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SKLEPI

IN

STALIŠČA

DRŽAVNEGA

ZBORA

(10. seje Državnega zbora)

SKLEP *
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov R Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZB) - druga obravnava, na 10. seji, dne 26.1.1999, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-B) za
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga za umik predloga za sprejem obvezne razlage
14. člena zakona o prevozih v cestnem prometu

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 27.1.1999 ob
obravnavi predloga za umik predloga za sprejem obvezne
razlage 14. člena zakona o prevozih v cestnem prometu
(ORZPCP14), na podlagi 173. člena in ob smiselni uporabi 180.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

5. februar 1999

SKLEP
Predlog predlagatelja za sprejem obvezne razlage 14. člena
zakona o prevozih v cestnem prometu (ORZPCP14) - EPA 305II se umakne iz zakonodajnega postopka.
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SKLEPA, STALIŠČE IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o davku na
izplačane plače
Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 27.1.1999 ob
obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o davku na
izplačane plače (ZDIP-B) - prva obravnava, na podlagi 173. in
185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

stališčem
Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva mnenje oziroma opozorilo Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadevfe in popravi končno določbo, rok za uveljavitev
zakona.

SKLEPA
1. Predlog zakona o spremembi zakona o davku na izplačane
plače - prva obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo.

Državni zbor je sprejel naslednji

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije v skladu z naslednjim

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da pripravi predlog zakona o spremembi zakona o
davku na izplačane plače za drugo obravnavo, v roku 30 dni.

DODATNI SKLEP

i
SKLEPA IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo
DODATNA SKLEPA

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 27.1.1999 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o posebnem prometnem davku od posebnih Iger
na srečo - prva obravnava,na podlagi 173. in 180. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

1. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da v
najkrajšem času predlaga Državnemu zboru spremembo 74.
člena zakona o igrah na srečo, kjer bo s kriteriji opredelila
ključ delitve sredstev med lokalnimi skupnostmi znotraj
zaokroženih turističnih območij, kot so opredeljena na podlagi
zakona o igrah na srečo, ter ob tem prouči možnost
sistemskega financiranja Sklada za regionalni razvoj iz
sredstev, pridobljenih od koncesijske dajatve.

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo - prva
obravnava - EPA 332-II se umakne iz zakonodajnega postopka.

2. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da zagotovi,
da bo zaključila dodeljevanje koncesij prirediteljem posebnih
iger na srečo do 30.6.1999.

Državni zbor je sprejel naslednja

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitva
kazenskega zakonika R Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah In dopolnitvah kazenskega zakonika
Republike Slovenije (KZ-A) - druga obravnava, na 10. seji,
dne 27.1.1999, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega
zakonika Republike Slovenije (KZ-A) za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.

■

poročevalec, št. 6

4

5. februar 1999

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o popravi
krivic
zahteve enotno podaljša rok za vložitev.

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 27.1.1999 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o popravi
krivic (ZPKri-A) -skrajšani postopek (prva obravnava v okviru
skrajšanega postopka), na podlagi 173. in 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

2.Prouči naj se možnost, da se spremeni 18. člen zakona o popravi
krivic tako, da bo dopusten upravni spor zoper vse sklepe komisije
in da bo imel v primeru nepravilne uporabe zakona, aktivno
legitimacijo za vložitev tožbe državni pravobranilec, v vseh drugih
primerih pa tudi nezadovoljna stranka.

SKLEPA

3. Prouči naj sq možnost uvedbe ustreznega člena zakona, ki bo
določal, da komisija veljavno odloča s strožjo večino.

1. Predlog zakona o spremembah zakona o popravi krivic (ZPKriA) - prva obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo.

4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
prouči možnost, da komisijo iz 9. člena zakona o popravi krivic
sestavljajo tudi ustrezni strokovnjaki in predstavniki Združenja
žrtev komunističnega nasilja.

2. Predlagatelj naj v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije
pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v skladu z naslednjimi
stališči

Zbor je sprejel naslednji
DODATNI SKLEP

1. V posebni končni določbi naj se dopolni predlog zakona tako,
da bo zagotovljen enakopraven status vsem tistim vlagateljem
zahtev oziroma zahtevam iz 10. in 23. člena zakona o popravi
krivic, ki so bile vložene pred uveljavitvijo predlaganega zakona o
spremembah zakona o popravi krivic ter po poteku 18-mesečnega
roka iz drugega odstavka 10. člena in drugega odstavka 23.
člena zakona o popravi krivic; temu ustrezno naj se za vse takšne

Vlada Republike Slovenije naj v roku 30 dni predloži Državnemu
zboru Republike Slovenije predlog zakona o Skladu za povračilo
vojne odškodnine - EPA 1101 - za drugo obravnavo in tako
omogoči čimprejšnje izvajanje zakona o žrtvah vojnega nasilja in
zakona o popravi krivic.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga Državnega sveta RS za sprejem obvezne
razlage drugega odstavka 160. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22.1.1999 ob
obravnavi predloga Državnega sveta Republike Slovenije za
sprejem obvezne razlage drugega odstavka 160. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju In likvidaciji (ORZPP160)
- EPA 480-II na podlagi 210. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

Predlog Državnega sveta Republike Slovenije za sprejem
obvezne razlage drugega odstavka 160. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ORZPP160) se zavrne.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga Državnega sveta RS za sprejem obvezne
razlage 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22.1.1999 ob
obravnavi predloga Državnega sveta Republike Slovenije za
sprejem obvezne razlage 51. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju In likvidaciji (ORZPPS51) - EPA 474-II na
podlagi 210. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

5. februar 1999

SKLEP
Predlog Državnega sveta Republike Slovenije za sprejem
obvezne razlage 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (ORZPPS51) se zavrne.
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga Vlade RS za sprejem obvezne razlage
drugega odstavka 45. a člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22.1.1999 ob
obravnavi predloga Vlade Republike Slovenije za sprejem
obvezne razlage drugega odstavka 45. a člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ORZUN45A) EPA 456-II na podlagi 210. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

Predlog Vlade Republike Slovenije za sprejem obvezne razlage
drugega odstavka 45. a člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (ORZUN45A) se zavrne.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga poslanca Branka Janca za sprejem obvezne
razlage 2. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22.1.1999 ob
obravnavi predloga poslanca Branka Janca za sprejem
obvezne razlage 2. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja
(ORZZVN2) - EPA 303-II na podlagi 210. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

Predlog Branka Janca za sprejem obvezne razlage 2. člena
zakona o žrtvah vojnega nasilja (ORZZVN2) se zavrne.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 14.1.1999 ob
obravnavi predloga zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije (ZKGZ) - druga obravnava na 10. seji, dne 14.1.1999,
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Predlog zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ)
za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o rudarstvu
Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 13.1.1999 ob
obravnavi predloga zakona o rudarstvu (ZRud) - prva
obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji

- natančneje opredeli rudarsko pravico;
- upošteva pripombe k predlaganim rešitvam, ki se nanašajo
na odvzem oziroma omejitev lastninske pravice v korist
koncesionarja ter predlagane rešitve ustrezno preoblikuje;
- preveri usklajenost predlaganih rešitev s predpisi, ki urejajo
prostorsko planiranje in izdajanje prostorskih izvedbenih aktov,
ter presodi, ali bi bilo potrebno državni program gospodarjenja
z miniralnimi surovinami opredeliti kot program, ki bi ga sprejel
državni zbor in ki bi moral predstavljati eno od strokovnih
podlag za izdelavo prostorskih planov države in lokalne
skupnosti;
- v poglavju o rudarski inšpekciji navede predvsem pristojnosti
inšpektorjev in organ za vodenje inšpekcijskega nadzora;
- poglavje o kazenskih določbah uskladi z določbami 25. člena
zakona o prekrških;
- natančneje opredeli prehodne in končne določbe, in sicer zlasti
glede obstoječega stanja in prenosa sedanjih zatečenih pravic
v predlagani nov sistem gospodarjenja z mineralnimi
surovinami, pri čemer naj pazi na veljavnost pravic sedanjih
upravičencev iz dovoljenj za rudarjenje.

SKLEP
1. Predlog zakona o rudarstvu (ZRud) - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.
2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije in pri tem upošteva naslednja
stališča
1. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona ustrezno upošteva
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, zlasti
naj:
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pri vseh vidikih koncesijskega razmerja, pri določbah, ki se
nanašajo dovoljenja in na tehnično dokumentacijo, pri
obveščanju o vseh nevarnih pojavih (iz 45. člena) ter pri
obveščanju o vsakem izdanem dovoljenju (iz 50. člena).

2. V okviru splošnih določb naj pri opredelitvi pojmov upošteva
evropske normative in prakso raziskovalnega vrtanja ter
ustrezno prilagodi globino predvideno pri plitvem vrtanju, vključi
pa naj tudi opredelitev pojma opustitev raziskovanja in
izkoriščanja ter pojma rudarske metode dela.
3. Prouči naj vse pripombe, ki se nanašajo na opredelitev
mineralnih surovin, ter jih ustrezno upošteva, pri čemer naj
kot naravno bogastvo določi le poldrago in drago kamenje in
ne tudi vsega ostalega naravnega kamna.

7. Prouči naj pripombe glede jasnejše opredelitve obveznosti in
načina odvajanja sredstev za tekočo sanacijo in za sanacijo
prostora po končanem izvajanju rudarskih del, in sicer na ta
način, da nosilec rudarske pravice sproti odvaja sredstva na
poseben račun.

4. Prouči naj pripombe v zvezi z določitvijo osnove za izračun
plačila rudarske pravice v besedilu zakona.

8. Prouči naj možnost opredelitve poenostavljenega postopka
za saniranje obstoječega stanja zlasti pri manjših peskokopih.

5. Prouči in ustrezno upošteva naj pripombe, ki se nanašajo na
določitev razmerja delitve sredstev iz plačila rudarske pravice
med državo in občino ter namenov, za katere lahko občina ta
sredstva porabi, v besedilu zakona in ne v podzakonskem
aktu.

9. Prouči naj pripombe glede združevanja rudarskih in
geotehnoloških inženirjev v Inženirsko zbornico Slovenije ter
v predlog zakona vnese ustrezne rešitve.
10. Prouči naj pripombe Gospodarske zbornice Slovenije, Inštituta
za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, Odbora kamnosekov
Obrtne zbornice Slovenije, Društva tehničnih vodij - površinsko
odkopavanje, Komisije Državnega sveta RS za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj in Združenja za gradbeništvo
in industrijo gradbenega materiala GZS ter jih ustrezno
upošteva.

6. Prouči naj možnost okrepitve vloge lokalne skupnosti v besedilu
zakona, in sicer možnost večje vloge lokalne skupnosti pri
pripravi načrta gospodarjenja s posameznimi mineralnimi
surovinami ter možnost opredelitve vloge lokalne skupnosti

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pravdnem postopku
Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 13.1.1999 ob
obravnavi predloga zakona o pravdnem postopku (ZPP) druga obravnava na 10. seji, dne 13.1.1999, na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

1. Predlog zakona o pravdnem postopku (ZPP) za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
2. Predlagatelj naj pred predložitvijo predloga zakona o pravdnem
postopku v tretjo obravnavo opravi ustrezno nomotehnično
redakcijo celotnega zakonskega besedila.

SKLEPA

SKLEP IN STALIŠČE
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o geodetski dejavnosti
za drugo obravnavo.

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 13.1.1999 ob
obravnavi predloga zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD)prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo upošteva naslednje

SKLEP

stališče

1. Predlog zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD) - prva
obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga zakona

1. Upošteva naj mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.
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SKLEP, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
carinskega zakona
obravnavo upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 13.1.1999 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
carinskega zakona (CZ-B) - prva obravnava, na podlagi 173.
in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

2. Prouči pripombe Gospodarske zbornice Slovenije z dne
7.5.1998 razen pripombe k 5. členu, in jih ustrezno upošteva.

SKLEP
3. Tretji odstavek 83. člena konkretizira tako, da bo usklajen s
siceršnjimi limiti za prenos blaga preko carinske črte v
potniškem prometu.

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega
zakona (CZ-B) - prva obravnava je primerna podlaga za
pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da ob predložitvi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah carinskega zakona za tretjo obravnavo posreduje v
vednost Državnemu zboru tudi delovno besedilo podzakonskih
aktov, ki jih predvideva novela zakona.

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije v skladu z naslednjimi
stališči
1. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo

SKLEPA IN STALIŠČI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o presaditvi delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja
2.Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva naslednji

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 13.1.1999 ob
obravnavi predloga zakona o presaditvi delov človeškega
telesa zaradi zdravljenja (ZPDCTZ) - prva obravnava, na
podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

stališči
1. Upošteva naj mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.

SKLEP

2. Prouči naj možnost, da se v naslovu zakona doda beseda
"odvzem in" tako, da bi se naslov zakona glasil "Zakon o
odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi
zdravljenja".

1. Predlog zakona o presaditvi delov človeškega telesa zaradi
zdravljenja (ZPDCTZ) - prva obravnava je primerna podlaga za
pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga akta o odreditvi parlamentarne preiskave o
vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na
mariborskem letališču ter z opremo in orožjem v skladišču Ložnica
Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 13.1.1999 ob
obravnavi akta o odreditvi parlamentarne preiskave o
vpletenosti In odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi
z najdbo orožja na mariborskem letališču ter z opremo in
orožjem v skladišču Ložnica, na podlagi četrte alinee prvega
odstavka 132. in 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

poročevalec, št. 6

SKLEP
Komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve se
zadolži, da v čimkrajšem času, v skladu z vsebino odrejene
parlamentarne preiskave, zboru predloži predlog odloka o
ustanovitvi in sestavi preiskovalne komisije.
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SKLEP IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o računovodstvu
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o računovodstvu (ZR) - druga obravnava, na 10. seji,
dne 23.12.1998, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga
zakona o računovodstvu posebej prouči skladnost rešitev v 15.,
48. in 49. členu glede možnosti obračunavanja amortizacije javnih
zavodov in o tem poroča državnemu zboru.

SKLEP
Predlog zakona o računovodstvu (ZR) za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o davčnem
postopku
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembi zakona o davčnem postopku (ZDavPB) - skrajšani postopek - EPA 481-11 na 10. seji, dne 25.11.1998,
na podlagi 73. in 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembi zakona o davčnem postopku
(ZDavP-B) - skrajšani postopek - EPA 481-11 se preloži na 29.
izredno sejo zbora.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga odloka o imenovanju predsednika in dveh
članov Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
odloka o Imenovanju predsednika In dveh članov Upravnega
odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško In odlaganja radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško, na 10. seji, dne 12.11.1998, na
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Državni zbor pred odločanjem o predlogu odloka o imenovanju
predsednika in dveh članov Upravnega odbora Sklada za
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško pridobi
mnenje Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o lokalni samoupravi
sprememb ustreznih zakonov za prenos nalog iz državne
pristojnosti v pristojnosti mestnih občin in občin na podlagi
kriterijev in pogojev, določenih z zakoni v skladu s stališči
vlade.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-J) • tretja obravnava na 10. seji, dne
30.9.1998, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednja

2. Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da do 31.
marca 1999 pripravi predlog akta, s katerim bo Državni zbor
v skladu s 15. a členom zakona o lokalni samoupravi ugotovil,
katera naselja v Republiki Sloveniji že imajo status mesta v
skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve tega statusa,
poleg tega pa naj predlog akta uredi tudi njihove pristojnosti.

SKLEPA
1. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da v šestih
mesecih po uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J) pripravi predloge
5. februar 1999
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SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvu RS za najetje posojil za
izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za
izgradnjo Termoelektrarne Trbovl|e 3 (ZPNPIT) - druga
obravnava, na 10. seji, dne 30.9.1998, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

izgradnje in o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil
za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 za tretjo obravnavo
pripravi predlagatelj Miran Potrč, poslanec Državnega zbora.
2. Državni zbor bo tretjo obravnavo predloga zakona za
zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izgradnje in o poroštvu
Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo
Termoelektrarne Trbovlje 3 opravil v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.

SKLEPA
1. Predlog zakona za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje

UGOTOVITVENI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi obvestila o odstopu vodje slovenske Pridružene
delegacije v Sevenroatlantski skupščini
Državni zbor Republike Slovenije se je na 10. seji, dne 29.7.1998
ob obravnavi obvestila o odstopu vodje slovenske Pridružene
delegacije v Severnoatlantski skupščini seznanil z naslednjim

dne 22.5.1998 podal izjavo o odstopu s funkcije vodje Pridružene
delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v
Severnoatlantski skupščini, zato mu z 29.7.1998 preneha funkcija
vodje Pridružene delegacije Državnega zbora Republike Slovenije
v Severnoatlantski skupščini.

UGOTOVITVENIM SKLEPOM
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je Janez Janša

SKLEPA IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o davku na dodano vrednost
DODATNA SKLEPA

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) - druga
obravnava, na 10. seji, dne 29.7.1998, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

1. Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga
zakona o davku na dodano vrednost, pripravi analizo učinkov
uvedbe davka na dodano vrednost na likvidnost in
konkurenčno sposobnost davčnih zavezancev po posameznih
panogah.

SKLEPA
1. Predlog zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

2. Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga
zakona pripravi opis ukrepov na monetarnem, dohodkovnem
in socialnem področju, s katerimi bi se omilili učinki uvedbe
davka na dodano vrednost na dvig cen ipd.

2. Tretja obravnava predloga zakona o davku na dodano
vrednost (ZDDV) se opravi v skladu z drugim odstavkom 194.
člena poslovnika Državnega zbora.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi zahteve Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve
v zvezi z vloženima kazenskima ovadbama zoper poslanca DZ gospoda Zmaga
Jelinčiča
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi zahteve
Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve v zvezi z
vloženima kazenskima ovadbama zoper poslanca
Državnega zbora gospoda Zmaga Jelinčiča, na podlagi
tretjega odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije ter drugega
in tretjega odstavka 22. člena zakona o poslancih, na 10. seji,
dne 30.7.1998, na podlagi drugega odstavka 38. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

83. člena ustave Republike Slovenije ter drugega in tretjega
odstavka 22. člena zakona o poslancih v zvezi z zahtevo
Državnega tožilstva Republike Slovenije, Skupine državnih
tožilcev iz Ljubljane, opr. št. Kt -S 9/98 z dne 1.6.1998 v zvezi z
ugotovitvijo, da ostaja utemeljen sum, da je poslanec gospod
Zmago Jelinčič storil kaznivo dejanje nasilništva po prvem
odstavku 229. člena KZ Republike Slovenije ne prizna imunitete
poslancu Državnega zbora Republike Slovenije gospodu Zmagu
Jelinčiču in dovoli začetek kazenskega pregona.

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka
poročevalec, št. 6
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pospeševanju turizma
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o pospeševanju turizma (ZPT) - tretja obravnava, na
10. seji, dne 30.7.1998, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

uresniči 74. člen Zakona o igrah na srečo (Ur. list RS št. 27/95), ki
bo v skladu z odredbo o določitvi zaokroženih turističnih območij
za potrebe posebnih iger na srečo (Ur. list RS št. 67/95 in 21/97),
dajalo 48% sredstev zbranih iz naslova koncesijskih dajatev
lokalnim skupnostim na tem območju.

SKLEP
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem naj v roku 90 dni

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o trošarinah
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o trošarinah (ZTro) - druga obravnava, na 10. seji,
dne 30.7.1998, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog zakona o trošarinah (ZTro) za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona o trošarinah (ZTro) se
opravi v skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika
Državnega zbora.

5. februar 1999
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Predlog zakona o

OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNI

VARNOSTNI

DEJAVNOSTI

PARLAMENTARNEM

IN

IN

NADZORU

(ZOVDPN)
- EPA 690 - II - prva obravnava
Vlada Republike Slovenije je z dopisom št. 233-01/98-3
(Z1) z dne 22.1.1999 predložila Državnem zboru v
zakonodajni postopek predlog zakona o obveščevalnovarnostnl in varnostni dejavnosti in parlamentarnem
nadzoru - prva obravnava - EPA 690 - II.
Z dopisom dne 18.7.1994 je Vlada predložila Državnemu
zboru v zakonodajni postopek predlog zakona o
varnostno-obveščevalnl dejavnosti - hitri postopek EPA 742, ki ureja enako vsebino, kot zgoraj navedeni
zakon In ki ga je Državni zbor obravnaval na seji dne
25.10.1994. Če bi Vlada predlagala umik navedenega
zakona, bi moral o umiku odločati Državni zbor.
Dne 7.2.1995 pa je poslanec Tone Anderlič vložil v
zakonodajni postopek predlog zakona o parlamentarnem nadzoru varnostnih In obveščevalnih služb
- prva obravnava, EPA 999, ki prav tako ureja enako
oziroma podobno vsebino kot predlog zakona o
obveščevalno-varnostnl in varnostni dejavnosti In
parlamentarnem nadzoru - prva obravnava - EPA 690 •
Ker zakonodajna postopka predlogov zakonov, ki ga
je predložila Vlada in poslanec še nista končana, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je dne 22.1.1999
v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.

