo potrebno proučiti, ali bi bil lahko
pri postopkih, ki jih navajate, storjeno kakšno dejanje, ki ga kot
kaznivo opredeljuje kazenski zakonik.

V skladu z zakonom o obrambi (Ur. list SR, št. 82/94, 7/97 in 44/
97), izvaja Obveščevalnovarnostna služba Ministrstva za
obrambo protiobveščevalno zaščito Ministrstva za obrambo in
Slovenske vojske.

Vsekakor svetujemo, da se poslanec, v smislu poslovnika
Državnega zbora, obrne na pooblaščnega ministra, ali pa na
Vlado.

V kolikor je zaznati dogodke oz. povezave, ki bi lahko negativno
vplivale na ustrezen nivo protiobveščevalne zaščite, Obveščevalno-varnostna služba v skladu z zakonom, obvesti Slovensko
obveščevalnovarnostno agencijo.
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O zagotavljanju sredstev za delovanje akademskega in raziskovalnega omrežja ARNES

O usklajevanju razvoja raziskovalnih področij z
nacionalnim programom

BORIS SOVIČ, poslanec ZLSD, je 19. maja 1998 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

Dr. HELENA HREN VENCELJ, poslanka SKD, je 19. maja 1998
ministra za znanost in tehnologijo dr. Lojza Marinčka
vprašala:

"Vprašanje se nanaša na zagotovila, ki jih je dal predstavnik
vlade republike Slovenije ob sprejemanju državnega proračuna
za letošnje leto. Spomnili se boste, da je takrat tekla zelo intenzivna
razprava o zagotavljanju potrebnih sredstev za delovanje
akademskega in raziskovalnega omrežja Arnes.
Tik pred samim sprejetjem proračuna je predstavnik vlade
zagotovil, da bo vlada priskrbela potrebna dodatna sredstva za
to, da bi za delovanje Arnesa bila sredstva na voljo v takšnem
obsegu, da bi lahko Arnes deloval v celem tetu. Govora je bilo o
300 dodatnih milijonih sredstev.
V zvezi s tem sem na predstavnika vlade tudi že naslovil pisno
vprašanje: Ali je na tej točki že karkoli realizirano? Ker odgovora
nisem dobil, sedaj sprašujem Vlado Republike Slovenije: Ali je že
zagotovila pogoje za to, da bo lahko akademsko in raziskovalno
omrežje Arnes delovalo nemoteno celo letošnje leto?
Ni mi treba, predpostavljam vsaj, razlagati velikega pomena tega
omrežja za našo državo in dejstva, da bi bilo v kričečem nasprotju
z našo siceršnjo usmerjenostjo v evropsko integracijo, če bi zaradi
nedoslednosti pri zagotavljanju finančnih sredstev nekje v drugi
polovici leta Slovenija bila informacijsko izolirana."
DODATNO:
Kar smo ravnokar slišali, potrjuje pravzaprav najbolj črne
domneve, ki sem jih imel, da nobenih aktivnosti še ni na tem
področju, da bi se zagotovilo dovolj sredstev za delovanje
akademskega in raziskovalnega omrežja Arnes. Zato vztrajam
pri tem, da predstavnik vlade - zdaj bi bil konkreten - prosim, da
predsednik vlade odgovori na vprašanje, ali bo vlada realizirala
zagotovila, ki jih je dala, in sicer v kakšnem času in na kakšen
način.