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
bo kot njen predstavnik na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodeloval:

Vlada Republike Slovenije je na 93. seji dne 21/1-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNI
IN VARNOSTNI DEJAVNOSTI IN PARLAMENTARNEM
NADZORU,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

5. februar 1999
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PRVA OBRAVNAVA
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG
ZAKONA O OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNI IN VARNOSTNI
DEJAVNOSTI IN PARLAMENTARNEM NADZORU
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I. UVOD
2. Cilji in načela zakona

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Namen Zakona o obveščevalno-vamostni in varnostni dejavnosti
in parlamentarnem nadzoru (v nadaljevanju: ZOVVDPN) je
vzpostavitev enotnega zakonskega okvirja za razvoj slovenskega
obveščevalnega in varnostnega sistema, za njegovo usmerjanje
in vodenje, za ureditev medsebojnih razmerij v tem sistemu, ter zelo pomembno - vzpostavitev enotnega parlamentarnega
nadzora nad delom obveščevalnih in varnostnih služb.

Temeljni cilji ZOVVDPN so zato:
- opredeliti in razmejiti obveščevalno-varnostno od varnostne
dejavnosti;
- določiti državne organe in službe, ki bodo nosilci opravljanja
posamezne dejavnosti;
- določiti sistemske okvirje sodelovanja med nosilci posamezne
dejavnosti in njihova razmerja do državnih organov;
- opredeliti vlogo Državnega zbora in Vlade pri oblikovanju
izhodišč nacionalne varnostne politike, njenega usmerjanja,
usklajevanja in izvajanja;
- določiti vlogo in naloge Sveta za Nacionalno varnost na področju
obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti;
- zagotoviti zakonsko podlago za parlamentarni nadzor nad
delom obveščevalno-varnostnih in varnostnih služb.

Sprejem ZOVVDPN je pomemben zlasti iz sledečih razlogov:
- razen Resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti
Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 71/93) v Republiki Sloveniji ni
normativnega akta, ki bi urejal sprejemanje, usmerjanje,
koordinacijo in izvajaje nacionalne varnostne politike na
področju obveščevalne in varnostne dejavnosti;
- nekateri zakoni s posameznih področij obveščevalne in
varnostne dejavnosti so že sprejeti, drugi so v zakonodajnem
postopku ali v pripravi (Zakon o policiji, Zakon o obrambi,
Zakon o slovenski obveščevalno-varnostni agenciji). V teh
zakonih ni mogoče celovito urejati sistema obveščevalne in
varnostne dejavnosti, medsebojnih razmerij ter nadzora, ker
bi lahko prišlo do podvajanj in nasprotujočih rešitev;
- zaradi odsotnosti opredelitve in razmejitve obveščevalnovarnostne dejavnosti od varnostne dejavnosti ter njunih
nosilcev nastajajo težave glede pristojnosti in pooblastil
posameznih državnih služb in organov, ki opravljajo ti dve
dejavnosti;
- sedanja normativna ureditev parlamentarnega nadzora nad
delom varnostnih in obveščevalnih služb (7a. člen Odloka o
ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora,
Ur.l. RS, št. 5/97 in 29/97) ni v skladu z mednarodnimi standardi,
je ustavno-pravno sporna, pomanjkljiva in v praksi povzroča
konflikte.

Določbe ZOVVDPN so pogojene in utemeljene z vsebinskimi
določili Resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti
Republike Slovenije, s primerjalno-pravnimi ureditvami v tujih
demokracijah, z dejstvom, da so posamezni segmenti
obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti zakonsko že
urejeni ter iz ustavnega načela slovenske parlamentarne
demokracije, ki temelji na delitvi oblasti.
3. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna
Predlagane rešitve iz ZOVVDPN ne pomenijo dodatne
obremenitve finančnih sredstev državnega proračuna.

- podatkov in informacij o delovanju terorističnih in organiziranih
kriminalnih mednarodnih skupin in organizacij,
- podatkov in informacij o ogrožanju določenih oseb, delovnih
mest, organov, objektov in območij, ki so pomembni za zaščito
nacionalnih interesov,

II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

njihovo analiziranje, vrednotenje in posredovanje z namenom, da
pristojni državni organi pravočasno sprejmejo oziroma predlagajo
ustrezne ukrepe.

S tem zakonom se določata obveščevalno-varnostna in
varnostna dejavnost, njuni nosilci, njihova medsebojna razmerja,
vladno usmerjanje in koordinacija njihovega dela ter parlamentarni
nadzor.
2. člen

Varnostna dejavnost so ukrepi in aktivnosti v zvezi z odkrivanjem,
preiskovanjem in preprečevanjem dejanj naperjenih proti ustavno
zavarovanim dobrinam.

Obveščevalno-varnostna dejavnost je pridobivanje podatkov in
informacij pomembnih za nacionalne interese, zlasti za nacionalno
varnost, predvsem:

3. člen
Naloge obveščevalno-varnostne dejavnosti opravljata v skladu
z zakonom:

- podatkov in informacij, ki imajo zunanjepolitični, gospodarski,
vojaški, obrambni in varnostni pomen za RS;
- podatkov in informacij o dejavnosti organizacij, skupin in
posameznikov, zlasti iz tujine ali v povezavi s tujino, ki je
usmerjena proti obstoju, varnosti in ustavni ureditvi RS;
5. februar 1999

- Slovenska obveščevalno-varnostna agencija;
- notranje organizacijska enota MORS zadolžena za področje
obveščevalno-varnostne dejavnosti;
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dejavnosti;
- usmerja in usklajuje delo nosilcev obveščevalno-varnostne in
varnostne dejavnosti;
- predlaga vladi določitev prednostnih nalog na področju
obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti;
- obravnava letna poročila in programe dela nosilcev
obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti ter na njihovi
podlagi podaja vladi svoje mnenje in predlaga ustrezne ukrepe
oziroma rešitve;
- predlaga oziroma daje soglasje k skupnim projektom nosilcev
obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti ter spremlja
njihovo uresničevanje;
- nosilcem obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti daje
obvezujoče napotke za delo, ki izhajajo iz usmeritve vlade;
- usklajuje mednarodno sodelovanje nosilcev obveščevalnovarnostne in varnostne dejavnosti;
- daje vladi pobude za spremembe in dopolnitve Nacionalnega
varnostnega programa;
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Naloge varnostne dejavnosti opravljajo v skladu z zakonom:
- policija;
- notranje organizacijska enota MORS, zadolžena za področje
varnostne dejavnosti;
- vojaška policija Slovenske vojske.
Pri opravljanju nalog obveščevalno-varnostne in varnostne
dejavnosti sodelujejo v skladu s svojimi pristojnostmi tudi drugi
državni organi in službe.
4. člen
Pristojni državni organi in službe iz 3.člena tega zakona (v
nadaljnem besedilu nosilci obveščevalno-varnostne in varnostne
dejavnosti) sodelujejo pri izvajanju nalog nacionalno varnostnega
pomena ter medsebojno izmenjujejo podatke.
Nosilci obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti pri
izvajanju nalog iz drugega člena tega zakona v skladu z zakonom
obveščajo predsednika vlade in Svet za nacionalno varnost, kadar
gre za zadeve iz njihove pristojnosti pa tudi predsednika republike,
predsednika državnega zbora in pristojne ministre.

9. člen
Svet za nacionalno varnost ima svoje strokovno telo, ki skrbi
zlasti za usklajevanje, usmerjanje in spremljanje izvajanja nalog
iz prejšnjega člena v razmerju do državnih organov in služb iz 3.
člena tega zakona.

5. člen
Če nosilci obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti pri
svojem delu pridobijo podatke, ki kažejo, da obstajajo utemeljeni
razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje oziroma
pripravlja ali organizira izvršitev kaznivega dejanja, za katerega
se nosilec preganja po uradni dolžnosti, se lahko, če to terjajo
nacionalni interesi opredeljeni z Nacionalnim varnostnim
programom in pri tem ni podana nevarnost za zdravje in življenje
ljudi, na predlog predstojnika državnega organa ali službe iz 3.
člena tega zakona, ob predhodnem obvestilu generalnega
direktorja policije in ob soglasju pristojnega državnega tožilca
začasno odloži izvedba dejanj in ukrepov v predkazenskem
postopku.

Sestavo strokovnega telesa določi vlada.
10. člen
Način dela Sveta za nacionalno varnost in strokovnega telesa
določi poslovnik, ki ga v soglasju z vlado sprejme Svet za
nacionalno varnost.
11. člen
Nosilci obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti tekoče
obveščajo Svet za nacionalno varnost o zadevah iz njegove
pristojnosti, najmanj enkrat letno mu predložijo celovito poročilo o
ugotovitvah s svojega delovnega področja.

6. člen
Državni zbor z Nacionalnim varnostnim programom, ki ga sprejme
na predlog vlade, določi izhodišča nacionalne varnostne politike,
ter strateške smeri dela nosilcev obveščevalno-varnostne in
varnostne dejavnosti.

Svet za nacionalno varnost najmanj enkrat letno poroča vladi o
delu in ugotovitvah nosilcev obveščevalno-varnostne in varnostne
dejavnosti.

Na podlagi Nacionalnega varnostnega programa vlada določa
nacionalno varnostno politiko.

Letno poročilo iz prejšnjega odstavka vlada predloži državnemu
zboru v obravnavo.

7. člen

12. člen

Izvajanje nacionalno varnostne politike usmerja in usklajuje Svet
za nacionalno varnost.

Svet za nacionalno varnost nemudoma obvesti predsednika
republike in predsednika državnega zbora o:

Sestavo Sveta za nacionalno varnost določi vlada. Poleg stalnih
članov lahko na povabilo predsednika Sveta za nacionalno varnost
na sejah sodelujejo tudi drugi strokobvnjaki.

- terorističnih, in drugih nezakonitih dejavnostih, ki bi lahko
ogrozila ustavno ureditev države;
- hujših primerih organiziranega mednarodnega in drugega
kriminala;
- organiziranih napadih na državne institucije in njihove
predstavnike;
- nevarnosti tujih agresij na ozemlje RS.

V primerih obravnave pomembnejših zadev s področja nacionalne
varnosti, zlasti v primerih večje ogroženosti varnosti Republike
Slovenije, v Svetu za nacionalno varnost sodelujeta tudi
predsednik Republike Slovenije in predsednik Državnega zbora.
8. člen

13. člen

Svet za nacionalno varnost:

Državni zbor Republike Slovenije Izvaja parlamentarni nadzor
nad Izvajanjem zakonov In drugih predpisov s področja
obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti.

- obravnava temeljna vprašanja, pomembna za izvajanje
nacionalno varnostne politike ter obravnava strategijo
delovanja nosilcev obveščevalno-varnostne in varnostne
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Za izvajanje nadzora iz prejšnjega odstavka državni zbor oblikuje
komisijo za nadzor nad delom obveščevalno-varnostnih in
varnostnih služb (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki ima zlasti
naslednje naloge:

na področju obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti tudi
med letom.

- obravnava poročilo vlade iz tretjega odstavka 11. člena tega
zakona;
- obravnava mesečna poročila o uporabi posebnih oblik
pridobivanja podatkov, ki jih uporabljajo nosilci obveščevalnovarnostne dejavnosti;
- obravnava mesečno poročilo o uporabi ukrepov iz 150. in 151.
člena Zakona o kazenskem postopku, ki jih uporabljajo nosilci
varnostne dejavnosti;
- obravnava predloge zakonov in drugih aktov državnega
zbora, ki urejajo delovanje in pooblastila nosilcev obveščevalnovarnostne in varnostne dejavnosti;
- poroča državnemu zboru o nadzoru, ki ga opravlja in mu
predlaga potrebne ukrepe.

Vlada lahko komisiji predlaga, da se iz razlogov nacionalne varnosti
poročanje oziroma razpravo o določenih vprašanjih odloži za
določen čas.

14. člen

Člani komisije, ki se pri opravljanju svojega dela seznanijo s tajnimi
informacijami, podatki in dokumenti, morajo varovati njihovo tajnost
tudi po prenehanju njihovega mandata.

15. člen

Predstojnik državnega organa ali službe lahko po obvestilu vlade
in do končne odločitve vlade zavrne zahtevo komisije po
posredovanju določenih podatkov iz prvega odstavka prejšnjega
člena, če bi s tem lahko ogrozili življenje ljudi ali uspešno izvajanje
in potek predkazenskega ali kazenskega postopka.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena mora vlada
komisiji posredovati pisno obrazložitev.
16. člen

Za uresničevanje nalog iz prejšnjega člena lahko komisija od
državnih organov in služb zahteva, da ji posredujejo informacije,
podatke in poročila, ki so neposredno pomembni za oblikovanje
predlogov stališč oziroma odločitev državnega zbora. O tem mora
predstojnik državnega organa ali službe nemudoma obvestiti
vlado.

17. člen
Način dela komisije določi državni zbor.
18. člen

Na zahtevo komisije mora vlada komisiji predložiti poročilo o delu

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

OBRAZLOŽITEV

dejavnosti. Zadnji odstavek 3. člena opredeljuje sodelovanje drugih
državnih organov in služb (npr. inšpekcijski ter pravosodni organi)
ter dopušča možnost, da se v bodoče glede na nacionalnovarnostne interese za posamezna področja ustanovijo nove
službe.

1. Razmejitev obveščevalno-varnostne in varnostne
dejavnosti ter njunih nosilcev
V 2. členu ZOVVDPN sta opredeljeni in razmejeni dve temeljni
dejavnosti kot elementa zagotavljanja nacionalne varnosti vsake
demokratične države: 1) obveščevalno-varnostna dejavnost; 2)
varnostna dejavnost. Pri definiranju posameznih dejavnosti je
ZOVVDPN sledil Resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne
varnosti Republike Slovenije (Ur.i. RS, št. 71/93) ter upošteval
speciliko posamezne dejavnosti.

Opredelitev in razmejitev obveščevalno-varnostne od varnostne
dejavnosti ter njunih nosilcev je nujna iz več razlogov, pogojenih
s konsistentnostjo obveščevalnega in varnostnega sistema v
RS, jasne razmejitve pristojnosti ter (predvsem) varovanja
človekovih pravic in svoboščin in učinkovitega nadzora. Osnovna
razlika med "obveščevalno-varnostno" in "varnostno" dejavnostjo
je v njunih temeljnih nalogah. Naloga obveščevalno-varnostne
dejavnosti je pridobivanju, vrednotenje in posredovanje podatkov
in informacij pomembnih za nacionalno-varnostne interese države
v najširšem pomenu, medtem ko je naloga varnostne dejavnosti
odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje dejanj naperjenih proti
ustavno zavarovanim dobrinam (kaznivih dejanj). Z različnimi cilji
in nalogami posamezne dejavnosti je neločljivo povezan obseg in
vrsta pooblastil, ki jih ima določen državni organ ali služba, ki
opravlja eno od teh dejavnosti, posledično pa tudi način in
intenziteta posegov v človekove pravice posameznikov ter
subjekti in vrsta nadzora. Delovanje državnih organov in služb na
področju varnostne dejavnosti je že po sami naravi bolj javno in
transparentno, nadzorovano s strani tožilstev in sodišč,
posamezniki, ki jih taka služba obravnava, pa so praviloma

V 3. členu ZOVVDPN so za vsako dejavnost posebej določeni
državni organi oziroma službe (v nadaljevanju: nosilci), ki
dejavnost opravljajo. V skladu s sodobnimi sistemi v tujih
demokracijah so definirani nosilci obveščevalno-varnostnih in
varnostnih nalog na "civilnem" in "vojaškem" področju.
Obveščevalno-varnostno dejavnost v skladu z zakonom
opravljata Slovenska obveščevalno-varnostna agencija in notranje
organizacijska enota MORS zadolžena za področje obveščevalno-varnostne dejavnosti, varnostno dejavnost pa policija,
notranje organizacijska enota MORS zadolžena za področje
varnostne dejavnosti ter vojaška policija Slovenske vojske. Z
definicijo "notranje organizacijska enota MORS zadolžena za
področje .... dejavnosti" se ne prejudicira organizacijskih in
zakonskih sprememb v MORS in Zakonu o obrambi, postavlja
se le zahteva po razmejitvi obveščevalno-varnostne od varnostne
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Primerjalni pregled kaže, da ima večina držav (npr. ZDA, Velika
Britanija, Italija, Nizozemska, Nemčija, Kanada) za področje
usmerjanja, usklajevanja (in v določeni meri nadzorovanja)
programskih obveznosti na področju nacionalne varnosti posebna
posvetovalna in usklajevalna telesa zadolžena tudi za pripravljanje
in zavzemanje stališč do posameznih vprašanj nacionalnovarnostnega pomena ter spremljaje izvajanja prioritet dela na
področju nacionalne varnosti. V - z Slovenijo - primerljivih
parlamentarnih sistemih taka telesa praviloma vodi najvišji
predstavnik izvršilne veje oblasti. Prednostna funkcija takšnega
telesa je njegova posvetovalna vloga, ki omogoča najvišjim
državnim organom usklajeno vodenje in usmerjanje politike
nacionalne varnosti države. Organizacija in delo takšnih teles se
v tujini razlikuje od države do države. Njihove naloge in osnovno
organizacijo pravilom določa zakon, medtem ko sta podrobnejša
sestava in način dela prepuščena vladnim odločbam.

seznanjeni s tem dejstvom. Po drugi strani delo na obveščevalnovarnostnem področju zahteva večjo stopnjo tajnosti, ni namenjeno
kazenskemu pregonu in je zato praviloma izven sodnega nadzora,
posamezniki, o katerih taka služba zbira podatke ali posega v
njihove človekove pravice, pa o tem praviloma niso obveščeni.
Zaradi zgoraj naštetih razlik v naravi dela je ena od osnovnih
zahtev demokratičnih držav, da obveščevalno-varnostne službe
nimajo t. i. policijskih pooblastil (prijetje, pridržanje, uporaba prisilnih
sredstev, osebne in hišne preiskave ipd.), po drugi strani pa je
zaradi omejenega sodnega nadzora toliko bolj pomemben nadzor
s strani drugih državnih organov in teles (npr. parlamentarni
nadzor). Brez načelne in ustrezne razmejitve tako obveščevalne
od varnostne dejavnosti kot njunih nosilcev ne moremo govoriti o
ustreznem varstvu človekovih pravic, obenem pa odpiramo vrata
"kompetenčnim" sporom različnih "služb".
ZOVVDPN z razmejitvijo obveščevalno-varnostne in varnostne
dejavnosti preprečuje, da bi kakšen že obstoječ ali bodoč državni
organ ali služba združil oziroma prevzel obe dejavnosti, kar s
stališča demokratične ureditve ni sprejemljivo; posredno pa sili
tudi k enotni in pregledni ureditvi pooblastil nosilcev posamezne
dejavnosti, predvsem ko gre za najhujše posege v človekove
pravice. Tako bo npr. nadzor telekomunikacij za določene organe
in službe, ki opravljajo varnostno dejavnost mogoč le pod pogoji
iz Zakona o kazenskem postopku, za določene obveščevalnovarnostne službe (civilne ali vojaške) pa pod pogoji, ki so določeni
v Zakonu o SOVI.

V skladu s primerljivimi tujimi ureditvami, določili Resolucije o
izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije in
20. člena Zakona o vladi ZOVVDPN v 7. členu ZOVVDPN
opredeljuje Svet za nacionalno varnost, ki je zadolžen za izvajanje
nacionalno-varnostne politike, njeno usmerjanje in usklajevanje.
ZOVVDPN vladi prepušča določitev sestave Sveta za nacionalno
varnost, kar je razumljivo, saj gre za organ, ki se mora odzivati
na trenutno nacionalno-varnostno problematiko; poleg "stalnih"
članov Sveta za nacionalno varnost (predsednik vlade, ministri
za notranje zadeve, obrambo, pravosodje in zunanje zadeve) se
lahko pojavi potreba po vključitvi predstojnikov drugih ministrstev
oziroma drugih državnih organov in služb, oziroma po sodelovanju
zunanjih neodvisnih strokovnjakov.

2. Sodelovanja med nosilci posamezne dejavnosti in
njihovo razmerje do državnih organov

Ne glede na sestavo Sveta za nacionalno varnost, ki jo določi
vlada, pa ZOVVDPN v zadnjem odstavku 7. člena izrecno določa,
da na sejah v pomembnejših zadevah sodelujeta tudi predsednik
Republike Slovenije in predsednik Državnega zbora; glede na
pristojnosti, ki jih imata po ustavi oba predsednika je tak pristop
(tudi primerjalno-pravno) utemeljen.

V 4. členu ZOVVDPN je določena dolžnost sodelovanja in
medsebojnega izmenjavanja podatkov med posameznimi nosilci,
v drugem odstavku pa je opredeljeno obveščanje posameznih
organov z ugotovitvami. Drugi odstavek določa krog subjektov,
ki jih nosilci obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti
obveščajo o svojih ugotovitvah, pri čemer je način, pogostost in
vrsta obveščanja prepuščena področnim zakonom.

Naloge Sveta so podrobneje opredeljene v 8. členu ZOVVDPN.
Pri tem je potrebno poudariti, da gre samo za naloge Sveta v
razmerju do obveščevalno-varnostne in varnostne problematike.
Svet za nacionalno varnost opravlja določene naloge tudi na drugih
področjih širše nacionalne varnosti (predvsem na področju
obrambne in civilne zaščite), vendar to ni stvar opredelitve tega
zakona.

5. člen ZOVVDPN v skladu z sistemsko pravno ureditvijo
odkrivanja in pregona kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji
vzpostavlja dolžnost, da nosilci obveščevalno-varnostne
dejavnosti, katerih namen ni odkrivanje in preiskovanje kaznivih
dejanj, v primeru, ko naletijo na informacije o kaznivih dejanjih, o
tem obvestijo pristojnega državnega tožilca ter generalnega
direktorja policije. Določena je tudi možnost odloga ukrepov iz
predkazenskega postopka, v primerih, ko to terjajo nacionalni
interesi.

9. člen ZOVVDPN vzpostavlja strokovno telo, ki naj bo "operativni"
in posvetovalni organi Sveta za nacionalno varnost. Njegovo
sestavo bo določila vlada.
V 11. členu ZOVVDPN je določena dolžnost obveščanja Sveta za
nacionalno varnost s strani nosilcev obveščevalno-varnostne in
varnostne dejavnosti. Glede na naloge Sveta za nacionalno
varnost, bo ta imel celovit pregled nad delom nosilcev
obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti ter njihovimi
ugotovitvami. O tem bo letno poročal vladi, ki mora to poročilo
pošiljati Državnemu zboru v obravnavo.

3. Oblikovanje izhodišč nacionalne varnostne politike,
njenega usmerjanja, usklajevanja in izvajanja, Svet za
nacionalno varnost
Določbe od 6. do 10. člena ZOVVDPN temeljijo na Resoluciji o
izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije ter
na ustavni opredelitvi nalog in razmerij med zakonodajno in
izvršilno vejo oblasti. Državni zbor določa izhodišča nacionalne
varnostne politike in strateške smeri dela nosilcev obveščevalnovarnostne in varnostne dejavnosti. To Državni zbor stori z
Nacionalnim varnostnim program, ki doslej v Republiki Sloveniji
še ni bil sprejet. Na njegovi podlagi vlada določa nacionalno
varnostno politiko.

V 12. členu ZOVVDPN je določeno, kdaj Svet za nacionalno
varnost posebej obvešča predsednika republike in predsednika
državnega zbora. S tem se ne posega v dolžnosti nosilcev
obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti do neposrednega obveščanja obeh predsednikov v skladu z določbami
podrpočnih zakonov.
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obveščevalnimi funkcijami obveščevalnih in obveščevalnovarnostnih služb na drugi.

4. Parlamentarni nadzor
V členih od 13. do 17. ZOVVDPN je opredeljeno parlamentarno
nadzorstvo nad delom obveščevalno-varnostnih in varnostnih
služb, kar je tudi eden najpomembnejših delov tega zakona.

Primerjalen pregled parlamentarnega nadzorstva (npr. Nemčija,
ZDA, Italija, Nizozemska, Danska, Velika Britanija) pokaže, da
gre v vseh teh primerih za politično nadzorstvo nad civilnimi in
vojaškimi obveščevalno-varnostnimi službami, le izjemoma pa
tudi za nadzor "klasičnih" varnostnih služb, npr. policije. To je
razumljivo zaradi narave dela - delovanje slednjih je pod
neposrednim nadzorom tožilstva, sodišča in zaradi večje
transparentnosti v večji meri tudi javnosti. Le glede nekaterih
ukrepov, ki jih pri svojem delu uporabljajo nosilci varnostne
dejavnosti in ki lahko huje posežejo v človekovo pravico do
zasebnosti (npr. prisluškovanje telekomunikacijam), se instrument parlamentarnega nadzora razširja tudi na nosilce varnostne
dejavnosti.

Zakonska ureditev parlamentarnega nadzora je nujna iz več
razlogov:
■ parlamentarni nadzor na delom obveščevalno-varnostnih
služb v zadnjih desetletjih postaja eden od kazalcev
demokratičnosti države in pomemben mehanizem za varovanje
človekovih pravic;
- dosedanja normativna ureditev tega področja (7a. člen Odloka
o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora,
Ur.l. RS, št. 5/97 in 29/97) ni v skladu z mednarodnimi standardi,
je pravno nedoločna in v praksi povzroča konflikte;
- v zakonodajnem postopku je Zakon o SOVI, v pripravi so
spremembe Zakona o obrambi, sprejeta je bila novela Zakona
o kazenskem postopku. V vseh omenjenih zakonih so
določena pooblastila in dejavnosti, s katerimi se lahko huje
poseže v človekove pravice, hkrati pa noben od naštetih
zakonov ne opredeljuje parlamentarnega nadzora.

13. člen ZOVVDPN tako določa, da parlamentarni nadzor nad
izvajanjem zakonov in drugih prepisov področja obveščevalnovarnostne dejavnosti opravlja posebna komisija Državnega zbora.
V drugem odstavku so naštete njene poglavitne naloge (in
pristojnosti).
Naslednji, 14. člen, določa, da ima komisija pravico, da neposredno
od državnih organov ali služb (ne nujno samo od nosilcev
obveščevalno-varnostne in varnostne) zahteva posredovaje
informacij, ki so v neposredni zvezi z njenim delom. Prav tako
lahko od vlade med letom (letno poročilo je vlada dolžna
posredovati Državnemu zboru že na podlagi 9. člena) zahteva
celovito poročilo o delu na področju obveščevalno-varnostne in
varnostne dejavnosti.

Predlagateljica je pri pripravi predloga proučila ureditve vladnega
in parlamentarnega nadzora nad obveščevalno-varnostno in
varnostno dejavnostjo več držav (ZDA, Avstralija, Kanada,
Danska, Nemčija, Italija, Nizozemska, Velika Britanija, Belgija,
Francija, Norveška in Švedska), upoštevala specifike slovenske
ustavne in zakonske ureditve.
Parlamentarni nadzor nad delom obveščevalno-varnostnih služb
je tudi v starejših demokracijah relativno nov instrument, pogojen
z zavezanostjo držav k pravnosti, spoštovanju človekovih pravic
in odgovornosti nosilcev posameznih "represivnih" dejavnosti. V
teoriji in praksi parlamentarni nadzor določajo predvsem naslednje
doktrine:

15. člen ZOVVDPN daje izvršilnu veja oblasti možnost (o tem
mora odločiti vlada), da zavrne posredovanje določenih podatkov
komisiji, če bi s tem lahko ogrozili življenje ljudi ali uspešno izvajanje
in potek predkazenskega in kazenskega postopka. Zavrnitev
mora biti posebej obrazložena. Taka ureditev obstaja v vseh
sistemih, ki poznajo parlamentani nadzor; pravica izvršilne veje
oblasti do zavrnitve posredovanja določenih podatkov je v tujih
državah praviloma celo širša kot je predlagano v 15. členu
ZOVVDPN (kjer je zavrnitev izrecno vezana na varovanje
človekovega življenja in nemotenega poteka kazenskih
postopkov).

- pri parlamentarnem nadzoru gre za politično nadzorstvo in ne
za strokovno in operativno nadzorstvo ali za preverjaje
zakonitosti:
• parlamentarni nadzor zagotavlja določeno legitimnost
političnemu sistemu in delovanju obveščevalnih in varnostnih
služb;
• parlamentarni nadzor ima svoje temelje v svojevrstnem
nezaupanju v varnostne in obveščevalne službe, glede na to,
da te lahko posegajo v posameznikove ustavno zagotovljene
pravice;
■ parlamentarni nadzor mora nujno priznavati vsebinsko razliko
med varnostnimi funkcijami varnostnih služb na eni strani in

5. februar 1999

Za učinkovito in strokovno izvajanje parlamentarnega nadzora je
ključnega pomena njegova sestava, način dela ter varovanje
tajnosti (16 člen ZOVVDPN). Primerjalno pravni sistemi poznajo
različne rešitve glede sestave, velikosti in notranjih pravil delovanja
takih teles zato predlog zakona to prepušča državnemu zboru
(16. člen ZOVVDPN).
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SLOVENIJE

IZRAEL

IN

MED

0

IN

VZAJEMNEM

ZAŠČITI

NALOŽR

(DILSZN)
- EPA - 692- II Vlada Republike Slovenije je na 92. seji dne 14. januarja 1999
določila besedilo:

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE IZRAEL
O VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in
razvoj;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

I.člen

2.člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Države Izrael o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb,
podpisan v Jeruzalemu dne 13. maja 1998.

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

• Besedilo izvirnika v hebrejskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
5. februar 1999
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naložba opravljena.

SPORAZUM

2. Izraz "vlagatelj" pomeni:
MED

pri naložbah, opravljenih v Republiki Sloveniji:
a) katero koli fizično osebo, ki je državljan Države Izrael in ni tudi
državljan Republike Slovenije v skladu z njunimi zakoni;

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

b) pravne osebe skupaj s podjetji, korporacijami, firmami ali
združenji, registriranimi ali ustrezno ustanovljenimi v skladu z
zakonodajo Države Izrael in s sedežem v Državi Izrael, ki jih
posredno ali neposredno ne nadzirajo vlagatelji Republike
Slovenije.

IN
VLADO DRŽAVE IZRAEL

pri naložbah, opravljenih v Državi Izrael:
O VZAJEMNEM SPODBUJANJU
a) katero koli fizično osebo, ki je državljan Republike Slovenije in
ni tudi državljan Države Izrael oziroma v slednji nima stalnega
prebivališča v skladu z njunimi zakoni;

IN ZAŠČITI NALOŽB

b) pravne osebe skupaj s podjetji, korporacijami, firmami ali
združenji, registriranimi ali ustrezno ustanovljenimi v skladu z
zakonodajo Republike Slovenije in s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki jih posredno ali neposredno ne nadzirajo vlagatelji
Države Izrael.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Države Izrael (v
nadaljevanju "pogodbenici"),
ki želita ustvariti ugodne razmere za večje gospodarsko
sodelovanje med svojima državama in še posebej pri naložbah
vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice,

3.Izraz "dohodek" pomeni znesek, ki ga prinese naložba, vključno
dobiček, obresti, dividende, prihodke od kapitala, avtorske
honorarje, prihodke od prodaje ali likvidacije celotne naložbe ali
katerega koli njenega dela in vsakršne druge zakonite prihodke.

in ki se zavedata, da bosta vzajemno spodbujanje in zaščita takih
naložb po tem sporazumu prispevala k spodbujanju poslovne
pobude in povečala blagostanje v obeh državah,

4.lzraz "ozemlje" pomeni z oziroma na vsako pogodbenico ozemlje
te pogodbenice in vključuje teritorialno morje, izključni gospodarski
pas in epikontinentalni pas, kjer ta pogodbenica uveljavlja
suverenost, suverene pravice ali jurisdikcijo v skladu z
mednarodnim pravom.

sta se dogovorili naslednje:
1. člen

2. člen

OPREDELITVE

SPODBUJANJE IN ZAŠČITA NALOŽB

Po tem sporazumu:

1.Vsaka pogodbenica bo na svojem ozemlju pospeševala in
spodbujala naložbe vlagateljev druge pogodbenice in dopuščala
take naložbe v skladu s svojo zakonodajo.

1. Izraz "naložba" pomeni vse vrste sredstev, vloženih v skladu z
zakoni in predpisi pogodbenice, na ozemlju katere je naložba
opravljena, in med drugim predvsem:

2.Vsaka pogodbenica bo ščitila naložbe, ki jih bodo opravili vlagatelji
druge pogodbenice v skladu z njenimi zakoni. Nobena
pogodbenica ne bo sprejemala neupravičenih ali diskriminacijskih
ukrepov, s katerimi bi kakor koli škodovala upravljanju,
vzdrževanju, uporabi, uživanju ali prodaji naložb vlagateljev druge
pogodbenice na svojem ozemlju.

a) premičnine in nepremičnine ter vsakršne druge stvarne
pravice, kot so hipoteke, pravice do zaplembe, zastave;
b) delnice, deleže in obveznice ter vsakršne druge oblike
udeležbe v kaki družbi;
c) denarne terjatve ali zahtevke v zvezi s kakršno koli drugo
dejavnostjo, ki imajo ekonomsko vrednost in so povezani z
naložbo;

3. člen
OBRAVNAVA, ENAKA OBRAVNAVI LASTNIH
DRŽAVLJANOV IN STATUS DRŽAVE Z NAJVEČJIMI
UGODNOSTMI

d) pravice iz intelektualne lastnine skupaj s pravicami glede
avtorstva, patentov, zaščitnih znakov proizvajalca, firme,
industrijskih vzorcev in pravicami glede tehničnih postopkov,
know-howa in vrednosti na podlagi dobrega imena in slovesa;
e) koncesije, dodeljene z zakonom ali pogodbo, za prevzem
kakršne koli gospodarske in komercialne dejavnosti, vključno
koncesije za iskanje, gojenje, pridobivanje ali izkoriščanje
naravnih bogastev.

1 .Vsaka pogodbenica bo na svojem ozemlju zagotovila pravično
in nepristransko obravnavo naložb in dohodkov vlagateljev druge
pogodbenice. Ta obravnava v nobenem primeru ne bo manj
ugodna od obravnave, ki jo v podobnih okoliščinah zagotavlja
svojim vlagateljem oziroma vlagateljem kake tretje države,
odvisno, kateri je ugodnejši.

Sprememba oblike naložbe ali reinvestiranja sredstev ne vpliva
na naravo teh sredstev kot naložb, če je taka sprememba v
skladu z zakoni in predpisi pogodbenice, na ozemlju katere je bila

2. Nobena pogodbenica ne bo obravnavala vlagateljev druge
pogodbenice v zvezi z njihovim upravljanjem, vzdrževanjem,
uporabo, uživanjem ali prodajo njihove naložbe na njenem ozemlju
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plačana brez zamude, dejansko izvedljiva in prosto prenosljiva.

na manj ugoden način od obravnave, ki jo zagotavlja svojim lastnim
vlagateljem ali vlagateljem kake tretje države.

3. Prizadeti vlagatelj ima pravico zahtevati, da skladno z
zakonodajo pogodbenice, ki razlastitev izvede, sodni ali kak drug
neodvisni organ oblasti te pogodbenice takoj preuči njegov primer
in vrednotenje njegove naložbe v skladu z načeli iz tega člena.

3. Določb tega člena v zvezi z zagotovitvijo obravnave, ki ne bo
manj ugodna od tiste, ki je zagotovljena vlagateljem posamezne
pogodbenice ali kake tretje države, ni mogoče razlagati tako, da
obvezujejo eno pogodbenico, da dodeli vlagateljem druge
pogodbenice ugodnost kakršne koli obravnave, prednosti ali
privilegija, ki izhajajo iz:

6. člen
PRENOSI

a) kake obstoječe ali prihodnje carinske ali gospodarske unije,
področja svobodne trgovine ali sporazuma o njej al! podobnega
mednarodnega sporazuma, katerega članica je ali bo v bodoče
katera od pogodbenic;

1.Vsaka pogodbenica bo v zvezi z naložbami jamčila vlagateljem
druge pogodbenice vse njihove pravice in ugodnosti glede
neomejenega prenosa njihovih naložb in dohodkov, ki so veljale
na dan, ko je bila zadevna naložba izvršena, pod pogojem, da je
vlagatelj izpolnil vse svoje finančne obveznosti in zadostil vsem
zahtevam deviznih predpisov.

b) sporazumov, sklenjenih, da bi preprečili dvojno obdavčitev ali
olajšali čezmejno trgovino;
c) opredelitve "naložb" (prvi odstavek 1. člena) in sklicevanja na
"reinvestiranje" (drugi odstavek 1. člena) ter določb 6. člena,
vsebovanih v sporazumih, ki jih je Država Izrael sklenila pred
1. januarjem 1992.

2.Prenosi bodo opravljeni takoj v konvertibilni valuti, v kateri je bil
kapital prvotno vložen, ali v kaki drugi konvertibilni valuti, za katero
se dogovorita vlagatelj in ustrezna pogodbenica. Če se vlagatelj
ne dogovori drugače, bodo prenosi opravljeni po tržnem menjalnem
tečaju, ki velja na dan prenosa.

4. člen

3. Če se devizni predpisi ene pogodbenice spremenijo, ta
pogodbenica jamči, da bo uporabila ali te spremenjene devizne
predpise ali pa devizne predpise, ki so veljali na dan, ko je bila
zadevna naložba opravljena, odvisno od tega, kateri so ugodnejši.

ODŠKODNINA ZA IZGUBE
1.Vlagateljem ene pogodbenice, katerih naložbe na ozemlju druge
pogodbenice utrpijo izgube zaradi vojne ali kakršne koli druge
oblike oboroženega spopada, revolucije, izrednega stanja, upora,
vstaje, nemirov ali drugih podobnih dogodkov na ozemlju te druge
pogodbenice, bo v zvezi s povračilom, nadomestilom ali
odškodnino slednja zagotovila obravnavo, ki bo vsaj tako ugodna
kot obravnava, ki jo priznava svojim vlagateljem ali vlagateljem
kake tretje države. Plačila na tej podlagi bodo prosto prenosljiva.

7. člen
SUBROGACIJA
1 .Če ena pogodbenica ali agencija, ki jo sama določi (v nadaljevanju
"prva pogodbenica"), plača kako plačilo kakemu vlagatelju te
pogodbenice na podlagi garancije ali zavarovalne pogodbe, ki jo
je odobrila v zvezi s kako naložbo, bo druga pogodbenica priznala
prenos vseh pravic v zvezi s tako naložbo. Prva pogodbenica je
na podlagi subrogacije upravičena uveljavljati take pravice in
izterjati take terjatve v enakem obsegu kot zavarovana stranka.

2. Ne da bi bilo to v škodo prvemu odstavku tega člena, bo
vlagateljem ene pogodbenice, ki v katerih koli razmerah iz tega
odstavka utrpijo na ozemlju druge pogodbenice izgube:
a) zaradi zaplembe njihove lastnine s strani njenih sil ali oblasti
b) ali zaradi uničenja njihove lastnine s strani njenih sil ali oblasti,
ki ga ni povzročilo borbeno delovanje oziroma ki ni bilo potrebno
zaradi nujnih razmer,

2. Če pogodbenica plača neko plačilo svojemu vlagatelju in
prevzame pravice in terjatve vlagatelja, ta vlagatelj ne sme
uveljavljati teh pravic in terjatev do druge pogodbenice, če ni
pooblaščen, da nastopa v imenu pogodbenice, ki je opravila plačilo.

zagotovljeno povračilo ali primerna odškodnina. Plačila na tej
podlagi bodo prosto prenosljiva.

8. člen

5. člen

REŠEVANJE SPOROV MED VLAGATELJEM IN
POGODBENICO
1. Vsak spor, ki bi nastal med pogodbenico in vlagateljem druge
pogodbenice v zvezi s kako naložbo, je treba, če je le mogoče,
rešiti prijateljsko.

RAZLASTITEV IN ODŠKODNINA
1. Naložb vlagateljev nobene od pogodbenic ni mogoče
nacionalizirati, razlžfščati ali v zvezi z njimi sprejemati drugih
ukrepov, ki bi imeli enak učinek kot nacionalizacija ali razlastitev
(v nadaljevanju "razlastitev"), razen če ne gre za kak ukrep v
javnem interesu, izveden na nediskriminacijski podlagi, v skladu
2 ustreznim sodnim postopkom in proti hitri, ustrezni in učinkoviti
odškodnini.