"Vprašanje namenjam Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
Sprašujem, kje so vzroki za odstopanja v razporeditvi sredstev
za raziskave in tehnološki razvoj oziroma kako bo Ministrstvo za
znanost in tehnologijo uskladilo razvoj raziskovalnih področij z
nacionalnim programom.
Ministrstvo je namreč v septembrski in oktobrski številki Scientie
objavilo podatke o sredstvih za raziskovalne projekte in programe
za obdobje štirih let, od 1993 do 1996, in to je pravzaprav prvi tak
celovit pregled oziroma informiranje javnosti o porabi proračunskih
sredstev, za kar je ministrstvu treba dati vse priznanje. Vendar pa
je prav iz teh podatkov razvidno, da se glede na nacionalni program, ki je bil sprejet 1995. leta, v nekaterih vedah financiranje
precej odmika od predvidenih sredstev. Najbolj je na tem področju
prizadeta biotehnologija, nekaj manj tudi medicina, potem tehniške
vede. Nekoliko več je dobila naravoslovno matematična smer in
pa družbene ter humanistične vede. Namreč v celoti so se
sredstva za raziskave in tehnološki razvoj od leta 1993 do 1996
zmanjšale od 0,81 na 0,61 bruto dohodka na prebivalca, kar
seveda je popolnoma v neskladju s tem, ko govorimo in
poudarjamo, da bomo v Evropo šli le z znanjem in s svojimi
lastnimi sposobnostmi uveljavljanja.
Moramo si biti tudi na jasnem, da ima biotehnologija v razvitih
državah Evrope izredno velik pomen, tej znanosti se namenjajo
tudi velika sredstva. Prav biotehnološko področje raziskav ne
more biti oziroma ni tako področje, na katerega bi lahko prenesli
izkustva iz raziskav v drugih državah, glede na specifiko, ki se
nanaša na ekologijo, demografijo, sociologijo in pa še druga
področja. Skratka želela bi - ker pa vključuje ta del tudi kmetijstvo
in ker bo kmetijstvo doživelo pri vključevanju v Evropo verjetno
največji šok, da bi gospod minister pojasnil, kako je s temi sredstvi
za raziskovanja in tehnološki razvoj in pa prav s to podhranjenostjo biotehnoloških ved."

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO:
Najprej bi vas želeli opozoriti, da proračunska sredstva MZT na
postavki 7925 Informacijska in komunikacijska infrastruktura
(758.640.000 SIT) niso namenjena samo za delovanje omrežja
ARNES. Za ARNES je rezerviranih 70.000.000 SIT, ostalo je
namenjeno oz. že porabljeno za druge programe informacijske
infrastrukture.

DODATNO:
Vprašala sem, zakaj biotehnologija dobiva proporcionalno manj
sredstev kot nekatere druge vede. Prizadete so ravno tako
medicina in tehnične vede na račun humanističnih, družbenih
ved in pa naravoslovno matematičnih.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO:

Ni nam znano, na osnovi katerih podatkov ste ocenili, da bi za
izvedbo programa ARNES-a v najnujnejšem obsegu v letu 1998
zadostovalo dodatnih 400 mio SIT. Naše ugotovitve so podane v
priloženem dopisu z dne 18.3.1998 in k njim nimamo kaj dodati.
Ministrstvo za šolstvo in šport je že ob usklajevanju proračuna
Republike Slovenije najavilo, da bo iz svojih virov zagotovilo del
manjkajočih sredstev za potrebe ARNES-a, o o samem
sprejemanju proračuna pa je minister Gaspari zagotovil, da bo
Vlada RS s prerazporeditvami, predvsem na postavkah
materialnih stroškov uporabnikov državnega proračuna, lahko
zagotovila dodatnih 300 milijonov slovenskih tolarjev za projekt
ARNES. Vaš predlog, da vsa potrebna sredstva zagotovijo MZT,
MŠŠ in MK ni v skladu z dogovorom ob sprejemanju državnega
proračuna. Zato predlagamo, da ministrstvo za finance čimprej
skliče predlagani usklajevalni sestanek.
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Nacionalni raziskovalni program (v nadaljevanju NRP) predstavlja
za MZT osnovno vodilo izvajanja letne znanstvene in tehnološke
politike. Pri tem je nedvomno osrednje vprašanje razporejanje
proračunskih sredstev po osrednjih programih, ki so v NRP
določena z okvirnimi deleži. Ne glede na to, da NRP predvideva,
da naj bi javna sredstva za raziskave in razvoj iz državnega
proračuna v obdobju 1995 do 2000 naraščala povprečno za 10%
(realno) letno, se njihova razporeditev po programskih sklopih
približuje razmerju, ki je določen v NRP. To pomeni, da gre 60%
proračunskih sredstev za projekte in programe raziskav in
razvoja, 25% za usposabljanje kadrov in 14% za infrastrukturno
dejavnost.
NRP tudi predvideva delež sredstev osrednjih programov po
znanstvenih vedah (temeljni in aplikativni projekti), razvojni projekti

raziskovalnega dela, zlasti pri konkuriranju za temeljne
raziskovalne projekte, kjer je bil in je temeljni kriterij znanstvena
kvaliteta raziskovalcev.