2.Če spora ni mogoče rešiti prijateljsko ali drugače v treh mesecih
od datuma pisnega obvestila o njegovem obstoju, lahko vlagatelj
predloži spor Mednarodnemu centru za poravnavo sporov v zvezi
z naložbami (v nadaljevanju "Center") v reševanje s poravnavo
ali zavezujočo arbitražo v skladu s Konvencijo o reševanju
investicijskih sporov med državami in državljani drugih držav (v
nadaljevanju "Konvencija"), sprejeto v VVashingtonu 18. marca
1965.

2. Odškodnina iz prvega odstavka tega člena se izračuna na
podlagi tržne vrednosti naložbe neposredno pred razlastitvijo
oziroma ko se razlastitev javno objavi - tisti dogodek ki je datumsko
poznejši, izračunana od dneva razlastitve z obrestmi po veljavni
obrestni meri, določeni z zakonom, predpisi oziroma na drug
način s strani pogodbenice, do dneva plačila. Odškodnina bo
S. februar 1999

3. Vsaka pogodbenica s tem pristaja, da bo predložila
Mednarodnemu centru za poravnavo sporov v zvezi z naložbami
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(v nadaljevanju "Center") v reševanje s poravnavo oziroma
arbitražo v skladu s Konvencijo vsakršen pravni spor, ki bi nastal
med to pogodbenico in kakim vlagateljem druge pogodbenice v
zvezi z naložbo slednje na ozemlju prve.

10. člen
DRUGE DOLOČBE
Če bi zakonske določbe katere koli pogodbenice ali sedanje ali
prihodnje medsebojne obveznosti pogodbenic po mednarodnem
pravu poleg tega sporazuma vsebovale kake splošne ali posebne
predpise, ki bi naložbam vlagateljev iz druge pogodbenice
zagotavljali ugodnejšo obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum,
bodo taki predpisi v obsegu, v katerem so ugodnejši, prevladali
nad tem sporazumom.
«
11. člen

4. Pravna oseba, ki je registrirana ali ustanovljena v skladu z
veljavno zakonodajo na ozemlju ene pogodbenice in v kateri je
pred nastankom takega spora večina delnic v lasti državljanov ali
družb druge pogodbenice, bo v skladu s členom 25 (2) (b)
Konvencije za potrebe Konvencije obravnavana kot družba druge
pogodbenice.
5. Pogodbenica, ki je vpletena v spor v zvezi s kako naložbo, ne
bo pri nobenem postopku ali izvršbi razsodbe kot ugovor navajala
dejstva, da je ali bo vpleteni vlagatelj prejel na podlagi kake
zavarovalne pogodbe odškodnino za celotno svojo zatrjevano
izgubo ali njen del.

OBSEG VELJAVNOSTI SPORAZUMA
Ta sporazum velja tudi za naložbe, ki so obstajale, ko ta še ni
začel veljati.

6. Nobena pogodbenica ne bo skušala reševati po diplomatski
poti nobenega spora, ki je bil predložen Centru, razen če:

12. člen
ZAČETEK, TRAJANJE IN ODPOVED VELJAVNOSTI
SPORAZUMA

(a) generalni sekretar Centra ali komisija za poravnavo ali
arbitražno sodišče, ki ga ta ustanovi, ne odloči, da spor ni v
pristojnosti Centra;

1.Vsaka pogodbenica drugo po diplomatski poti pisno obvesti, da
so izpolnjene njene zakonske zahteve za začetek veljavnosti
tega sporazuma. Ta sporazum začne veljati z datumom zadnjega
obvestila.

(b) ali če se druga pogodbenica ne podredi razsodbi arbitražnega
sodišča oziroma le-te ne izpolni.

2.Sporazum velja deset let. Potem bo veljal še naprej do preteka
dvanajstih mesecev od datuma, ko katera koli pogodbenica pisno
obvesti drugo o njegovi odpovedi.

9. člen
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICAMA

3. V zvezi z naložbami, opravljenimi v času veljavnosti tega
sporazuma, pa bodo določbe 1. do 11. člena ostale v veljavi še
nadaljnjih deset let po datumu njegove odpovedi, vendar ne v
škodo splošnih pravil mednarodnega prava, veljavnih po tem
datumu.

1.Vse spore, ki bi nastali med pogodbenicama v zvezi z razlago
in uporabo tega sporazuma, je treba, če je le mogoče, rešiti
prijateljsko.
2.Če pogodbenici v šestih mesecih od datuma zahtevka za rešitev
ne moreta doseči dogovora, bo spor na zahtevo katere koli
pogodbenice predložen arbitražnemu sodišču iz treh članov.

V potrditev navedenega sta sporazum podpisala po svojih vladah
ustrezno pooblaščena podpisnika.

3.Tako arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen primer
na tale način. V dveh mesecih po prejemu zahtevka za arbitražo
imenuje vsaka pogodbenica enega člana sodišča. Ta dva člana
potem izbereta državljana kake tretje države, ki je imenovan za
predsednika sodišča, ko ga potrdita pogodbenici. Predsednika je
treba imenovati v dveh mesecih od datuma imenovanja drugih
dveh članov.

Sestavljeno v dveh izvodih v Jeruzalemu dne 13. maja 1998, kar
ustreza 17 dnevu IJEL 5758, v slovenskem, hebrejskem in
angleškem jeziku, vsa besedila pa so enako verodostojna.
Ob morebitni različni razlagi je odločilno angleško besedilo

4.Če v rokih iz tretjega odstavka tega člena potrebna imenovanja
niso opravljena, lahko v odsotnosti kakega drugega dogovora
katera koli pogodbenica zaprosi predsednika Mednarodnega
razsodišča v Haagu, da opravi potrebna imenovanja. Če je
predsednik državljan katere od pogodbenic ali zaradi kakih drugih
razlogov ne more opravljati omenjene funkcije, je treba zaprositi
podpredsednika, da opravi potrebna imenovanja. Če je
podpredsednik državljan katere od pogodbenic ali če ne more
opravljati omenjene funkcije, je treba zaprositi naslednjega po
funkciji najvišjega člana Mednarodnega razsodišča, ki ni državljan
nobene od pogodbenic, da opravi potrebna imenovanja.

ZA VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE

5. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Odločitve sodišča
so pravnomočne in obvezujoče za obe pogodbenici. Vsaka
pogodbenica nosi stroške za svojega člana sodišča in svoje
zastopstvo v arbitražnem postopku. Enakomerno porazdeljene
stroške za predsednika in druge stroške nosita pogodbenici.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj.

Marjan Senjur l.r.

Natan Sharansky l.r.

H
3.člen

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

6.Sodišče določi svoj postopek ob upoštevanju določb tega člena.
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OBRAZLOŽITEV

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael
o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb, ki ga je za Vlado
Republike Slovenije podpisal minister za ekonomske odnose in
razvoj gospod dr. Marjan Senjur, za Vlado Države Izrael pa
minister za industrijo in trgovino gospod Natan Sharansky, je bil
podpisan v Jeruzalemu, dne 13. maja 1998, v slovenskem,
hebrejskem in angleškem jeziku.

pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in
dohodkov v zvezi z naložbo, izračunavanje in izplačilo odškodnine
v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma drugih ukrepov,
ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev reševanja sporov.
Poleg običajnega načina reševanja sporov med pogodbenicama
je predvideno tudi reševanje sporov med investitorjem ene
pogodbenice direktno z drugo pogodbenico.

Sporazum o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb je
recipročen, bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom
olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja naložb in zagotavljanja
pravne varnosti naložb investitorjev obeh pogodbenic.

Sporazum je sklenjen za dobo 10 (deset) let in bo ostal še naprej
v veljavi do preteka 12. (dvanajstih) mesecev od datuma, ko
katera koli pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico o
njegovi prekinitvi.

V sporazumu je določena obravnava naložb, pri čemer je
dopustnost vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje
pogodbenic, na katerih teritoriju je naložba izvršena, medtem ko
je obravnava že izvršenih naložb v post-investicijski dobi enaka
obravnavi, ki jo pogodbenici vsaka na svojem teritoriju zagotavljata
domačim naložbam, oziroma po načelu največjih ugodnosti
naložbam iz tretjih držav.

Sporazum o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb ratificira
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 2. odstavka 63. člena
Zakona o zunanjih zadevah.
Ratifikacija omenjenega sporazuma ne narekuje spremembe
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov.
Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih
proračunskih sredstev.

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

1988

K

PROTOKOLA

MEDNARODNI

TOVORNIH

ČRTAH,

IZ

LETA

KONVENCIJI

1966

0

(MPTC)

- EPA 695 - II -

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

Vlada Republike Slovenije je na 93. seji dne 21. januarja 1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ
LETA 1988 K MEDNARODNI KONVENCIJI O TOVORNIH
ČRTAH, 1966,

- dr. Boris Frlec, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton Bergauer, minister za promet in zveze;
- dr. Ernest Petrič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Edvard Roškar, državni sekretar v Ministrstvu za promet in
zveze;
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

I.člen

2. člen

Ratificira se Protokol iz leta 1988 k Mednarodni konvenciji o tovornih
črtah, 1966, sklenjen v Londonu 11. novembra 1988.

Protokol se v angleškem izvirniku in v slovenskem prevodu glasi:
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(a) besedila zakonov, odlokov, odredb in predpisov ter drugih
listin, ki so bila objavljena v zvezi z različnimi zadevami v
okviru tega protokola,
(b) seznam imenovanih inšpektorjev in potrjenih organizacij,
ki so pooblaščene, da delujejo v njihovem imenu pri urejanju
zadev z zvezi s tovornimi črtami, ki se razpošlje pogodbenicam
za obveščanje njihovih uslužbencev, ter obvestilo o posebnih
odgovornostih in pogojih pooblastila, ki je podeljeno tem
imenovanim inšpektorjem ali potrjenim organizacijam, ter
(c) zadostno število vzorcev spričeval, izdanih po določbah
tega protokola.

PROTOKOL IZ LETA 1988
K MEDNARODNI KONVENCIJI
O TOVORNIH ČRTAH, 1966

POGODBENICE TEGA PROTOKOLA SO SE
KOT POGODBENICE Mednarodne konvencije o tovornih črtah,
1966, sklenjene v Londonu 5. aprila 1966,
KI SE ZAVEDAJO pomembnosti prispevka zgoraj navedene
konvencije k izboljšanju varnosti ladij in imetja na morju ter življenja
oseb na krovu,
KI SE PRAV TAKO ZAVEDAJO potrebe po nadaljnjem izboljševanju
tehničnih določb zgoraj navedene konvencije,
KI SE NADALJE ZAVEDAJO potrebe po tem, da se v zgoraj
navedeno konvencijo vključijo določbe za inšpekcijski nadzor in
izdajanje spričeval, usklajene z ustreznimi določbami v drugih
mednarodnih instrumentih,
OB UPOŠTEVANJU, da je te potrebe možno najbolje izpolniti s
sklenitvijo protokola, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo o
tovornih črtah, 1966,
SPORAZUMELE o naslednjem:

IV. ČLEN
Podpis, ratifikacija, sprejetje, potrditev in pristop
1. Ta protokol bo na voljo za podpis na sedežu organizacije od 1.
marca 1989 do 28. februarja 1990 in bo zatem ostal na voljo za
pristop. V skladu z določbami tretjega odstavka lahko države
izrazijo svojo privolitev, da jih ta protokol zavezuje:
(a) s podpisom brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali
potrditve ali
(b) s podpisom s pridržkom glede ratifikacije, sprejetja ali
potrditve in mu sledijo ratifikacija, sprejetje ali potrditev ali
(c) s pristopom.
2. Ratifikacija, sprejetje, potrditev ali pristop se opravi z
deponiranjem listine pri generalnem sekretarju organizacije.

I. ČLEN
Splošne obveznosti

3. Ta protokol lahko brez pridržka podpišejo, ratificirajo, sprejmejo,
potrdijo ali k njemu pristopijo samo države, ki so konvencijo brez
pridržka podpisale, jo sprejele ali k njej pristopile.

1. Pogodbenice tega protokola se obvezujejo, da bodo uveljavile
določbe tega protokola in prilog k protokolu, ki so sestavni del
tega protokola. Vsako sklicevanje na ta protokol je hkrati
sklicevanje na priloge k temu protokolu.

V. ČLEN
Začetek veljavnosti

2. Med pogodbenicami tega protokola veljajo določbe Mednarodne
konvencije o tovornih črtah, 1966 (v nadaljevanju imenovane
"konvencija"), razen 29. člena, odvisno od sprememb in dodatkov,
določenih v tem protokolu.

1. Ta protokol začne veljati dvanajst mesecev po datumu, ko sta
izpolnjena oba naslednja pogoja:
(a)je najmanj petnajst držav, katerih združena trgovska ladjevja
sestavljajo najmanj petdeset odstotkov bruto nosilnosti
svetovne trgovske mornarice, izrazilo svojo privolitev, da jih
ta protokol zavezuje v skladu s IV. členom, ter
(b) so izpolnjeni pogoji za začetek veljavnosti protokola iz leta
1988, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo o varnosti
človekovega življenja na morju, 1974,
pod pogojem, da ta protokol ne začne veljati pred 1. februarjem
1992.

3. Za ladje, ki imajo pravico pluti pod zastavo države, ki ni
pogodbenica konvencije in tega protokola, uporabijo pogodbenice
tega protokola zahteve iz konvencije in tega protokola, kot je to
lahko potrebno za zagotovitev, da take ladje niso deležne
ugodnejše obravnave.
II. ČLEN
Obstoječa spričevala
1. Ne glede na katere koli druge določbe tega protokola ostane
vsako spričevalo o mednarodnih tovornih črtah, ki je veljavno, ko
začne veljati ta protokol za vlado države, pod katere zastavo
lahko pluje ladja, veljavno do izteka veljavnosti.

2. Za države, ki so deponirale listino o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi
ali pristopu v zvezi s tem protokolom po izpolnitvi pogojev za
začetek njegove veljavnosti, vendar pred dnevom začetka
veljavnosti, začne ratifikacija, sprejetje, potrditev ali pristop veljati
na dan, ko začne veljati ta protokol, ali tri mesece po dnevu
deponiranja listine, pri čemer velja kasnejši datum.

2. Pogodbenica tega protokola ne sme izdajati spričeval po
določbah Mednarodne konvencije o tovornih črtah, 1966, ki je
bila sprejeta 5. aprila 1966, in v skladu z njimi.

3. Katera koli listina o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu,
deponirana po dnevu, ko začne veljati ta protokol, začne veljati tri
mesece po dnevu deponiranja.

III. ČLEN
Posredovanje podatkov

4. Po dnevu, za katerega velja, da je bila sprememba k temu
protokolu ali sprememba h konvenciji med pogodbenicami tega
protokola sprejeta po VI. členu, velja katera koli deponirana listina
o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu za ta protokol ali
konvencijo v spremenjeni obliki.

Pogodbenice tega protokola se obvezujejo, da bodo poslale in
deponirale pri generalnem sekretarju Mednarodne pomorske
organizacije (v nadaljevanju imenovane "organizacija"):
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VI. ČLEN

3. Sprememba, sprejeta na konferenci:

Spremembe

(a) Na zahtevo pogodbenice tega protokola, s katero se strinja
vsaj ena tretjina pogodbenic, skliče organizacija konferenco
pogodbenic, da preučijo spremembe k temu protokolu in h
konvenciji.
(b) Vsako spremembo, sprejeto na taki konferenci z dvotretjinsko
večino pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo, pošlje generalni
sekretar organizacije vsem pogodbenicam v sprejetje.
(c) Razen če ni na konferenci določeno drugače, velja za
spremembo, da je sprejeta in začne veljati v skladu s postopki,
določenimi v pododstavkih 2(f) in 2(g), pod pogojem, da
sklicevanja v teh odstavkih na razširjeni Odbor za pomorsko
varnost pomenijo sklicevanja na konferenco.

1. Ta protokol in konvencija se lahko med pogodbenicami tega
protokola spremenita s katerim koli postopkom, določenim v
naslednjih odstavkih.
2. Sprememba po preučitvi znotraj organizacije:
(a) Katera koli sprememba, ki jo predlaga pogodbenica tega
protokola, mora biti predložena generalnemu sekretarju
organizacije, ki jo mora zatem razposlati vsem članom
organizacije ter vsem vladam pogodbenic h konvenciji vsaj
šest mesecev pred proučitvijo spremembe.
(b)Katero koli spremembo, ki je predlagana in razposlana, kot je
navedeno zgoraj, je treba predložiti v preučitev Odboru za
pomorsko varnost pri organizaciji.
(c)Države pogodbenice tega protokola, bodisi da so članice
organizacije ali ne, imajo pravico sodelovati pri postopkih
Odbora za pomorsko varnost za preučevanje in sprejemanje
sprememb.
(d)Spremembe se sprejemajo z dvotretjinsko večino
pogodbenic tega protokola, ki so prisotne in glasujejo v Odboru
za pomorsko varnost, razširjenem, kot je določeno v
pododstavku (c) (v nadaljevanju imenovanem "razširjeni Odbor
za pomorsko varnost") pod pogojem, da je pri glasovanju
prisotna vsaj ena tretjina pogodbenic.
(e) Spremembe, sprejete v skladu s pododstavkom (d), pošlje
generalni sekretar organizacije vsem pogodbenicam tega
. protokola v sprejetje.
(f) (i)Za spremembo k členu ali prilogi A tega protokola ali za
spremembo med pogodbenicami tega protokola k členu
konvencije velja, da je sprejeta z dnem, ko sta jo sprejeli dve
tretjini pogodbenic tega protokola.
(ii)Za spremembo k prilogi B k tega protokola ali spremembo
med pogodbenicami tega protokola k prilogi h konvenciji velja,
da je sprejeta:
(aa)po preteku dveh let od dneva, ko je bila poslana v sprejetje
pogodbenicam tega protokola ali
(bb)po preteku drugega obdobja, ki pa ne sme biti krajše od
enegaleta, če je bilo tako določeno ob sprejetju spremembe z
dvotretjinsko večino pogodbenic, ki so bile prisotne in so
glasovale v razširjenem Odboru za pomorsko varnost. Toda
če v navedenem obdobju več kot ena tretjina pogodbenic ali
pogodbenice, katerih združena trgovska mornarica sestavlja
najmanj petdeset odstotkov bruto nosilnosti vseh trgovskih
mornaric vseh pogodbenic, obvesti generalnega sekretarja
organizacije, da spremembi ugovarjajo, velja, da sprememba
ni sprejeta.
(g) (i) Sprememba, navedena v podostavku (f) (i), začne veljati
za tiste pogodbenice protokola, ki so jo sprejele, šest mesecev
po dnevu, za katerega velja, da je bila sprejeta; za vsako
pogodbenico, ki jo sprejme po tem dnevu, pa šest mesecev
po dnevu, ko jo je ta pogodbenica sprejela.
(ii) Sprememba, navedena v pododstavku (f) (ii), začne veljati za
vse pogodbenice tega protokola, razen za tiste, ki so
spremembi ugovarjale po tem pododstavku in takih ugovorov
niso umaknile, šest mesecev po dnevu, za katerega velja, da
je bila sprememba sprejeta. Vendar pa lahko pred dnevom, ki
je določen za začetek veljavnosti, katera koli pogodbenica
obvesti generalnega sekretarja organizacije, da ne namerava
sprejeti te spremembe za obdobje, ki ni daljše od enega leta,
od dneva, ko je ta sprememba začela veljati, ali za tako daljše
obdobje, kot ga lahko določi dvotretjinska večina pogodbenic,
ki so prisotne in glasujejo v razširjenem Odboru za pomorsko
varnost pri sprejemu spremembe.
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4. (a) Pogodbenica tega protokola, ki je sprejela spremembo,
navedeno v pododstavku 2(f) (ii), ki je začela veljati, ni dolžna,
da razširi ugodnost iz tega protokola glede spričeval, izdanih
ladjam, ki imajo pravico pluti pod zastavo države pogodbenice,
ki je skladno z določbami omenjenega pododstavka ugovarjala
spremembi in takega ugovora ni umaknila, če se taka
spričevala nanašajo na zadeve, ki jih obravnava taka
sprememba.
(b) Pogodbenica tega protokola, ki je sprejela spremembo,
navedeno v pododstavku 2(f) (ii), ki je začela veljati, mora
razširiti ugodnost iz tega protokola glede spričeval, izdana
ladjam, ki imajo pravico pluti pod zastavo države pogodbenice,
ki je skladno z določbami pododstavka 2(g) (ii) obvestila
generalnega sekretarja organizacije, da ne namerava sprejeti
te spremembe.
5. Razen če ni izrecno drugače določeno, velja vsaka sprememba
iz tega člena, ki se nanaša na konstrukcijo ladje, samo za ladje,
katerih kobilice so že položene ali ki so v podobni fazi gradnje na
dan ali po dnevu, s katerim začne sprememba veljati.
6. Vsaka izjava o sprejetju ali ugovoru k spremembi ali vsako
obvestilo po pododstavku 2(g) (ii) mora biti predloženo v pisni
obliki generalnemu sekretarju organizacije, ki obvesti vse
pogodbenice tega protokola o vsaki taki predloženi izjavi in o
datumu prejema.
7. Generalni sekretar organizacije obvesti vse pogodbenice tega
protokola o vseh spremembah, ki začnejo veljati po tem členu,
skupaj z datumom, ko začne vsaka taka sprememba veljati.
VII. ČLEN
Odpoved
1. Ta protokol lahko odpove katera koli pogodbenica kadar koli po
preteku petih let od dneva, ko je ta protokol začel veljati za to
pogodbenico.
2. Odpoved se opravi z deponiranjem listine o odpovedi pri
generalnem sekretarju organizacije.
3. Odpoved začne veljati po enem letu ali po daljšem času, ki je
lahko določen v listini o odpovedi, potem ko jo je prejel generalni
sekretar organizacije.
4. Če je pogodbenica odpovedala konvencijo, velja, da je ta
pogodbenica odpovedala tudi ta protokol. Taka odpoved začne
veljati istega dne, kot začne veljati odpoved konvencije v skladu
s tretjim odstavkom 30. člena konvencije.
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VIII. ČLEN

3. Takoj ko začne ta protokol veljati, mora depozitar poslati overjeno
kopijo protokola Sekretariatu Združenih narodov v registracijo in
objavo v skladu z 102. členom Listine Združenih narodov.

Depozitar
1. Ta protokol se deponira pri generalnem sekretarju organizacije
(v nadaljevanju imenovanem "depozitar").

IX. ČLEN
Jeziki

2. Depozitar mora:

Ta protokol je sestavljen v enem izvirniku v angleškem, arabskem,
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku, pri čemer
so vsa besedila enako verodostojna.

(a) obveščati vlade vseh držav, ki so podpisale ta protokol ali
k njemu pristopile:
(i) o vsakem novem podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji,
sprejetju, potrditvi ali pristopu skupaj z datumom take ratifikacije,
sprejetja, potrditve ali pristopa;
(ii) o datumu začetka veljavnosti tega protokola;
(iii)o deponiranju katere koli listine o odpovedi tega protokola
skupaj z datumom prejetja in datumom začetka veljavnosti
odpovedi;
(b) poslati overjene kopije tega protokola vladam vseh držav,
ki so podpisale
ta protokol ali so k njemu pristopile.

SKLENJENO V LONDONU enajstega novembra tisoč devetsto
oseminosemdeset.
DA BI TO POTRDILI, so spodaj podpisani, ki so jih za to pravilno
pooblastile njihove vlade, podpisali ta protokol.

PRILOGA I
(4)

PREDPISI ZA DOLOČANJE TOVORNIH ČRT

I. POGLAVJE

SPLOŠNO

Predpis 2

Uporaba

(5)

(1) Za ladje z mehanskimi sredstvi pogona ali vleke, maone ali
druge ladje, ki nimajo lastnega pogona, se določijo nadvodja
v skladu z določbami predpisov 1-40, vključno s prilogo.
(2) Za ladje, ki prevažajo lesene tovore, se lahko poleg nadvodij,
predpisanih v prvem odstavku tega predpisa, določijo
nadvodja za les v skladu z določbami predpisov 41-45,
vključno s to prilogo.
(3) Za ladje, ki so zgrajene tako, da uporabljajo jadro kot edino
pogonsko sredstvo ali kot dodatno pogonsko sredstvo ter za
vlačilec, se določijo nadvodja v skladu z določbami predpisov

poročevalec, št. 6

(6)

(7)
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1-40, vključno s prilogo. Tako dodatno nadvodje se zahteva,
kot odredi Uprava.
Za lesene ladje ali ladje sestavljenje konstrukcije ali iz drugih
vrst materiala, katerih uporabo je Uprava odobrila, ali za ladje,
katerih konstrukcijske značilnosti so take, da postane zaradi
njih uporaba določb te priloge nesmotrna ali neizvedljiva, se
določijo nadvodja, kot odredi Uprava.
Predpisi 10-26, vključno s to prilogo, veljajo za vsako ladjo,
za katero je določeno minimalno določeno nadvodje. Olajšave
v teh zahtevah se lahko odobrijo ladji, za katero je bilo določeno
nadvodje, ki je večje od minimuma, pod pogojem, da je Uprava
zadovoljna z zagotovljenimi pogoji varnosti.
Drugi odstavek predpisa 22 in predpis 27 veljata samo za
ladje, pri katerih je že bila položena kobilica, ali ki so v podobni
fazi gradnje na dan ali po dnevu začetka veljavnosti protokola
iz leta 1988, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo o
tovornih črtah, 1966.
Nove ladje, ki niso navedene v šestem odstavku, morajo biti
v skladu s predpisom 27 te konvencije (spremenjene) ali s
predpisom 27 Mednarodne konvencije o tovornih črtah, 1966
(sprejete 5. aprila 1966), kot določi Uprava.
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PRILOGA II
SPRIČEVALA
Obrazec mednarodnega spričevala o tovornih črtah

MEDNARODNO SPRIČEVALO O TOVORNIH ČRTAH

(uradni pečat)
(država)
Izdano po določbah Mednarodne konvencije o tovornih črtah, 1966, spremenjene s
protokolom iz leta 1988, ki se nanjo nanaša, po pooblastilu vlade

(ime države)

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Podatki o ladji1
Ime ladje
Razločevalna številka ali črke
Pristanišče vpisa
Dolžina (L), ki je določena v prvem odstavku 2. člena (v metrih)
Številka IMO2

Nadvodje, določeno kot:3
- nova ladja
- obstoječa ladja

1

Vrsta ladje:^
- tip "A"
- tip "B"
- tip "B" z zmanjšanim nadvodjem
- tip "B" s povečanim nadvodjem

Podatke o ladji je možno navesti tudi vodoravno v okvirčkih.

2

V skladu z resolucijo A.600(15) - Sistem ladijskih identifikacijskih številk IMO - se ta
podatek lahko vključi po izbiri.
3

Neustrezno prečrtaj
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Nadvodje od črte krova4

Tovorna črta'*

tropi
poleti
pozimi
pozimi-sevemi
Atlantik

mm nad (S)
zgornji rob črte skozi središče obroča
mm pod (S)

mm (WNA)

mm pod (S)

les
tropi

mm (LT)

mm nad (LS)

les
poleti

mm (LS)

mm nad (S)

les
pozimi

mm (LW)

mm pod (LS)

mm (T)
mm (S)
mm (W)

les pozimi - severni
Atlantik
mm (LWNA)

mm pod (LS)

Dovoljena meja za sladke vode za vsa nadvodja, ko ne gre za les .... mm. Za nadvodja, ko gre
za les ....mm.
Zgornji rob črte krova, od katerega se merijo ta nadvodja, znaša .... mm .... krova na boku.

Znamenja nadvodja

S TEM POTRJUJEMO:
1.
2.

daje bila ta ladja pregledana v skladu z zahtevami 14. člena te konvencije;
daje pregled pokazal, da so bila nadvodja določena in da so zgoraj navedene
tovorne črte označene v skladu s konvencijo.

5
To spričevalo velja do
, odvisno od letnih pregledov v skladu s točko c) prvega
odstavka 14. člena te konvencije.

4

Nadvodij in tovornih črt, ki niso ustrezne, ni treba vnesti v spričevalo. Podrazdelitvene
tovorne črte se lahko v spričevalo vnesejo po izbiri.
5

Navedite datum poteka veljavnosti, kot ga je določila Uprava v skladu s prvim odstavkom
19.člena konvencije. Dan in mesec ustrezata datumu vsakoletnega izteka veljavnosti, kot je
določeno v devetem odstavku 2.člena te konvencije, razen pri spremembi v skladu z osmim
odstavkom 19.člena konvencije.
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Izdano v
(kraj izdaje spričevala)

(datum izdaje)

(podpis pooblaščenega uradnika, ki
je izdal spričevalo)

(pečat ali žig pristojnega organa)

OPOMBE:
Če ladja izpluje iz pristanišča, ki je na reki ali vodah na kopnem, je možno dovoliti globlje
natovarjanje, ki ustreza teži goriva in vsem drugim vrstam materiala, potrebnega za porabo
med krajem odhoda in moijem.
Ko je ladja v sladki vodi enotne gostote, je lahko ustrezna tovorna črta ugreznjena za količino
dovoljene meje za sladke vode, ki je navedena zgoraj. Kjer se gostota razlikuje od enotne
gostote, je dovoljena meja sorazmerna razliki med 1,025- in dejansko gostoto.

Potrditev letnih inšpekcijskih pregledov
S TEM POTRJUJEMO, da je bilo pri letnem inšpekcijskem pregledu, ki ga zahteva točka c)
prvega odstavka 14. člena te konvencije, ugotovljeno, da ta ladja izpolnjuje ustrezne zahteve
iz konvencije.

Letni inšpekcijski pregled:

Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

Letni inšpekcijski pregled:

Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

33

poročevalec, št. 6

Letni inšpekcijski pregled

Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

Letni inšpekcijski pregled:

Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

Letni pregled v skladu s točko c) osmega odstavka 19. člena.
S TEM POTRJUJEMO, da je bilo pri inšpekcijskem pregledu v skladu s točko c) osmega
odstavka 19. člena te konvencije ugotovljeno, da ta ladja izpolnjuje ustrezne zahteve iz
konvencije.
Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

Potrditev podaljšanja spričevala, če je veljavno manj kot 5 let, kjer velja tretji odstavek 19. člena.

Ladja izpolnjuje ustrezne zahteve iz konvencije in to spričevalo se sprejme v skladu s tretjim
odstavkom 19. člena konvencije kot veljavno do
Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

»

Potrditev, če je bil opravljen inšpekcijski pregled za podaljšanje veljavnosti spričevala, in
velja četrti odstavek 19. člena.
Ladja izpolnjuje ustrezne zahteve iz konvencije in to spričevalo se sprejme v skladu s četrtim
odstavkom 19. člena konvencije kot veljavno do
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Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

Potrditev podaljšanja veljavnosti spričevala, dokler ladja ne prispe v pristanišče, kjer se opravi
inšpekcijski pregled, ali za dovoljeno obdobje odloga, če velja peti ali šesti odstavek 19.
člena.
To spričevalo se sprejme v skladu s petim odstavkom 19. člena ali šestim odstavkom 19.
člena6 kot veljavno do
Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

Potrditev prestavitve dneva vsakoletnega izteka veljavnosti na zgodnejši datum, če velja osmi
odstavek 19. člena.
V skladu z osmim odstavkom 19. člena konvencije je novi datum vsakoletnega izteka
veljavnosti
Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

V skladu z osmim odstavkom 19. člena konvencije je novi datum vsakoletnega izteka
veljavnosti
Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
6

Neustrezno prečrtaj
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(pečat ali žig pristojnega organa)

PRILOGA III
SPRIČEVALA
Obrazec Mednarodnega spričevala o izvzetju iz tovornih črt

MEDNARODNO SPRIČEVALO O IZVZETJU IZ TOVORNIH ČRT

(uradni pečat)
(država)
Izdano po določbah Mednarodne konvencije o tovornih črtah, 1966, spremenjene s
Protokolom iz leta 1988, ki se nanjo nanaša, po pooblastilu vlade

(ime države)
(pooblaščena oseba ali organizacija)

Podatki o ladji1

Ime ladje
Razločevalna številka ali črke
Pristanišče vpisa
Dolžina (L), kije določena v osmem odstavku 2.člena (v metrih)
Številka IMO2

S TEM POTRJUJEMO:
daje ladja izvzeta iz določb konvencije po pooblastilu, ki ga navaja drugi odstavek 6.člena ali
četrti odstavek 6.člena3 zgoraj omenjene konvencije.
Določbe konvencije, iz katerih je ladja izvzeta po drugem odstavku 6.člena, so:
Potovanje, za katero je odobreno izvzetje po četrtem odstavku 6.člena, je:

1

Podatke o ladji je možno navesti tudi vodoravno v okvirčkih.

2

V skladu z resolucijo A.600(15) - Sistem ladijskih identifikacijskih številk IMO - se ta
podatek lahko vključi po izbiri.
'Neustrezno prečrtaj.
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«

od:
do:

Pogoji, če obstajajo, pod katerimi se odobri izvzetje po drugem ali četrtem odstavku 6. člena:

4
To spričevalo je veljavno do
, odvisno od letnih inšpekcijskih pregledov v
skladu s točko c) prvega odstavka 14. člena te konvencije.

Izdano v
(kraj izdaje spričevala)

(datum izdaje)

(podpis pooblaščenega uradnika,
ki je izdal spričevalo)
(pečat ali žig pristojnega organa oblasti)

Potrditev letnih inšpekcijskih pregledov

S TEM POTRJUJEMO, da je bilo pri letnem inšpekcijskem pregledu, ki ga zahteva prvi
odstavek 14. člena te konvencije, ugotovljeno, da ta ladja izpolnjuje pogoje, pod katerimi je
bilo to izvzetje odobreno.

Letni inšpekcij ski pregled:

Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

Letni inšpekcijski pregled:

Podpisani:

4

Vpišite datum izteka veljavnosti, kot ga je določila Uprava v skladu z desetim odstavkom
19. člena konvencije. Dan in mesec ustrezata datumu vsakoletnega izteka veljavnosti, kot je
določeno v devetem odstavku 2. člena te konvencije, razen pri spremembi v skladu z osmim
odstavkom 19. člena konvencije.
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(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

Letni inšpekcijski pregled:

Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj: ..
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

Letni inšpekcijski pregled:

Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

S TEM POTRJUJEMO, da je bilo pri inšpekcijskem pregledu v skladu s točko c) osmega
odstavka 19. člena te konvencije ugotovljeno, da ta ladja izpolnjuje ustrezne zahteve iz
konvencije.
Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

Potrditev podaljšanja spričevala, če je veljavno manj kot 5 let, kjer velja tretji odstavek 19. člena.
Ladja izpolnjuje ustrezne zahteve iz konvencije in to spričevalo se sprejme v skladu s tretjim
odstavkom 19. člena konvencije kot veljavno do

Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)
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Potrditev, če je bil opravljen inšpekcijski pregled za podaljšanje veljavnosti, in velja četrti
odstavek 19. člena.
Ladja izpolnjuje ustrezne zahteve iz konvencije in to spričevalo se sprejme v skladu s četrtim
odstavkom 19. člena konvencije kot veljavno do
Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

Potrditev podaljšanja veljavnosti spričevala, dokler ladja ne prispe v pristanišče, kjer se opravi
inšpekcijski pregled," ali za dovoljeno obdobje odloga, če velja peti ali šesti odstavek 19.
člena.
To spričevalo se sprejme v skladu s petim odstavkom 19. člena ali šestim odstavkom 19.
člena5 konvencije kot veljavno do
Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

Potrditev prestavitve dneva vsakoletnega izteka veljavnosti na zgodnejši datum, če velja osmi
odstavek 19. člena.
V skladu z osmim odstavkom 19. člena konvencije je novi datum vsakoletnega izteka
veljavnosti
Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

V skladu z osmim odstavkom 19. člena konvencije je novi datum vsakoletnega izteka
veljavnosti
5

Neustrezno prečrtaj.
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Podpisani:
(podpis pooblaščenega uradnika)
Kraj:
Datum:
(pečat ali žig pristojnega organa)

l

3. člen

4. člen

Za izvajanje protokola k konvenciji skrbi Ministrstvo za promet in
zveze.

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

OBRAZLOŽITEV

1. Razlogi, zaradi katerih se predlaga sprejem
protokola

spremembami in dodatki, ki so določeni v prilogi k protokolu in
njegovih prilogah.

Vlada je na 207.seji dne 18.07.1996 sprejela pobudo za pristop k
upravnemu sporazumu pomorskih oblasti "Pariški memorandum
o soglasju glede državne kontrole pristanišč", Ministrstvo za
zunanje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za promet in zveze
pa vodi postopek za ratifikacijo in pristop.

3. Ocena, kateri organ bo protokol ratificiral, ter ali
zahteva ratifikacija protokola izdajo novih ali
spremembo veljavnih predpisov

V obrazložitvi pobude za pristop k navedenemu "Pariškemu
memorandumu" je Ministrstvo za promet in zveze opozorilo, da
je med drugim za pristop zahtevana tudi ratifikacija tega protokola,
Protokola iz leta 1988 k Mednarodni konvenciji o varstvu
človekovega življenja na morju, 1974, in Konvencije ILO 147.

Spremembe veljavnih predpisov zaradi ratifikacije protokola so
predvidene v predlogu "pomorskega zakonika", ki je bil dan v
parlamentarni postopek in z njim predvidenimi podzakonskimi
akti.

2. Bistveni elementi protokolov

4. Ocena potrebnih finančnih sredstev za izvedbo
ratifikacije protokola

Med podpisnicami tega protokola bodo veljale določbe
Mednarodne konvencije o tovornih črtah iz leta 1966, v skladu s

Izvajanje protokola ne bo zahtevalo finančnih sredstev.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

SLOVENIJO

OKVIRNEGA

MED

IN

INVESTICIJSKO

EIB

V

REPUBLIKO

EVROPSKO

BANKO

SLOVENIJI

0

DEJAVNOSTI

(MOSEIB)

- EPA 696 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 93. seji dne 21 .januarja 1999
določila besedilo:

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI OKVIRNEGA
SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO O DEJAVNOSTI EIB
V SLOVENIJI,

- dr. Boris Frlec, minister za zunanje zadeve;
- Mitja Gaspari, minister za finance;
- dr. Ernest Petrič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco Juri, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Valter Reščič, državni sekretar v Ministrstvu za finance;
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance;
- Andrej Kavčič, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

I.člen

2. člen

Ratificira se Okvirni sporazum med Republiko Slovenijo in
Evropsko investicijsko banko o dejavnostih EIB v Sloveniji,
sklenjen dne 15. decembra 1997 v Luksemburgu.

Okvirni sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem
prevodu glasi:

5. februar 1999
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EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA

OKVIRNI SPORAZUM

med

REPUBLIKO SLOVENIJO

in

EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO

o dejavnostih EIB v Sloveniji

Ljubljana, 1. december 1997
Luksemburg, 15. december 1997
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a) zagotavlja, (i) da upravičenci lahko zamenjajo v katerokoli
polno konvertibilno valuto zneske v domači valuti Slovenije, ki
so potrebni za pravočasno plačilo vseh vsot, ki jih dolgujejo
Banki za posojila in garancije v zvezi s katerimkoli projektom,
in (ii) da so ti zneski prosto, takoj in dejansko prenosljivi;
b) zagotavlja, (i) da lahko Banka zamenja v katerokoli polno
konvertibilno valuto zneske v domači valuti Slovenije, ki jih je
Banka prejela kot plačilo v zvezi s posojili in garancijami ali
katerokoli drugo dejavnostjo, in da Banka lahko prosto, takoj
in dejansko prenese tako zamenjane zneske; ali, če se Banka
tako odloči, (ii) da lahko prosto razpolaga s temi zneski na
ozemlju Slovenije.

REPUBLIKA SLOVENIJA (v nadaljevanju "Slovenija") na eni strani,
in
EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA (v nadaljevanju "Banka")
na drugi strani,
sta se v želji, da bi na splošno omogočili odobravanje posojil
Banke za investicijske projekte, zanimive za Slovenijo, in da bi v
ta namen zaščitili te projekte ter zagotovili določene pravice in
privilegije za Banko,
DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
1. ČLEN

5. ČLEN

Opredelitev pojmov

Obravnavanje projektov

Za namen tega sporazuma:

Slovenija zagotavlja, da projekti, ki jih financira Banka na podlagi
tega sporazuma, kot tudi pogodbe za njihovo izvajanje glede
davčnih, carinskih in drugih zadev ne bodo deležni manj ugodnega
obravnavanja kot projekti ali pogodbe, ki jih financira katerakoli
mednarodna finančna institucija, ali ki se priznava po kateremkoli
dvostfanskem sporazumu v zvezi z njimi ali po notranji zakonodaji,
kar je najugodnejše.

pomeni "upravičenec" katerokoli osebo, bodisi fizično osebo ali
pravno osebo, ustanovljeno po zasebnem ali javnem pravu, ki je
deležna ugodnosti financiranja s strani Banke za katerikoli projekt,
in vključuje posojilojemalca pri Banki, sodolžnika, garanta ali
lastnika projekta, ki ga financira Banka;
pomeni "projekt" katerikoli investicijski projekt, ki ga Banka
financira neposredno ali preko posrednika, in ki izpolnjuje naslednja
merila:

Slovenija vsakemu projektu nudi polno in stalno zaščito in varnost
pred razlastitvijo in sporom, če je treba ohraniti sposobnost
projekta, da ustvarja prihodek, ki je na razpolago za odplačevanje
dolga, ki nastane v povezavi s tem projektom.