oz. pretežni de! subvencij zs spodbujanje tehno'oš^ga razvoja,
mladi raziskovalci, pretežni del sredstev za financiranje
ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim organizacijam,
ciljni raziskovalni programi in sredstva za vitalizacijo). Za
medicinske in biotehniške vede NRP pravi, da se v medicini poveča
sedanji obseg proračunskih sredstev in se povečajo vlaganja iz
nedržavnih virov, v biotehniki pa se obdrži sedanji obseg sredstev
in se povečajo vlaganja iz nedržavnih virov, zlasti iz gospodarstva.
Pri tem se za izhodišče vzame za medicino 10% in za biotehniko
11% vseh sredstev osrednjih programov

Znaki sprememb na biotehniških vedah se nekoliko kažejo že v
lanskem letu, ko so te vede v primerjavi z letom dobile 230.000.000
SIT več sredstev kot leta 1996, kot kaže tudi diagram št. 5. V
relativnem deležu pa se omenjeni absolutni porast financiranja ne
občuti.
Kot že zapisano, se MZT zaveda položaja medicinskih in zlasti
biotehniških ved in bo v naslednjem proračunskem letu, ob
povečanem obsegu proračuna MZT, namenilo več sredstev zlasti
tema dvema znanstvenima vedama, ki sta za nacionalni razvoj
še kako potrebni.

Leta 1995, ko je bil NRP sprejet, je bilo to izhodišče manjše, in
sicer je bila medicina takrat zastopana z 9,4% in biotehnika z 9%
vseh sredstev MZT. V NRP zapisanega izhodišča obe vedi nista
nikoli dosegli. Kot kažeta priložena diagrama št. 1 in 2 je
zapovedanemu izhodišču veliko bližja medicina kot pa biotehnika.
Medicina je glede na delež vseh osrednjih programov MZT, kakor
so določeni v NRP zadovoljivejše financirana v projektih temeljnih
in aplikativnih raziskav (približno 114 FTE) ter v programu mladih
raziskovalcev. Medicinski razvojni projekti pa izrazito padajo. Eden
od osrednjih razlogov zaostajanja medicinskih ved od NRP je
verjetno tudi strukturni manjko izrazitejšega ustanoviteljskega
financiranja medicinskih raziskovalnih organizacij. Kljub
relativnemu zaostajanju financiranja medicinskih ved za NRP, se
je celoten obseg financiranja medicinskih ved v letu 1997 povečal
od leta 1996, in sicer za nekaj več kot 200.000.000 SIT, kot je
razvidna iz diagrama št. 3.

Odgovoru je priložen tudi Nacionalni raziskovalni program ter
drugi grafi, kar je na vpogled v glavni pisarni Državnega zbora
Republike Slovenije.

O rekonstrukciji visoko obrambnega nasipa na reki
Muri
Bogomir Šplletlč, poslanec SDS, |e 28. maja ministra za okolje
In prostor dr. Pavla Gantarja vprašal:

Zaostajanje biotehniških ved za določili NRP je iz leta v leto
večje. Ministrstvo se ga zaveda že dalj časa in ga skuša z
različnimi instrumenti približati NRP. Tu velja omeniti zlasti Program razvoja biotehniških ved iz leta 1995 (priloga), ki naj bi
dolgoročno postavil politiko MZT na tem področju. Vtem kontekstu
je MZT že leta 1994 razpisalo program razvojnega oživljanja
biotehnike, ki pa žal ni dosegel vseh zastavljenih namenov. Prav
tako je biotehnika dobila precejšen finančni delež tudi v okviru
ciljnih raziskovalnih programov, ki ga sofinancirajo tudi ostala
resorna ministrstva, zlasti ministrstvo za kmetijstvo. Kljub temu
so finančna sredstva za biotehniko v naslednjih letih padala
Padanje financiranja vseh osrednjih programov biotehniških ved
je nazorno razvidno iz diagrama št. 2. Znastveno-raziskovalni
svet biotehničnih ved je že koncem leta 1996 predlagal MZT, da
usmeri v program raziskav v biotehniki dodatnih 40.000
raziskovalnih ur, kar bi pomenilo porast FTE iz takratnih približno
80 na 100. Zaradi začasnega proračunskega financiranja in padca
MZT-jevega proračunskega deleža ni bilo takrat, kakor tudi ne
kasneje, možno finančno okrepiti biotehniške vede v predlaganem
obsegu. Izhajajoč iz takšnega stanja je sedanji minister za znanost
in tehnologijo, dr. Lojze Marinček na sedanji majski seji
nacionalnega sveta za znanstveno raziskovanje napovedal
občutno razvojno oživljanje biotehniških ved v naslednjem
proračunskem letu, ki jo bo v naslednjem letu deležna tudi
medicina. Realizacija te obljube je seveda možna le v primeru
povečanja proračuna MZT. Kakršnokoli spreminjanje sedanjih
razmerij med ostalimi vedami bi povzročilo podobne probleme
tudi drugje.

V krajevni skupnosti Hotiza je visoko obrambni nasip ob reki
Muri, ki preprečuje nevarnost ob morebitni visoki vodi reke Mure.
Zaradi načetja nasipa je ministrstvo za okolje in prostor že začelo
rekonstrukcijo celotnega nasipa vendar je izvajalec iz neznanih
razlogov prenehal z deli na rekonstrukciji visoko obrambnega
nasipa.
Ministra sprašujem, zakaj se ne nadaljuje z deli na nujni
rekonstrukciji visoko obrambnega nasipa ter katere ukrepe misli
sprejeti za nadaljevanje del na rekonstrukciji nasipa?
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR:
Na odseku Kot - Hotiza je Ministrstvo za okolje in prostor konec
leta 1997 pričelo z rekonstrukcijo visokovodnega nasipa ob Muri,
torej z deli, ki so potrebna za vzpostavitev takega stanja nasipov,
kot so bili izdelani po projektni dokumentaciji. Po usklajevanjih s
hrvaško stranjo, ki so potrebna (in se izvajajo v okviru bilateralnih
vodnogospodarskih komisij z vsemi sosednjimi državami), kadar
se opravljajo vodnogospodarska dela na mejnih odsekih, je
izvajalec pričel z deli, ki pa so bila prekinjena, ko je jeseni, ob
nastopu padavin, zaradi povečane vlažnosti zemeljskega
materiala le-ta postal neprimeren za vgradnjo.
V letošnjem letu je morala Izpostava Uprave za varstvo narave
na Vodnem območju Mure, skupaj z izvajalcem ponovno urediti
vso problematiko, ki se pri takih delih pojavlja na terenu, torej
ocenitev in dogovarjanje z lastniki zemljišč, kjer bi predvidoma
lahko prišlo do zahtevkov za odškodnine, povezanih z izvajanjem
det, pregled stanja cestišč in zgradb, da se ugotovi v kakšni meri
bodo potrebna popravila, zaradi poškodb pri prevozu materiala,
ipd..

Natančnejši vpogledi v projekte biotehniških ved nam pokaže
relativno visok delež aplikativnih projektov, (v letu 1997 - 14,5%),
kakor tudi ciljnih raziskovalnih programov, in skromen delež
lemeljnih projektov (v letu 1997 - 5,9%), kar lahko po eni strani
kaže. na močno razvojno usmeritev biotehniških ved, po drugi pa
nas lahko opozarja na relativno nizko znanstveno substanco teh
znanosti. Le-ta je pogojena tudi s preteklim razvojem biotehnike,
ko je bila v primerjavi z ostalimi vedami na Slovenskem (zlasti
naravoslovnimi) finančno podhranjena zlasti v financiranju
temeljnega znanja in usmerjena bolj v uporabniško raziskovanje.
Posledica takšne naravnosti biotehniških ved se je pričela
negativno odražati z uvajanjem projektnega financiranja