(i) je na ozemlju Slovenije ali pa ga Banka financira na ozemlju
Slovenije ali preko njega in

6. ČLEN

(ii) vlada Slovenije zaprosi za njegovo financiranje ali potrdi, da
sodi financiranje v okvir tega sporazuma,

Javna naročila

če se Banka strinja s financiranjem na dan po dnevu začetka
veljavnosti tega sporazuma ali izrecno v pričakovanju njegove
sklenitve ali začetka veljavnosti;

Banka lahko kot pogoj za financiranje projektov postavi pravila
za udeležbo pri javnih naročilih in drugih postopkih, ki zagotavljajo
konkurenco pri oddaji del in ki so v skladu z vsakič veljavnimi
pravili in postopki Banke.

"davek" pomeni katerikoli davek, dajatev, takso, akontacijo ali
katerokoli dajatev na državni, regionalni ali lokalni ravni.

7. ČLEN

2. ČLEN

Status in obravnava Banke

Dejavnost Banke

Banki je zagotovljena popolna pravna osebnost na ozemlju
Slovenije, še posebej sposobnost sklepanja pogodb, da pridobi
premičnine in nepremičnine in z njimi razpolaga, da je udeležena
v sodnih postopkih v skladu s slovensko zakonodajo in predpisi,
ki določajo status in pravice subjektov mednarodnega prava, kot
tudi v skladu z načelom najbolj ugodne obravnave.

Banka lahko na ozemlju Slovenije prosto opravlja dejavnosti, ki jih
navaja njen statut, vključno s sposojo sredstev v skladu z
zakonodajo in predpisi Slovenije in pri tem uporablja vse dovoljene
instrumente. Še posebno se lahko na podlagi svoje ocenitve
projekta odloča, ali in pod kakšnimi pogoji bo odobrila kredit za
podporo projekta.

Banka je glede svojih dejavnosti na ozemlju Slovenije obravnavana
kot mednarodna institucija, ki ima največje ugodnosti v zvezi s
temi dejavnostmi ali, če je to še ugodneje, v skladu s katerimkoli
mednarodnim sporazumom, ki ureja take dejavnosti.

3. ČLEN
Obdavčitev Banke

Še posebej ima Banka prost dostop do domačega finančnega
trga v Sloveniji in se njene obveznosti ter vrednostni papirji
obravnavajo pod vsaj tako ugodnimi pogoji, vključno s pogoji
davčne obravnave, kot se priznavajo pravnim osebam javnega
prava v Sloveniji vključno z državo, in najugodneje obravnavani
mednarodni finančni instituciji.

Obresti in vsa druga plačila, zapadla v korist Banke in ki izhajajo
iz dejavnosti, predvidenih s tem sporazumom, kot tudi aktiva in
prihodki Banke, ki so povezani s temi dejavnostmi, so prosti
davkov. Nobena dejavnost Banke na ozemlju Slovenije, predvidena
s tem sporazumom, sama po sebi ne povzroči, da bi bila Banka
ali njena aktiva podvrženi obdavčitvi.

8. ČLEN

4. ČLEN

Privilegiji in imunitete Banke

Konvertibilnost valute

Aktiva Banke je oproščena:

Ves čas veljavnosti finačne operacije, sklenjene po 2. členu tega
sporazuma, Slovenija:

5. februar 1999
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13. ČLEN

(b) davka ali uvedbe kateregakoli ukrepa izvršbe ali zaplembe
preden pristojno sodišče proti Banki ne izda dokončne,
brezprizivne sodbe.

Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati na dan, ki sledi datumu, s katerim
Banka vladi Slovenije potrdi prejem (i) overjene kopije akta o
ratifikaciji vlade Slovenije ali drugega dokumenta, o katerem sta
se sporazumeli Slovenija in Banka in (ii) za Banko sprejemljivega
pravnega mnenja'glede pravne veljavnosti tega sporazuma, ki
ga podpiše minister za pravosodje Slovenije.

Predstavniki Banke so pri svojih dejavnostih v zvezi s tem
sporazumom deležni vsaj naslednjih imunitet in privilegijev:
(a) imunitete pred pravnimi in upravnimi postopki v zvezi z dejanji,
ki jih izvajajo po svoji uradni dolžnosti razen v primerih, ko se
Banka tej imuniteti odpove;

9. ČLEN

Ne glede na zgoraj navedeno se bodo vse določbe tega
sporazuma uporabljale v zvezi s katerokoli dejavnostjo, ki jo
opravlja Banka na ozemlju Slovenije po dnevu sklenitve tega
sporazuma.

Reševanje sporov v zvezi s financiranjem Banke

14. ČLEN

Slovenija se zavezuje, da bo glede kateregakoli spora, ki nastane
med Banko in upravičencem v zvezi s finaciranjem projekta: (i)
zagotovila, da so sodišča v Sloveniji pooblaščena, da priznajo
dokončno odločbo, ki jo izda pristojno sodišče ali organ razsojanja
v rednem postopku, vključno s Sodiščem Evropskih skupnosti
ali katerimkoli domačim sodiščem države članice ES, in (ii)
zagotovila izvršitev kakršnekoli take odločitve v skladu z veljavnimi
notranjimi pravili in postopki.

Prenehanje veljavnosti
Banka lahko Slovenijo z obvestilom razreši vseh ali nekaterih
njenih obveznosti v zvezi s tem sporazumom. Razen če ni drugače
navedeno, tako obvestilo ne vpliva na pravice in interese, ki jih je
Banka pridobila v zvezi s projekti in finančnimi operacijami, ki so
na dan obvestila še odprti.

Za namen 9. člena izraz "projekt" vključuje vse projekte, ki so v
Sloveniji in jih financira Banka.

Naslov za sporočanje

10. ČLEN

Pogodbenici se strinjata, naj se vsa sporočila v zvezi z izvajanjem
tega sporazuma naslovijo na njuna naslova, in sicer:

(b) diplomatskih privilegijev in ugodnosti, ki jih nudi Slovenija za
uradne stike, za prenos dokumentov in potovanja.

15. ČLEN

Subrogacija
Pravice, ki jih Banki daje ta sporazum, lahko uživa in uresničuje
(i) Banka v svojem imenu ali kot predstavnica ES, če je ES izvršila
plačilo Banki v skladu s katerokoli garancijo ali zavarovanjem, ki
zadeva katerokoli posojilo sklenjeno v skladu s tem sporazumom
ali (ii) odvisno od primera, sama ES na podlagi pravice do
subrogacije.

Za Slovenijo:

Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3,
SLO-1502
Slovenija;

Za Banko:

100, Boulevard Konrad Adenauer
L-2950, Luxembourg.

11. ČLEN
Sodelovanje

V POTRDITEV TEGA sta spodaj podpisana, za to pravilno
pooblaščena, podpisala ta sporazum v angleškem jeziku v treh
izvirnikih, s tem, da sta vsako stran parafirala gospa Meta BOLE
v imenu republike Slovenije in gospod Marco PADOVAN v imenu
Banke.

Slovenija se zaveže, da bo Banko pravočasno obvestila o vsakem
ukrepu ali ukrepu, ki ga je sama predlagala, ali o vsaki drugi
okoliščini, za katero se lahko upravičeno pričakuje, da bo bistveno
vplivala na pravice in interese Banke po tem sporazumu.

Podpisano za in v imenu
REPUBLIKE SLOVENIJE

12. ČLEN
Reševanje sporov v zvezi s tem sporazumom

Mitja GASPARI l.r.
Minister za finance

Katerikoli spor, nesoglasje, nasprotje ali zahteva (skupno
imenovani "spor"), ki nastopi v povezavi z obstojem, veljavnostjo,
razlago, izvajanjem ali prenehanjem tega sporazuma, se, kolikor
je mogoče, reši sporazumno med Slovenijo in Banko.

Panagiotis GENNIMATAS l.r.
Podpredsednik

Na 1. dan decembra 1997, v Ljubljani
Na 15. dan decembra 1997, v Luksemburgu

Če spora med Slovenijo in Banko ni možno rešiti po mimi poti v
60. dneh po obvestilu o sporu s strani katerekoli pogodbenice,
katerakoli pogodbenica spor predloži v obravnavo Sodišču
Evropskih skupnosti, katerega odločitev je dokončna in
zavezujoča.

3. ČLEN
Za izvajanje tega Okvirnega sporazuma skrbi Ministrstvo za finance.

Predložitev spora v obravnavo temu sodišču ne pomeni, da se
katerakoli pogodbenica odreka kateremukoli privilegiju ali pravici
do imunitete pred izvršbo v skladu z veljavnim pravom.

poročevalec, št. 6

Podpisano za in v imenu
EVROPSKE INVESTICIJSKE
BANKE

4. ČLEN
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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posojil EIB za financiranje projektov, ki so v interesu Slovenije ter
v ta namen takim projektom in Banki zagotoviti določene ugodnosti.
Banki naj bi bil v Sloveniji glede njenega delovanja, obdavčitve
odplačil pri njej najetih posojil, kot tudi glede imunitet in uporabe
prava dodeljen podoben status kot ga uživajo druge podobne
mednarodne finančne institucije (Mednarodna banka za obnovo
in razvoj, Evropska banka za obnovo in razvoj).

1. Z iztekom Protokola o finančnem sodelovanju med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo dne 31.12.1997
je nastala pravna praznina za nadaljnje finančno sodelovanje
med RS in Evropsko investicijsko banko.To praznino zapolnjuje
Okvirni sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko
investicijsko banko o dejavnostih EIB v Sloveniji, ki v skladu z
ratificiranim pridružitvenim sporazumom (julij 1997) slovenskim
subjektom omogoča dostop do sredstev te banke za financiranje
projektov v Sloveniji pod ugodnimi pogoji. Okvirni sporazum tako
predstavlja splošni pravni okvir za sodelovanje med Slovenijo in
EIB v času do polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji
in posledično v EIB.

Okvirni sporazum med drugim določa: da bo EIB v skladu s
svojim statutom lahko v Sloveniji vršila tiste aktvinosti, ki jih
dovoljuje slovenska zakonodaja in da ji bo v skladu s slovensko
zakonodajo, ki se nanaša na subjekte mednarodnega prava, kot
pravni osebi dodeljen status največjih ugodnosti (2.čl., 7.ČI); da
bodo odplačila anuitet pri njej najetih kreditov oproščena davkov
(3.čl.): da bo Slovenija slovenskim kreditojemalcem omogočilđ
odplačila anuitet pri njej najetih kreditov v ustreznih valutah (4. čl.):
da bodo projekti, ki jih financira v Sloveniji uživali enak tretman kot
tisti, ki jih finđncirajo druge mednarodne finančne institucije (5.ČI.);
da lahko financiranje projektov pogojuje z uporabo pravil za razpis
javnih natečajev v skladu s statutom Banke (6.čl.) ter da bo
osebje Banke pri opravljanju svojih službenih dolžnosti na teritoriju
RS uživalo določeno zaščito in privilegije (8. čl.). Banka pri reševanju
eventualnih sporov pričakuje, da bodo sodišča v Sloveniji priznala
dokončno odločitev Sodišča evropskih skupnosti v primeru
sporov med RS in EIB v zvezi s tem sporazumom (12.0.), kot
tudi dokončno odločitev Sodišča evropskih skupnosti ali
ustreznega sodišča držav članic EU v primeru sporov med EIB
in slovenskimi kreditojemalci (9.čl.), ter poskrbela za izvedbo
takih odločitev v skladu s slovensko zakonodajo. Sporazum bo
začel veljati po ustrezno opravljenih postopkih v zvezi z ratifikacijo,
uporabljati pa ga je možno naslednji dan od dneva podpisa (13.61.).
Za izvajanje sporazuma bo na strani RS pristojno Ministrstvo za
finance.

2. EIB je v prvi polovici leta 1997 Sloveniji predlagala sklenitev
Okvirnega sporazuma, ki bi nadomestil Protokol o finančnem
sodelovanju, Ministrstvo za finance pa je ob sodelovanju
Ministrstva za zunanje zadeve in Službe Vlade RS za zakonodajo
uskladilo besedilo tega sporazuma z Banko. Vlada RS je na 32.
seji dne 16. oktobra 1997 sprejela pobudo za sklenitev omenjenega
sporazuma, ter jo posredovala v potrditev Odboru državnega
zbora RS za mednarodne odnose. Slednji je pobudo potrdil v
nadaljevanju 32. seje dne 12. novembra 1997. Na podlagi te
potrditve in v skladu z 2. odstavkom 13. člena tega sporazuma, ki
omogoča njegovo začasno uporabo naslednji dan po njegovi
sklenitvi, je bil sporazum dne 1. decembra 1997 podpisan s
slovenske strani, dne 15. decembra 1997 pa ga je podpisala še
EIB.
3. Z uveljavitvijo možnosti začasne uporabe Okvirnega
sporazuma je bil že konec leta 1997 slovenskim subjektom
omogočen dostop do najboj ugodnega (po ročnosti in ceni)
dolgoročnega vira za financiranje projektov s strani mednarodnih
finančnih organizacij. To je razvidno tudi iz dejstva, da je Banka na
tej podlagi do danes slovenskim subjektom že odobrila tri kredite:
prvega podjetju Mobitel za širitev omrežja v znesku 45 mio ECU
(decembra 1997); drugega DARS za gradnjo avtocest v znesku
130 mio ECU (marca 1998) in tretjega Bank Austria kot univerzalni
kredit (oktobra 1998). Ker v prihodnosti pričakujemo nadaljnji
interes slovenskih subjektov za pridobitev kreditov EIB, je
potrebno Okvirni sporazum čimprej ratificirati, da bo z njegovo
uveljavitvijo prenehala potreba po njegovi začasni uporabi.

6. Glede na to, da Okvirni sporazum predstavlja splošni pravni
okvir za sodelovanje med RS in EIB, nima materialnih posledic.
Slednje nastajajo na podlagi konkretnih sporazumov med EIB in
zainteresiranimi slovenskimi subjekti, ki jih omenjeni sporazum
omogoča. S tem v zvezi velja omeniti, da za razliko od dodeljevanja
sredstev v okviru Finančnega protokola, kjer je za vsak kredit
morala država izdati poroštvo, Okvirni sporazum takih poroštev
ne zahteva v vseh primerih. Za izpolnjevanje obveznosti iz
Okvirnega sporazuma zato ni potrebno zagotavljati nobenih
finančnih sredstev, prav tako pa niso potrebne spremembe
veljavnih ali sprejetje novih predpisov. Drugih posledic, ki bi izhajale
iz okvirnega sporazuma ni.

4. EIB je take sporazume sklenila že z vsemi ostalimi pridruženimi
državami iz Srednje in Vzhodne Evrope. Podobno kot pri teh
državah, je sklenitev Okvirnega sporazuma tudi v primeru
Slovenije predpogoj za sklepanje pogodb o financiranju prioritetnih
projektov njenih subjektov.

7. Okvirni sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko
investicijsko banko o dejavnostih EIB v Sloveniji skladno s drugim
odstavkom 63. čl. Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni
zbor Republike Slovenije.

5. Okvirni sporazum je pravna podlaga, ki na podlagi konkretnih
kreditnih sporazumov med EIB in zainteresiranimi slovenskimi
subjekti slednjim omogoča dostop do sredstev EIB. Kot navaja v
preambuli, je njegov splošni namen olajšati pogoje za dodelitev
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

REPUBLIKO

SPORAZUMA

SLOVENIJO

MAKEDONIJO

0

SPODBUJANJU

IN

VZAJEMNI

MED

REPUBLIKO

ZAŠČITI

IN

INVESTICIJ

- EPA 649 - II SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO MAKEDONIJO O VZAJEMNI ZAŠČITI IN
SPODBUJANJU INVESTICIJ

Vlada Republike SLovenije
Številka: 436-10/98-1 (T)
Ljubljana, 28. januarja 1999

in prosi, da se z njim nadomesti slovensko besedilo sporazuma
v predlogu zakona o ratifikaciji navedenega sporazuma, ki ga
je poslala v obravnavo z dopisom št. 436-10/98-1 (T) dne
26.11.1998.

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi mnenja Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora Republike
Slovenije št. 410-01/98-14/1 z dne 21.1.1999, fotokopijo
slovenskega besedila
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ZAŠČITI

IN

INVESTICIJT

REPUBLIKA SLOVENIJA
IN
REPUBLIKA MAKEDONIJA

Z željo,
da se ustvarijo ugodni pogoji za boljše gospodarsko
sodelovanje med obema državama, Se posebej za
investicije
investitorjev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice; in
s ciljem, da se spodbudi in vzajemno zaščiti investicije, kar
prispevalo
k oživitvi ekonomskega razvoja obeh držav,
pogodbenici strinjata o naslednjem:

bo
se

1. člen
DEFINICIJE

Za namene tega sporazuma:
1.

Izraz
"investicija" pomeni vsako obliko lastnine ali vsako
drugo obliko premoženjske vrednosti, ki jo investira fizična
ali pravna oseba ene od pogodbenic na ozemlju
druge
pogodbenice
v
skladu
z
veljavnimi
predpisi
druge
pogodbenice.
Brez namena, da se omejuje splošni pomen prej navedenega, ta
termin vključuje:
a)

premično in nepremično premoženje, vključno z
stvarnimi pravicami;

b)

delnice,
lastninske
deleže in
katerekoli
druge
vrednostne papirje ali kreditne dokumente,
kct tudi
državne papirje na splošno;

c)

pravico do denarja, ki je bil uporabljen za ustvarjanje
ekonomske vrednosti ali za storitve in dajatve v
naravi,
ki imajo ekonomsko vrednost in so povezane z
investicijo;

d)

avtorske pravice,
zaščitne znamke, patente
pravice
intelektualne
in
industrijske
tehnični postopki, know-how in goodwill;

e)

katerokoli pravico finančne narave, ki izhaja iz zakona
ali sporazuma, kot tudi katerokoli pravico,
koncesijo
ali franšizo, izdano v skladu z veljavnimi predpisi,
s
katerimi
se
ureja
opravljanje
del,
vključno
raziskovanje,
obdelava, pridobivanje in eksploatacija
naravnih virov.
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drugimi

in druge
lastnine,
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2.

Izraz
"investitor" pomeni katerokoli fizično ali pravno
osebo ene pogodbenice, ki je investirala ali ki investira na
ozemlju druge pogodbenice.
a)

Izraz
"fizična oseba" pomeni glede obeh pogodbenic
katerokoli fizično osebo, ki ima državljanstvo države
pogodbenice.

b)

Izraz
"pravna oseba" pomeni glede obeh pogodbenic
pravno osebo, vključno družbo,
korporacijo, poslovno
združenje ali drugo organizacijo, ki je ustanovljena
ali kako drugače organizirana v skladu s predpisi ene
od
pogodbenic in ima svoj sedež na ozemlju
te
pogodbenice.

3.

Izraz "prihodek" pomeni denar ali sredstva, ki se ustvarjajo
od investicij, posebno dobiček, dohodek od obresti,
dohodek
od gotovinskih investicij, dividendo, licenco in razna druga
nadomestila,
vključno ponovno investiranje dohodka
in
prirastka kapitala.

4.

Izraz
"ozemlje" pomeni ozemlje Republike Slovenije
in
ozemlje Republike Makedonije, vključno področje na kopnem, v
vodi in v zraku, na katerem v skladu z mednarodnim pravom
vsaka od pogodbenic izvaja svoje suverene pravice
in
jurisdikcijo.

5.

Kakršnakoli
sprememba oblike investiranih
spreminja njihovih lastnosti kot investicij.

sredstev

ne

2. člen
SPODBUJANJE IN ODOBRITEV INVESTICIJ

1.

Vsaka
pogodbenica
bo na
svojem
ozemlju
spodbujala
investicije
investitorjev druge pogodbenice in bo
te
investicije odobrila v skladu s svojimi veljavnimi predpisi.

2.

Pogodbenica,
ki je investicijo odobrila,
bo skladno s
svojimi predpisi podelila vse potrebne odobritve v zvezi s
tako investicijo i:i iz nje izpeljane licenčne pogodbe in
pogodbe o tehničnem, komercialnem in poslovnem sodelovanju.
Vsaka
pogodbenica si bo,
kadarkoli bo
to
potrebno,
prizadevala v skladu s svojimi predpisi izdati potrebna
dovoljenja za delo svetovalcev ali drugih kvalificiranih
oseb s tujim državljanstvom, če je to v zvezi z izvrševanjem
investicije.

poročevalec, št. 6
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3. člen
ZAŠČITA IN TRETMA INVESTICIJ
1.