Pripravljalna dela in izvajanje seveda spremljamo tudi na MOP,
zato je dne 12.5.1998 državni sekretar za vode opravil delovni
razgovor na občini Lendava z županom s sodelavci, ter
predstavnikom KS, izvajalci in vodjem izpostave. Predvidena je
bila tudi udeležba ga. Marije Pozsonec, poslanke DZ, ki pa je
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ministra za tuja vlaganja in ekonomsko sodelovanje in se sestala
s pristojnimi slovenskimi resorskimi ministri. Ob tej priložnosti je
kubanska stran slovenski, ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj, vročila osnutek Sporazuma o zaščiti in promociji
Investicij, ki je trenutno v preučevanju.
Na omenjenih pogovorih je bila sprejeta tudi slovenska pobuda
za ustanovitev mešane komisije, ki bi poskušala rešiti vprašanje
dolgov. Kubanska stran se je pozitivno odzvala in tako je kubanski
veleposlanik slovenski strani 25. maja 1998 vročil Sporazum o
ustanovitvi Mešane komisije za gospodarsko, znanstveno
In tehnično sodelovanje, le-ta je odstopljen v preučevanje
pristojnemu resorskemu ministrstvu, to je ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj.
Poleg tega je slovenska stran na pogovorih poudarila, da je
zainteresirana za sklenitev omenjenega sporazuma, kakor tudi
za pričetek pogajanj za sklenitev splošnega sporazuma o
gospodarskem sodelovanju

morala tisti dan nujno v Ljubljano. Pregledali smo trenutno stanje,
pri tem pa ugotovili, da obstaja tudi možnost prekinitve izvajanja
del s strani lokalnega prebivalstva (z zaporo cest), ki pa ne izvira
iz neurejenosti razmerij pri rekonstrukciji visokovodnega nasipa,
temveč iz nezadovoljstva krajanov zaradi še neurejenih razmer
iz preteklosti, ko so urejali občinsko odlagališče (ki pa ima vso
potrebno dokumentacijo), ipd. Na take zadeve pa lahko MOP žal
premalo vpliva.
Ocenjujemo, da so v fazi ugotavljanja odškodnin, ipd. razmere v
največji možni meri dogovorjene in bodo dela na visokovodnem
nasipu dokončala v letu 1998.

O sodelovanju s Kubo

Kubanski osnutek Sporazuma o sodelovanju v kulturi,
izobraževanju in znanosti je MZZ RS prejelo po faxu dne 22. maja
1996, kot "non-paper", t.j. kot neformalni osnutek. Leta 1997 je
potekal postopek usklajevanja z resornimi ministrstvi in priprava
slovenskega osnutka za vladni postopek v skladu s sklepom
odbora za mednarodne odnose državnega zbora. Na medresorski ravni (Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za
kulturo in Ministrstvo za znanost in tehnologijo) je bilo ocenjeno,
da bodo v letih 1997 in 1998 imele prioriteto pri pripravah za
sklenitev tovrstnih krovnih sporazumov sosednje države
Republike Slovenije, države EU, od izvenevropskih držav pa
predvsem tiste, kjer živijo slovenski izseljenci, predvsem ZDA.

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, je 15. junija 1998 ministra za
zunanje zadeve dr. Borisa Frleca vprašal:
Pribljižno dve leti nazaj je bil pripravljen okvirni dokument o kulturni
izmenjavi med Republiko Slovenijo in Kubo, pred okoli letom dni
pa okvirni dokument o ustanovitvi meddržavne komisije za
tehnično, znastveno in trgovinsko sodelovanje med obema
državama. Žal slovenska stran od zdaj ni dala še nobenega
odgovora kubanski strani, navkljub temu, da bi bilo to smiselno,
saj s Kubo posluje skoraj ves svet (razen ZDA), naša država pa
se obnaša kakor da je med najbogatejšimi na svetu in ji taki
kontakti niso potrebni.