Vsaka
pogodbenica bo na svojem
ozemlju
investicijam
investitorjev druge pogodbenice, izvršenim skladno z njenimi
predpisi,
zagotavljala polno zaščito in varnost in ne bo z
neupravičenimi in diskriminatornimi ukrepi vplivala
na
upravljanje,
vzdrževanje, uporabo, uživanje,
izkoriščanje,
razširitev, prodajo in v skrajnem primeru na likvidacijo
takih investicij.

2.

Vsaka
pogodbenica
bo na svojem
ozemlju
investicije
investitorjev druge pogodbenice obravnavala pravično in
nepristransko. Tak tretma ne bo manj ugoden od tretmaja,
ki
ga vsaka pogodbenica daje investicijam lastnih investitorjev
ali investicijam investitorjev tretjih držav.
,

3.

Tretma iz 1.
in 2. odstavka tega člena se ne nanaša na
privilegije ali druge pravice, ki jih pogodbenica podeljuje
investitorjem tretjih držav na podlagi članstva v prosti
trgovinski coni, carinski uniji, skupnem trgu ali regionalni
gospodarski uniji,
ali na osnovi veljavnih sporazumov o
izogibanju dvojnega
obdavčenja ali drugih sporazumov o
davčnih vprašanjih.
4. člen
RAZLASTITEV IN ODŠKODNINA

1.

Nobena pogodbenica ne bo investicij investitorjev druge
pogodbenice razlastila, nacionalizirala ali sprejela
takih
ukrepov, katerih učinek je enak ali podoben razlastitvi ali
nacionalizaciji
(v nadaljevanju razlastitev), razen če je
tak ukrep sprejet v javnem interesu,
na nediskriminatoren
način in proti ustrezni odškodnini.
Odškodnina
mora
ustrezati tržni
vrednosti
razlaščene
investicije nepos* edno pred razlastitvijo ali neposredno
pred javno objavo razlastitve. Odškodnina mora vsebovati
obresti od dneva
cazlastitve do dneva plačila,
ki se
obračunajo na podlagi letne LIBOR osnove in mora biti prosto
prenosi j iva.

2.

Znesek odškodnine bo poravnan v konvertibilni valuti
plačan brez nepotrebne zamude upravičeni osebi, ne glede
njen sedež ali bivališče.

in
na

Prenos bo izvršen brez nepotrebne zamude z upoštevanjem
običajnih formalnih postopkov za izvršitev prer.isa, pri
čemer čas za izpolnitev formalnih postopkov za prenos ne sme
biti daljši od treh mesecev od dneva, ko je vložena zahteva
za prenos.
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3.

Investitorji katerekoli pogodbenice, ki utrpijo
izgubo na
investicijah zaradi vojne ali drugih oboroženih
spopadov,
izrednega stanja,
upora ali nemirov na
ozeual ju druge
pogodbenice,
imajo pravico do nadomestila izgnbe
v obliki
odškodnine,
kompenzacije ali druge oblike nadomestila pod
pogoji,
ki niso manj ugodni od tistih,
ki
se priznajo
lastnim investitorjem ali investitorjem tretjLh držav.
Ta plačila morajo biti izvršena brž Jfo je to mogoče, prosto
prenosijiva v konvertibilni valuti, brez nepotrebne zamude.
5. člen
PRENOS

1.

Vsaka
pogodbenica
bo zagotovila
investitorjem
druge
pogodbenice prost prenos z investicijo povezanih
plačil
v
konvertibilni valuti, posebno še:
a)

kapitala in dodatnih vsot, potrebnih za vzdrževanje
razširjanje investicije;

in

b)

dobička, obresti, dividend in drugih tekočih dohodkov;

c)

sredstev za poplačilo posojil,
vključno
z
obrestmi
skladno s pravnomočnim in dokumentiranjem dogovorom,
neposredno povezanih s konkretno investicije;

d)

1icenčnin in honorarjev;

e)

iztržkov od celotne ali delne prodaje ali
investicije;

f)

odškodnin, določenih v 4. členu tega sporazuma;

g)

zaslužkov iz dohodkov fizičnih oseb ene pogodbenice, ki
so
v
poveza'.'i z investicijo na
ozeml ju
druge
pogodbenice.

likvidacije

2.

Prenosi v konvertibilni valuti bodo izvršeni brez zamude, po
vsakokrat veljavnem uradnem tftčaju na dan
prenora,
po
vsakokratnem
veljavnem postopku,
ki velja
na
ozemlju
pogodbenice,
na katerem je bila investicija
izvršena,
pod
pogojem,
da so poravnane vse finančne obveznoszi skladno z
veljavnimi predpisi.

3.

Pogćdbenici soglašata, da pogoji glede prenosov iz 1.
in
2. odstavka tega člena, ne bodo manj ugodni od pogojev,
ki
veljajo za prenose iz investicij investitorjev
katerekoli
tretje države.
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6. člen
PRENOS PRAVIC
če ena pogodbenica ali katera njenih agencij izvrši plačila
svojim investitorjem na osnovi garancije ali zavarovanja
pred nekomercialnimi riziki za investicijo izvršeno na
oztmlju druge pogodbenice, potem bo ta druga pogodbenica
priznala prenos pravic na prvo pogodbenico oziroma na
agencijo v obsegu pravic, ki jih je imel investitor.
Pogodbenica
ali katera njenih agencij,
na katero
so
prenešene pravice investitorja, bo nosilec enakih pravic, ki
jih je imel
investitor in mora za njihovo uresničitev
prevzeti in izvršiti vse obveznosti, ki izhajajo iz tako
zavarovane investicije.
V
primeru prenosa pravic iz 1.
odstavka tega
člena
investitor ne bo uveljavljal zahtevkov, razen če ga za to
pooblasti pogodbenica ali njena agencija, na katero so bile
pravice prenešene.

7. člen
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICO
IN INVESTITORJEM DRUGE POGODBENICE

V primeru spora med eno pogodbenico in investitorjem druge
pogodbenice mora investitor pogodbenico o sporu obvestiti
pisno z vsemi podrobnimi podatki. Kakršenkoli spor med eno
pogodbenico in investitorjem druge pogodbenice se bo reševal
sporazumno.
če spora ne bo mogoče rešiti na sporazumen način v roku šest
mesecev od dneva pisnega sporočila iz 1.
odstavka
tega
člena,
bo
spor prizadeti investitor po svoji
oceni
predložil v reševanje:
a)

sodišču pogodbenice, na katere ozemlju je
izvršena; ali

b)

arbitražnemu sodišču, ki bo ustanovljeno po aruitražnih
pravi 1ih komisi je Združenih Narodov za
mednarodno
trgovinsko pravo (UNCITRAL); ali

c)

Mednarodnemu Centru za reševanje sporov v zvezi z
investicijami
(ICSID),
ki temelji
na
določilih
Konvencije o reševanju sporov v zvezi z investicijami
med državami
in državljani drugih držav, ki je bila
odprta za podpisovanje 18.3.1965 v Nashiugtonu D.C.,
toda
le, če sta obe pogodbenici pogodbenici navedene
konvencije.
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Arbitražna odločitev oziroma sodba bo temeljila na:

3.

določilih tega sporazuma;
nacionalnem pravu pogodbenice, na katere ozemlju je
bila investicija izvršena, vključno s pravili v zvezi z
reševanjem kol izi je med zakoni;
•
pravilih in splošno sprejetih načelih mednarodnega
pra va.
4.

Arbitražna
odločitev
oziroma sodba bo
dokončna
in
izvršljiva za stranki v sporu. Vsaka pogodbenica je dolžna
izvršiti arbitražno odločitev v skladu z nacionalnim pravom.
8. člen
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICAMA

1.

Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago ali
uporabo
določil
tega sporazuma se bodo reševali s pogajanji
in
posvetovanji po diplomatskih poteh.

2.

če pogodbenici ne moreta rešiti spora sporazumno v šestih
mesecih od datuma, ko je ena od pogodbenic pisno obvestila
drugo pogodbenico o sporu,
bo spor na zahtevo ene od
pogodbenic predložen v reševanje arbitražnemu
sodišču,
sestavijenemu iz treh članov.
Vsaka pogodbenica bo imenovala enega arbitra. Ta dva člana
bosta imenovala predsednika, ki mora biti državljan
tretje
države,
ki ima vzpostavi jene diplomatske odnose z obema
pogodbenicama.

3.

če ena od pogodbenic ne imenuje arbitra in tudi ne sledi
pozivu druge pogodbenice naj opravi imenovanje v roku dveh
mesecev od dneva peziva, bo arbitra imenoval
na zahtevo
pogodbenice,
ki
je
imenovala
arbitra,
predsednik
Meddržavnega sodišča.

4.

če imenovana arbitra sporazumno v dveh mesecih od dneva
njunega
imenovanja
arbitrov ne
izbereta
predsednika
arbitražnega
sodišča,
bo na zahtevo ene
ali
druge
pogodbenice predsednika imenoval predsednik Meddržavnega
sodišča.

5.

če
je predsednik Meddržavnega sodišča onemogočen
pri
izvrševanju svoje funkcije ali je državijan ene ali druge
pogodbenice,
bo imenovanja v primerih, opisanih v 3. in
4.
odstavku tega člena, opravil podpredsednik. V primeru, da je
podpredsednik zadržan ali da je državljan ene od pogodbenic,
bo
imenovanja
opravil po
funkciji
za
predsednikom
najstarejši sodnik sodišča, ki ni državijan ene ali druge
pogodbenice.
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6.

Arbitražno sodišče
večino glasov.

bo določilo postopek in bo

odločalo

z

7.

Odločitev arbitražnega sodišča je dokončna in izvršljiva
obe pogodbenici.

8.

Vsaka pogodbenica bo nosila stroške svojega arbitra v
arbitražnem postopku; stroške predsednika in ostale stroške
si bosta pogodbenici enakopravno razdelili.
Arbitražno
sodišče lahko določi drugačno delitev stroškov.

za

9. člen
VELJAVNOST DROGIB PRAVIL
če iz
predpisov katerekoli pogodbenice ali iz obveznosti,
ki
izhajajo
iz
mednarodnega prava ali
obveznosti,
ki
med
pogodbenicama obstajajo poleg tega sporazuma ali bodo osnovane
kasneje, izhajajo splošne ali posebne določbe, na podlagi kacerih
imajo investicije investitorjev druge pogodbenice
ugodnejše
pogoje kot je določeno s tem sporazumom, potem bodo imele take
določbe ali taki predpisi prednost pred določili tega
sporazuma,
v kolikor so ugodnejši.
10. člen
POSVETOVANJA IN IZMENJAVA INFORMACIJ
Na zahtevo ene ali druge pogodbenice se bosta pogodbenici
sproti
posvetovali o razlagi in uporabi tega sporazuma. Na zahtevo ene
pogodbenice je druga pogodbenica dolžna zagotoviti potrebne
informacije
o
zakonih, uredbah, odločbah, politiki,
upravni
praksi in postopkih, katerih uporaba vpliva na investicije, ki so
predmet tega sporazuma.
11. člen
UPORABA SPORAZUMA
Ta
sporazum
se uporablja
tudi za
obstoječe
investicije
investitorjev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice, ki so
bile v skladu z zakonodajo druge pogodbenice izvršene pred
uveljavitvijo tega sporazuma.
12. člen
UVELJAVITEV SPORAZUMA
Ta sporazum bo začel veljati na dan, ko si pogodbenici
izmenjata
obvestili,
da so v skladu z njunimi notranjimi
predpisi
izpolnjeni vsi z zakonom predvideni pogoji za
uveljavitev tega
sporazuma.
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13. člen
TRAJANJE IN PRENEHANJE SPORAZUMA

1.

Ta
sporazum bo veljal
za obdobje deset
let od dnrva
vel javnosti in bo vsakokrat avtomatično podaljšan za obdobje
naslednjih deset let, razen če ga katerakoli pogodbenica
pisno eno leto pred iztekom njegove vel javnosti ne odpove.
Odpoved začne veljati in sporazum velja za odpovedan po
izteku enega leta od dne, ko je druga pogodbenica prejela
pisno odpoved.

2.

Za investicije, izvršene pred datumom, ko je odpoved začela
veljati,
bodo določila od 1. do 12. člena
tega sporazuma
veljala Se za obdobje deset let od dne prenehanja
tega
sporazuma.

S^
O .S"" * O
Ta sporazum je sklenjen v
/
dne
1996 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in makedonskem
pri čemer sta besedili enako verodostojni.

jeziku,

Za Republiko Slovenijo

Branko Crvenkovski l.r.
Janez Drnovšek l.r.

OPOMBA UREDNIŠTVA
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo In Republiko Makedonijo o vzajemni
zaščiti In spodbujanju Investicij - EPA 649 - II je bil
objavljen v Poročevalcu št. 77, dne 10. decembra 1998.
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PROGRAM

ZA

LETO

DELA

1999

DARS

D.D.

(0HDARS99)

- EPA 693 - II -

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

Vlada Republike Slovenije je na 93. seji dne 21/1-1999
obravnavala:
- PROGRAM DELA DARS D. D. ZA LETO 1999,
ki ga pošilja v soglasje na podlagi 6. člena Zakona o Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93).

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS d.d.

Navedeni program dela je pripravila Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji.

PROGRAM DELA
DARS d.d.
ZA
LETO 1999
1.

PROGRAM DELA DRUŽBE

1.1.

Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in
izdelave investicijskih programov, projektno tehnične
dokumentacije ter odkupov zemljišč in nepremičnin za
avtocestne odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1999
in kasneje
Organiziranje in vodenje nadaljevanja graditve avtocestnih
odsekov, na katerih so se dela pričela v letih 1994 - 1998
Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki
bodo "končani v letu 1999
Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih
avtocestnih odsekov
Organiziranje in vodenje vzdrževanja obstoječih
avtocestnih odsekov
Opravljanje finančnega inženiringa
Ostale naloge
Notranja organizacija DARS d.d.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

5. februar 1999

2.

PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH BO
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d.

2.1.

PRIPRAVA PROJEKTNO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo graditi
po letu 1999 - smer zahod - vzhod
2.1.2. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo graditi
po letu 1999 - smer sever - jug
2.2.

NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADITVE
AVTOCESTNIH ODSEKOV, NA KATERIH SO SE DELA
PRIČELA V LETIH 1994 - 1998

2.2.1. Opis odsekov
2.2.2. Vrednost del v letu 1999
2.3.

NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1999

2.3.1. Opis predvidenih del na novih avtocestnih odsekih v letu
1999
2.3.2. Vrednost del v letu 1999
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2.3.3. Investicijske vrednosti novih avtocestnih odsekov
v letu 1999
2.4.

3.1.2. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE
3.1.3. ODNOSI Z JAVNOSTMI

ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO BILE
PREDANE PROMETU PRED 1.1.1994

3.1.4. RAZVOJNE NALOGE

2.4.1. Opis odsekov

3.2.

2.5.

3.2.1. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME

ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN

OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo
pričeli graditi v letu 2000

3.2.2. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA OBSTOJEČIH
AVTOCESTAH

2.6.

STROKOVNA DELA " INŽENIRJA"

3.2.3. OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJSKIH KREDITOV

3.0.

PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA
AVTOCEST, KI JIH BO ORGANIZIRALA IN IZVAJALA
DARS d.d. TER REALIZACIJA OBVEZNOSTI IZ
INVESTICIJ

3.1.

PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA
AVTOCEST

4.0.

GRADITEV OSTALIH CEST V OKVIRU
AVTOCESTNEGA PROGRAMA

5.0.

PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU
AVTOCESTNEGA PROGRAMA

REKAPITULACIJA LETNEGA PROGRAMA DELA DARS d.d. ZA
LETO 1999

3.1.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST

PRIMERJAVA PROGRAMA DELA DARS d.d. ZA LETO 1999 S
SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI NACIONALNEGA
PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI

Osnova za Letni program dela Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji v letu 1999 je nacionalni program izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.13/96 in 41/98) ter letni plan
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999 (Uradni list RS,
št
)•

- organizirala in vodila pripravo projektno tehnične dokumentacije
za te avtocestne odseke, pri čemer bo:
- razpisovala in oddajala projektna dela;
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri
izdelavi projektne dokumentacije;
- organizirala preglede,izdelane projektno tehnične dokumentacije;
- potrjevala projektno dokumentacijo;
- Ministrstvu za okolje in prostor zagotavljala potrebne strokovne
podlage za postopke določitve poteka avtocestnih tras v
prostoru;
- organizirala in vodila odkupe zemljišč in nepremičnin ter sklepala
odškodninske pogodbe.

Vse vrednosti realizacije programa dela so po tekočih cenah za
leto 1999, zneski črpanj kreditov pa so navedeni po tečaju 1 USD
= 173,5 SIT, pri čemer so dolarski zneski zaokroženi na dve
decimalni mesti.
1. PROGRAM DELA DRUŽBE

1.2. Organiziranje in vodenje nadaljevanja graditve
avtocestnih odsekov, na katerih so se dela pričela v
letih 1994 - 1998

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju DARS
d.d.) je bila ustanovljena in registrirana s sedežem v Celju dne
7.12.1993 na podlagi Zakona o družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji (Ur. list R Slovenije št. 57/93).

Pri tem bo DARS d.d.:

V skladu z nalogami in pristojnostmi, določenimi v 3. členu
navedenega zakona in v skladu z Letnim planom razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 1999, bo DARS d.d. v letu 1999
izvajala naslednja dela:

- izvedla javne razpise ?a še neoddana gradbena dela;
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del;
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri
gradnji;
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del.

1.1.Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in
izdelave investicijskih programov, projektno tehnične
dokumentacije ter odkupov zemljišč in nepremičnin za
avtocestne odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1999
in kasneje

1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih
odsekov, ki bodo končani v letu 1999
Za te odseke bo DARS d.d.:

Pri tem bo DARS d.d.:

- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri
gradnji;
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del;
- pridobila vse potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in
vgrajenih materialov;

- organizirala in vodila izdelavo vseh študij in raziskav, potrebnih
za odločitve pri načrtovanju in gradnji avtocest;
- organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih
programov;
poročevalec, št. 6

58

5. februar 1999

- organizirala tehnične preglede izvedenih del;
- organizirala in vodila odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih
pri tehničnih pregledih;
- organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih odsekov.

kasneje, ob sodelovanju z Ministrstvom za promet in zveze ter
Ministrstvom za finance, vodila razgovore s tujimi in domačimi
finančnimi institucijami o najetju potrebnih posojil za realizacijo
tega programa;
- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze ter Ministrstvom
za finance v postopkih za pridobivanje potrebnih garancij
Republike Slovenije za tuja in domača posojila, ki jih bo DARS
d.d. rabila za financiranje graditve avtocestnih odsekov v letih
1999 do 2004;
- zagotavljala pravočasno in redno plačilo obveznosti že najetih
posojil za nove avtocestne odseke;
- domačim in tujim posojilodajalcem bo v okviru že podpisanih
posojilnih pogodb redno dostavljala vse podatke in poročila o
realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu s temi
pogodbami dolžna pripravljati;
- v okviru zakonskih možnosti zagotavljala ohranjanje realne
vrednosti investicijskih sredstev s katerimi upravlja.

1.4. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih
avtocestnih odsekov
Pri tem bo DARS d.d.;
- izvedla javne razpise za oddajo gradbenih del;
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del;
'
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri
gradnji;
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del.

1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja obstoječih
avtocestnih odsekov

1.7. Ostale naloge
Poleg vseh navedenih nalog bo DARS d.d.:

Na že zgrajenih avtocestah bo DARS d.d. organizirala in vodila
izvajanje rednega vzdrževanja in obnavljanja vozišč, objektov in
opreme v takem obsegu in kvaliteti, ki zagotavljata uporabnikom
avtocest tekoč in varen promet.

- pripravljala poročila in podatke za Državni zbor R Slovenije, za
organe upravljanja, Skupščino DARS d.d. (Vlado Republike
Slovenije) in Nadzorni svet DARS d.d.;
- pripravljala poročila in podatke za strokovne organe Skupščine
DARS d.d., to je za Finančni svet in Projektni svet;
- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze, Ministrstvom za
okolje in prostor in Ministrstvom za finance pri nalogah, ki jih ta
ministrstva kot upravni organi izvajajo pri graditvi avtocest;
- izvajala skupne naloge usklajevanja z Direkcijo Republike
Slovenije za ceste v skladu z Zakonom o javnih cestah (Uradni
list RS št.29/97);
- sodelovala z Državnim zborom Republike Slovenije in njegovimi
delovnimi telesi pri sprejemanju letnega programa dela DARS
d.d. za leto 2000 ter drugih nalogah;
- sodelovala z občinami preko katerih potekajo trase novih
avtocest.