Slovenija podpira Kubo tudi na multilateralni ravni, saj je tudi letos
podprla resolucijo GS OZN o nujnosti dviga ekonomskega,
trgovinskega in finančnega embarga ZDA zoper Kubo.

Eventuelni odgovor MZZ, da je vse vezano na dolgove Kube do
Republike Slovenije, odklanjam, kajti dolgovi drugih držav tudi
niso ovira za tesnejše sodelovanje.

Glede na navedeno ni podlage za trditev, da v Sloveniji obastaja
namerna politična odločitev o nesodelovanju z omenjeno državo,
saj je iz zgoraj naštetih aktivnosti moč sklepati prav nasprotno.
Stiki in odnosi med državama se kljub nerešenim vprašanjem
dolgov intenzivirajo, prav tako pa tudi aktivnosti za ponovno
vzpostavitev sodelovanja na področju gospodarstva. S tem
namenom se namerava državni sekretar za bilateralo Ministrstva
za zunanja zadeve RS odzvati tudi uradnemu povabilu in letos
jeseni obiskati Kubo.

Sprašujem ali gre za namerno, politično odločitev MZZ, da se s to
državo ne sodeluje, ali gre zgolj za nesposobnost in nedelavnost
nekaterih u-službencev. Prepričan sem, da zaradi takšne
nedelavnosti MMZ , ki ima po izjavah kubanskemu veleposlaniku
s strani uslužbencev z MEOR" ali so vam na MZZ dovolili pogovor
z nami? " v rokah vse odločitve o sodelovanju med obema
državama, Slovenija ogromno izgublja saj je Kuba pripravljena
kupovati velike količine različnih rezervnih delov v Sloveniji,
dogovora o sodelovanju pa ne more podpisati.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE:
Republika Slovenija ima od oktobra 1995 dalje akreditiranega
veleposlanika v Republiki Kubi s sedežem v Madridu. Kuba je bila
tretja država Latinske Amerike, poleg Argentine in Mehike, v kateri
je Slovenija akreditirala veleposlanika in to z glavnim namenom,
da obnovi in razvije gospodarsko sodelovanje med državama.

1.0 izjavi Generalnega državnega tožilca g. Antona
Drobniča o prazniku Dneva upora proti okupatorju
- z dne 8/5-1998, ki jo je na 9. seji dne 19/5-1998
predstavil tudi poslanec Miran Potrč:

Dinamičnejše gospodarsko sodelovanje med državama se v
preteklih letih ni razvilo tudi zaradi nerešenega vprašanja vračila
kubanskega dolga v vrednosti 29 mio USD slovenskim podjetjem,
ki so s tem izgubila zaupanje v kredibilnost kubanskih podjetij in
države. Slovenija se zaveda, da je ob tem potrebno upoštevati
tudi izredno velike težave, ki jih ima Kuba na zunanjetrgovinskem
področju po razpadu sovjetskega bloka. V tej zvezi je slovensko
stališče doseči načelno priznanje dolga kubanske strani in uskladiti
njegovo višino in način poravnave ter potrditev, da se je kubanska
stran pripravljena pogajati o terjatvah slovenskih podjetij izključno
na bilateralni ravni in ne šele po razrešitvi nasledstvenih vprašanj
bivše SFRJ.

(Sopodpisniki:
Borut Pahor, Miran Potrč, Janko Veber, Aurelio Juri,"Feri Horvat,
Samo Bevk, Bojan Kontič, Boris Sovič, dr. Ciril Ribičič)
Generalni državni tožilec, g. Anton Drobnič, je v časopisu
Primorske novice, dne 25. aprila 1998 v zvezi z državnim
praznikom Republike Slovenije, 27. aprilom, Dnevom upora proti
okupatorju, med drugim zapisal, da je to v resnici dan, ki je
Slovencem povzročil neizmerne žrtve in novo okupacijo, da je to
dan velike prevare, slovenskega razdora in praznik narodnega
žalovanja.
Gospod generalni državni tožilec je s tako izjavo žalil državni
praznik in čustva mnogih državljank in državljanov, predvsem pa

Slovenijo je 2. decembra 1997 obiskala namestnica kubanskega
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j javnosti sprožil dvom, ali politično nepristransko opravlja svoje
pomembno delo.
Zato PubiansKa skupina ZLSD sprašuje Vlado Republike
Slovenije, ali ocenjuje, da generalni državni tožilec Anton
Drobnič politično nepristransko in strokovno opravlja svoje
delo In ali se jI zdi primerno, da generalni državni tožilec,
kdorkoli že je, spričo svojega pomembnega uradniškega
položaja, Javno razlaga svoje politične poglede, do katerih
ima pravico kot zasebnik.

Torej, namesto, da bi varoval zakon, ga krši, in s tem tudi dano
prisego. Takšna njegova izjava pa je sprožila val ogorčenja pri
slovenskem narodu, še zlasti pri borcih NOB (v veliki večini
nekomunistih), ki so s svojim osvobodilnim bojem tudi njemu
omogočili, da je v miru končal pravno fakulteto in dobil sedanjo
funkcijo, katero sedaj zlorablja. S tem je Anton Drobnič ravnal v
nasprotju s 63. členom slovenske ustave, ki prepoveduje
spodbujanje k neenakopravnosti ter razpihovanje sovraštva in
nestrpnosti. To je tudi kaznivo dejanje po 300. členu KZ RS
"zbujanje narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva,
razdora ali nestrpnosti."
Njegova razrešitev je torej več kot utemeljena.

2. VPRAŠANJE poslanca Antona Delaka glede Izjave
generalnega državnega tožilca - na 9. seji DZ dne 19/5-1998:
V Primorskih novicah (dne, 25.4.1998) je generalni državni tožilec
objavil izjavo, s katero je kot visok državni uradnik, po našem
mnenju, sramotil državo oz. državni praznik kot njen simbol.
V svoji izjavi namreč potvarja vsem znana zgodovinska dejstva,
ki so vezana na upor Slovencev proti okupatorju. V njej trdi, da je
državni praznik, ki ga slavimo kot Dan upora, po njegovem, dan
komunistične zarote, da je to dan, ki je v resnici povzročil
Slovencem neizmerne žrtve in novo okupacijo. Prepričan je, da je
to dan velikega razdora in praznik narodnega žalovanja.
S takšno javno izjavo je, po našem mnenju, izgubil vso
verodostojnost za nadaljnje opravljanje nalog generalnega
državnega tožilca.
Zato Vlado RS vprašujem, ali je takšno ravnanje generalnega
državnega tožilca združljivo tako z dikcijo določbe
- 24. člena Zakona o državnem javnem tožilstvu, ki določa, da
mora državni tožilec vselej delovati tako, da varuje ugled
In dostojanstvo svoje službe kot z
- 5. odstavkom 44. člena, ki sankcionira žaljivo In nedostojno
obnašanje državnega tožilca do državnih organov v zvezi
z opravljanjem funkcije državnega tožilca na delovnem
mestu in zunaj njega?
3. POBUDA poslanca Zmaga Jelinčiča za razrešitev
generalnega državnega tožilca g. Antona Drobnlča - z dne
15/5-1998
Zahtevam, da Vlada Republike Slovenije takoj predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije, da razreši generalnega
državnega tožilca Antona Drobniča na 9. redni seji, ki se bo pričela
v torek, 19. maja 1998.
Obrazložitev:
Po zakonu o državnem tožilstvu odloča o imenovanju in razrešitvi
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije državni zbor
na predlog vlade.
Ob nastopih funkcije je Anton Drobnič pred predsednikom
državnega zbora izrekel naslednjo prisego: "Prisegam, da bom
varoval pravni red Republike Slovenije in svoje delo opravljal
vestno, po ustavi in zakonih." To prisego je temeljito prekršil. Tako
je nevestno ravnal že v primeru, ko je zahteval obnovo
kazenskega postopka za škofa Rožmana, pri čemer je sodišču
predložil le del dokumentacije, zadržal pa je dokumentacijo, ki je
za škofa obremenilna. Ustavo in zakon pa je kršil z izjavo,
objavljeno v sobotni izdaji Primorskih novic dne 25. aprila 1998,
ko je izjavil: "Dan upora je torej v resnici dan komunistične zarote,
ki je Slovencem povzročila neizmerne žrtve in novo okupacijo, je
dan velike prevare, je dan slovenskega razdora in praznik
narodnega žalovanja." S tem je popljuval državni praznik 27. april
- dan upora proti okupatorju, ki je kot tak razglašen z zakonom.
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SKUPNI ODGOVOR Vlade Republike Slovenije
TER MNENJE o POBUDI poslanca Zmaga Jelinčiča
ODGOVOR in MNENJE:
V težkih časih mlade slovenske demokracije in ob številnih
poštenih in dobronamernih poskusih, da bi se slovenski narod
spravil med seboj in s svojo preteklostjo Vlada Republike Slovenije
z obžalovanjem ugotavlja, da še obstajajo posamezniki, ki o
polpretekli slovenski zgodovini niso sposobni razmišljati na
demokratičen, strpen, human in razumevajoč način in izjavljati
svojih misli tako, da s tem ne bi prizadeli drugače mislečih.
I. Vlada Republike Slovenije potem, ko je proučila poslanski
vprašanji o primernosti izjav, ki jih je Generalni državni tožilec g.
Anton Drobnič podal v časopisu Primorske novice dne 25. aprila
1998, v zvezi z državnim praznikom Republike Slovenije, 27.
aprilom, dnevom Upora proti okupatorju in, ki jih je potrdil tudi v
svoji izjavi za isti časopis dne 13.6.1998, ugotavlja:
Generalni državni tožilec g. Anton Drobnič ima tako kot vsak
državljan Republike Slovenije skladno z določilom 39. člena
Ustave Republike Slovenije zagotovljeno svobodo izražanja misli,
govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega
obveščanja in izražanja. So pa skladno s tretjim odstavkom 15.
člena Ustave Republike Slovenije človekove pravice in temeljne
svoboščine omejene s pravicami drugih. Vlada Republike Slovenije
zato meni, da so izjave g. Drobniča v časopisu Primorske novice
take vrste, teže in narave, da ne sodijo v današnje čase, saj so
zaradi njih lahko prizadeti številni Slovenci, ki dan Upora proti
okupatorju praznujejo ne le kot državni, ampak kot tudi svoj praznik.
Zgodovinskih dejstev ob tem dogoku in splošno znanih dejstev
glede tega, kdo je bil agresor, kdo je zmagovalec in kdo poraženec
v drugi svetovni vojni ter kolikšne žrtve na eni in drugi strani smo
ob tem utrpeli Slovenci, pač ne gre prezreti. Poleg tega pa se
mora g. Anton Drobnič zavedati, da opravlja zelo pomembno
funkcijo generalnega državnega tožilca in mora zato še bolj paziti
na korektnost svojega izražanja. Zato Vlada Republike Slovenije
ocenjuje, da so te izjave g. Drobniča v celoti neprimerne, ne glede
na to kje in kako so bile izrečene in ne prispevajo k ugledu
slovenskega tožilstva oziroma pravosodja nasploh. Omenjene
izjave so nedvomno povzročile medijsko pozornost, komentarje
in razprave, ki ne koristijo spravi med Slovenci in so v nasprotju
z načelom utrjevanja neodvisnosti tretje veje oblasti.
II. V zvezi z pobudo poslanca Zmaga Jelinčiča za razrešitev
Generalnega državnega tožilca pa je Vlada Republike Slovenije
ocenila, da bi se s predlogom za razrešitev g. Drobniča razprave
v slovenskem političnem prostoru le še zaostrile, zato tega
predloga ne bo podala. Pri tem je Vlada Republike Slovenije
upoštevala dejstvo, da bo g. Antonu Drobniču jeseni 1998 iztekel
osem letni mandat ter, da postopek razrešitve do takrat verjetno
sploh ne bi bil dokončan. Sicer pa je že v teku razpisni postopek
za prosto mesto generalnega državnega tožilca.
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