Zato bo DARS d.d.:
- organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja avtocest;
- razpisovala in oddajala dela obnavljanja vozišč, objektov in
opreme;
- organizirala in vodila nadzor nad izvajanjem obnavljanja vozišč,
objektov in opreme;
- organizirala in vodila pobiranje cestnine s postopnim uvajanjem
pobiranja cestnin brez ustavljanja.
Pri tem bo DARS d.d. skrbela, da bodo navedena dela izvedena
racionalno in kvalitetno ter v takem obsegu, da bo mogoče čim
večji del pobranih cestnin nameniti za graditev novih avtocestnih
odsekov.

1.8. Notranja organizacija DARS d.d.
1.6. Opravljanje finančnega inženiringa

Dela organiziranja in vodenja navedenih nalog opravlja DARS
d.d. v štirih sektorjih in sicer: sektorju za tehnično pripravo in
izvajanje del, sektorju za vzdrževanje in upravljanje avtocest,
finančnem sektorju in pravnem sektorju.

Financiranje graditve in vzdrževanja avtocest je omogočeno
predvsem na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev
za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št.57/98)
ter na podlagi Pogodbe o prenosu avtocest v Republiki Sloveniji v
upravljanje DARS d.d. med Republiko Slovenijo in DARS d.d. S to
pogodbo je DARS d.d. dobila od države Slovenije v upravljanje že
zgrajene avtoceste in s tem tudi pravico do pobiranje cestnine, ki
je vir finančnih sredstev za vzdrževanje in upravljanje avtocest
ter graditev novih avtocestnih odsekov.

Uprava DARS d.d. šteje šest članov (predsednik uprave,
pomočnik predsednika uprave, direktor tehnične priprave in
izvajanja del, direktor vzdrževanja in upravljanja, direktor za
finančne zadeve in direktor za pravne zadeve). Sistemizacija
DARS d.d. skupno z upravo predvideva 49 zaposlenih. V oktobru
leta 1998 je bilo v DARS d.d. zaposlenih 41 delavcev, za leto 1999
pa je zaradi povečanega obsega dela predvidena razširitev
sistemizacije in do konca leta 1999 zaposlitev 52 ljudi.

Pri financiranju graditve in vzdrževanja avtocest bo DARS d.d.:

Za opravljanje vseh navedenih nalog DARS d.d. je v letu
1999 predvidenih 730,8 mio SIT.

- za avtocestne odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1999 in
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LN, njegova javna razgrnitev ter dopolnjevanje strokovnih podlag
in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve.

2. PROGRAM DEL GRADITVE
AVTOCEST, KI JIH BO ORGANIZIRALA
IN VODILA DARS d.d.

Odsek JAGODJE - LUCIJA
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za
osnutek LN bo potekala do aprila 1999. Sledila bo izdelava osnutka
LN, njegova javna razgrnitev ter dopolnjevanje strokovnih podlag
in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve.

2.1. PRIPRAVA PROJEKTNO TEHNIČNE
DOKUMENTACIJE
2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se
pričnejo graditi po letu 1999 - smer zahod - vzhod

2.1.2. Priprava dokumentacije za odseke, ki se
pričnejo graditi po letu 1999 - smer sever - jug

Odsek MARIBOR - LENART
Dopolnitve strokovnih podlag in idejnega projekta po utemeljenih
pripombah iz javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta (v
nadaljevanju LN) bodo izdelane do konca aprila 1999. Sledila bo
izdelava predloga LN in postopek sprejema uredbe Vlade o LN. V
tem postopku bo DARS d.d. zagotavljala vso potrebno projektno
dokumentacijo.

Odsek VRBA - PERAČICA
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za
osnutek LN bo potekala do februarja 1999. Sledila bo izdelava
osnutka LN, njegova javna razgrnitev ter dopolnjevanje strokovnih
podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne
razgrnitve.

Odsek BELTINCI - PINCE
Odsek PERAČICA - PODTABOR

Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta (za
, odsek avtoceste in MMP Dolga vas ter MMP Pince) za osnutek
LN bo potekala do julija 1999. Sledila bo izdelava osnutka LN.

Izdelava primerjalne študije variant z izborom variante bo potekala
do maja 1999. Sledila bo izdelava posebnih strokovnih podlag in
idejnega projekta za osnutek LN ter izdelava osnutka LN.

Odsek FRAM - HAJDINA
Odsek PODTABOR - NAKLO

Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za
osnutek LN bo potekala do marca 1999. Sledila bo izdelava osnutka
LN, njegova javna razgrnitev ter dopolnjevanje strokovnih podlag
in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve.

Uredba o LN je bila sprejeta v juliju 1996. V letu 1999 bo v izdelavi
projektna dokumentacija PGD.

Priključek LJUBEČNA

Odsek ŠENTVID - KOSEZE

V izdelavi bo primerjalna študija variant z izborom variante
priključka, ki bo predvidoma zaključena do aprila 1999. Sledila bo
izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za
osnutek LN ter izdelava osnutka LN.

Izdelava primerjalne študije variant z izborom variante bo potekala
do marca 1999. Sledila bo izdelava posebnih strokovnih podlag in
idejnega projekta za osnutek LN.
Odsek BIČ - TREBNJE - HRASTJE

Priključek RAZDRTO

V januarju 1999 bo zaključena primerjalna študija variant z izborom
variante. Sledila bo izdelava posebnih strokovnih podlag in
idejnega projekta za osnutek LN, izdelava osnutka LN ter njegova
javna razgrnitev.

Javna razgrnitev osnutka LN bo izvedena do aprila 1999. Sledilo
bo dopolnjevanje strokovnih podlag in idejnega projekta po
utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve, izdelava predloga LN
in postopek sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo
DARS d.d. zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo.

Odsek HRASTJE - KRONOVO
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za
osnutek LN bo potekala do aprila 1999. Sledila bo izdelava osnutka
LN, njegova javna razgrnitev ter dopolnjevanje strokovnih podlag
in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve.

Navezava na LUKO KOPER
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za
osnutek LN bo potekala do marca 1999. Sledila bo izdelava osnutka
LN, njegova javna razgrnitev ter dopolnjevanje strokovnih podlag
in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve.

Odseki KRONOVO - SMEDNIK
Dopolnitev posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta po
utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve osnutka LN bo izvršena
do marca 1999. Sledila bo izdelava predloga LN in postopek
sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo DARS d.d.
zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo.

Odsek KOPER - IZOLA
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za
osnutek LN bo potekala do aprila 1999. Sledila bo izdelava osnutka
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izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč, izvedba pripravljalnih del na
trasi avtoceste ter rekonstrukcija R 353
predvidena predaja v promet: v decembru 2002

SMEDNIK - KRŠKA VAS
Dopolnitev posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta po
utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve osnutka LN bo izvršena
do marca 1999. Sledila bo izdelava predloga LN in postopek
sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo DARS d.d.
zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo.

10. Priključek Lopata, dolžina 3,1 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč, pripravljalna dela
predvidena predaja v promet: v juniju 2001

Za pripravo navedene projektne dokumentacije je v letu 1998
predvidenih 740,5 mio SIT.

11. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta,
dolžina 20,9 km
zaključna dela,
predana v promet: 19.09.1997

2.2. NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADITVE
AVTOCESTNIH ODSEKOV, NA KATERIH SO SE DELA
PRIČELA V LETIH 1994 - 1998

12. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta,
dolžina 20,2 km
1.etapa: Šentjakob - Krtina (8,1 km)
nadaljevanje projektiranja in pripravljalnih del na celotnem
odseku in nadaljevanje gradnje prve etape
predvidena predaja v promet: november 2000

V letu 1999 se bo nadaljevala oziroma dokončala graditev na
naslednjih avtocestnih odsekih ali pododsekih oziroma etapah:
2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov,
dolžina 47,0 km
zaključna dela
predana v promet: 25.10.1996

13. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina
20,2 km
2.etapa: Krtina - Lukovica in del 3.etape Lukovica Blagovica do CP
Kompolje (6,2 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: november 2000

3. Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta,
dolžina 7,0 km
zaključna dela
predana v promet: 24.10.1997
3. SI.Bistrica - Hajdina: Priključek Slovenska Bistrica - sever,
dolžina 0,8 km
zaključna dela
predana v promet: 29.09.1997

\
14. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta,
dolžina 10,7 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: v sredini leta 1999

4. Hajdina - Ormož: Obvoznica Ormož, dvopasovnlca,
dolžina 3,8 km
zaključna dela
predana v promet: 11.09.1998

16. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna cesta,
dolžina 4,3 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje,
predvidena predaja v promet: 2,2 km do Šmartinske ceste
sta bila predana v
promet 30.10.1996, ostalo v sredini leta 1999

5. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta,
dolžina 20,7 km
del 1.etape: AC Slivnica - priključek Ptujska (4,4 km)
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: v novembru 1999

19. Čebulovica - Divača, štiripasovna avtocesta,
dolžina 5,1 km
zaključna dela,
predana v promet: 12.07.1995

6. Beltinci - Pince: Obvoznica Lendava - dvopasovnica,
dolžina 6,8 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvideno dokončanje gradnje v celoti: v juliju 1999

21. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km
zaključna dela
predana v promet: 27.03.1998
/
22. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km
1.etapa od km 6,7 do km 7,5 (0,8 km)
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: konec leta 1999

7. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km
rekonstrukcija od priključka SI.Bistrica do obvoznice
Pragersko, dolžina 3,5 km
izvedba rekonstrukcije obstoječe magistralne ceste
predvidena predaja v promet: v juniju 1999
8. Hajdina - Ormož, dvopasovnica, dolžina 30,0 km
1.etapa: Hajdina - Ptuj, dolžina 3,7 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč, pričetek gradnje
predvidena predaja v promet: v avgustu 2000

23. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km
2.etapa: od km 7,5 do km 11,5 (4,0 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: v juniju 2000

9. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta,
dolžina 42,3 km
1.etapa: Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo
R353 (14,6 km)

24. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km
l.etapa: HC razcep Razdrto - km 1,3 (1,3 km)
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: v decembru 1999
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25. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km
3.etapa: HC Vipava (Log) - Podnanos (priključek Vipava),
dolžina 3,8 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč, pričetek gradnje
predvidena predaja v promet: v juniju 2000

2.2.1 .OPIS ODSEKOV

26. Vipava (Log) - Selo, hitra cesta, dolžina 11,5 km
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: v oktobru 1999

Celotna avtocesta je bila predana v promet 25.10.1996 (nekateri
pododseki prej). V letu 1999 bodo izvedena še naslednja dela:

27. Selo - Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km
zaključna dela
predana v promet: 24.05.1996

-

PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA
Odsek HOČE - ARJA VAS, dolžina 47,0 km

izvedba in dokončanje dodatnega monitoringa hrupa,
zaključek dokončne odmere zemljišč,
izvedba odkupov po dokončni odmeri zemljišč,
izvedba odkupov za dostopne poti do zadrževalnih bazenov,
izvedba in dokončanje del na dodatni protihrupni zaščiti po
rezultatih monitoringa in
- izvedba dostopnih poti do zadrževalnih bazenov.

28. Izola - Jagodje, dograditev dodatnih dveh pasov,
dolžina 3,6 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje dela odseka v
dolžini 2,3 km
predvidena predaja v promet: dograjeni odsek (2,3 km) v
juniju 1999

Odsek SLIVNICA - FRAM - BDC, dolžina 7,0 km

29. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta,
dolžina 16,8 km
1.etapa Vransko - Trojane (8,6 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: konec leta 2001

Odsek Slivnica - Fram - BDC je bil predan v promet 24.10.1997.

30. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta,
dolžina 16,8 km
2.etapa: Trojane - Blagovica (8,2 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: konec leta 2002

-

AC Fram - Slivnica
V letu 1999 bodo izvedena še naslednja dela:
zaključek dokončne odmere zemljišč,
izvedba odkupov zemljišč po dokončni odmeri,
izvedba monitoringa vplivov na okolje,
izdelava projektno tehnične dokumentacije za razširitev
nadvoza,
- izvedba in dokončanje del na protihrupni zaščiti,
- dokončna odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih
pregledih in
- izvedba del na razširitvi nadvoza in nadhoda za pešce.

32. Višnja gora - Bič, štiripasovna avtocesta,
dolžina 11,2 km
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: v juliju 2000

HC Slivnica - BDC

33. Naklo - Kranj, dograditev dodatnih dveh pasov,
dolžina 8,7 km
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: druga polovica leta 2000

V letu 1999 bodo izvedena še naslednja dela:
-

zaključek dokončne odmere zemljišč,
izvedba odkupov zemljišč po dokončni odmeri,
izvedba monitoringa vplivov na okolje,
izvedba odkupov zemljišč SKGZ,
izvedba in dokončanje del na regulacijah Polanskega in Hoškega
potoka,
- izvedba in dokončanje del na premostitvenih objektih (most na
Hoškem potoku) in
- dokončna odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih
pregledih.

Skupno je to nadaljevanje gradnje na:
- 95,5 km novih štiripasovnih avtocest, od katerih bo 30,8 km v
letu 1999 tudi predanih v promet,
- 6,8 km obvoznice Lendava, ki bo v 1999 tudi predana v
promet,
- 3,5 km rekonstrukcije ceste med priključkom SI. Bistrica
- sever in obvoznico Pragersko, ki bo v letu 1999 tudi
predana v promet,
- 3,7 km dvopasovnice med Hajdino in Ptujem,
- 3,1 km priključka Lopata in
- 11 km dograditve dodatnih dveh pasov k obstoječi
dvopasovnici, od katerih bo 2,3 km v letu 1999 tudi predanih
v promet.

Odsek SL.BISTRICA - HAJDINA: Priključek
SLOVENSKA BISTRICA - sever, dolžina 0,8 km
Priključek Slovenska Bistrica - sever je bil predan v promet
29.9.1997. V letu 1999 bo zaključena dokončna odmera zemljišč
in izvedeni odkupi po dokončni odmeri.

Zaključna dela pa se bodo v letu 1999 izvajala na 53,7 km novih
štiripasovnih avtocest, 47 km dograjenih dveh pasovih k obstoječi
dvopasovnici, 0,8 km priključka Slovenska Bistrica - sever in 3,8
km obvoznice Ormoža, ki so bili predani v promet že pred letom
1999.

Odsek HAJDINA - ORMOŽ: Obvoznica ORMOŽ,
dolžina 3,7 km
Obvoznica Ormoža je bila predana v promet 11.9.1998. V letu
1999 bo izvedena dokončna odmera zemljišč in zasaditev
obcestnega prostora.
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- prestavitev komunalnih vodov,
- regulacija potoka Polskava.

Odsek PESNICA - SLIVNICA: del 1.etape AC Slivnica priključek Ptujska, dolžina 4,4 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:

Odsek HAJDINA - ORMOŽ: 1.etapa HAJDINA - PTUJ,
dolžina 3,7 km

- zaključek odkupov zemljišč na pododsekih Slivnica - Ptujska,
Nova Zrkovska (0,8 km) in Hitra cesta 2B,
- izdelava in potrditev investicijskega programa za 2.etapo tega
odseka,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI za
2.etapo,
- izvajanje odkupov zemljišč na območju 2.etape,
- izvedba razpisnih postopkov za gradnjo mostu čez Dravo,
- dokončanje rekonstrukcije Miklavške ceste,
- izvedba pripravljalnih in gradbenih del na pododseku Slivnica Ptujska od km 2.60 do km 3.08 (zemeljska dela, zgornji ustroj,
odvodnjavanje, oprema ceste, deviacije in priključne ceste,
komunalna in energetska infrastruktura, regulacija novega
Hočkega potoka in izvedba Bohovskega odvodnika,
premostitveni objekti: 2 mostova, 2 nadvoza in viadukt),
- izvedba gradbenih del na pododseku Slivnica - Ptujskaod km
3.08 do km 6.70 (zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje
in zaščita voda, oprema ceste, deviacije in priključne ceste,
komunalna in energetska infrastruktura, premostitveni objekti:
2 mostova in nadvoz, arhitekturna in hortikulturna ureditev,
protihrupna zaščita),
- izvedba pripravljalnih in gradbenih del v območju mostu čez
Dravo - 2.etapa (geodetska dela, zemeljska dela in priprava
terena za pričetek temeljenja).

V letu 1999 bodo potekale naslednje aktivnosti ter pripravljalna in
gradbena dela:
- izvajanje aktivnosti za pridobitev odloka o LN,
- izdelava idejnega projekta, projektno tehnične-dokumentacije
faze PGD-PZI in investicijskega programa,
- izvedba parcelacije zemljišč,
- pridobivanje zemljišč,
- arheološka raziskovalna dela,
- aktivnosti za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo,
- izvedba razpisa za izvajalca gradbenih del,
- izvajanje preddel in zemeljskih del,
- izdelava zgornjega ustroja,
- izvajanje del na odvodnjavanju,
- izvajanje del na deviacijah in priključnih cestah,
- izvedba podvoza pod železnico.

Odsek LENART - BELTINCI: Etapa VUČJA VAS BELTINCI z rekonstrukcijo R353, dolžina 14,6 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
- izvajanje aktivnosti za pridobitev LN za rekonstrukcijo R353,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI in
investicijskega programa,
- izvajanje odkupov zemljišč,
- izvedba razpisnih postopkov,
- pridobitev dovoljenja za pripravljalna dela,
- izvedba pripravljalnih del za gradnjo mostu čez Muro (priprava
in organizacija gradbišča, geodetska dela, ...),
- izvedba pripravljalnih del izven območja mostu čez Muro
(priprava in organizacija gradbišča, vodnogospodarske
ureditve, ...) in
- izvedba rekonstrukcije R353 od km 0.0 do km 4.500 in od km
6.500 do km 7.500.

Odsek BELTINCI - PINCE: Obvoznica LENDAVA dvopasovnica, dolžina 6,8 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
- zaključek odkupov zemljišč za gradnjo obvoznice,
- delna izvedba dokončne odmere ter izvedba odkupov po
dokončni odmeri,
- izvedba monitoringa hrupa in izdelava študije protihrupnih
ukrepov na osnovi rezultatov monitoringa,
- izvedba monitoringa vplivov na okolje,
- izvedba in dokončanje zemeljskih del, prepustov, zgornjega
ustroja, odvodnjavanja, deviacij, montaže opreme ceste ter
ozelenitve obcestnega prostora in
- odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih pregledih.

Priključek LOPATA, dolžina 3,1 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:

Odsek SL.BISTRICA - HAJDINA: Rekonstrukcija od
priključka SI.Bistrica do obvoznice Pragersko, dolžina
3,5 km

- izvajanje aktivnosti za sprejem Uredbe o LN,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije PGD, PZI in PZR ter
investicijskega programa,
- pridobivanje zemljišč,
- izvedba razpisnega postopka za oddajo del,
- izvajanje gradbenih del na odvodnjavanju (gradnja dveh
betonskih bazenov kot ukrep za zaščito voda pred vplivi
odvodnje z avtoceste) in
- oskrba platoja z elektriko (gradnja transformatorske postaje).

V letu 1999 bodo na rekonstrukciji ceste izvedena naslednja dela:
-

zemeljska dela in temeljenje,
voziščna konstrukcija,
odvodnjavanje,
oprema ceste in signalizacija,
dela na premostitvenih objektih,
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PROJEKT 2-CELJE

PROJEKT 3 - LJUBLJANA

Odsek ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km

Odsek MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km

Odsek je bil 19.09.1997 predan v promet. V letu 1999 bodo potekala
še naslednja dela:

Na tem odseku so se dela pričela v maju 1995. Odsek bo
predvidoma predan v promet v sredini leta 1999. V letu 1999 bodo
potekala naslednja gradbena dela:

-

izvajanje monitoringa vplivov na okolje,
izvedba dodatnih odkupov zemljišč po končani ekspropriaciji,
izvajanje del na ureditvi voda,
izvedba protihrupnih ograj,
hortikulturna ureditev,
sanacija plazov,
dokončanje del na ABC sistemu cestninjenja,
ureditev dostopov do kmetijskih in gozdnih zemljišč,
dokončanje sanacije občinskih cest.

-

Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, 1.etapa Šentjakob
- Krtina, dolžina 8,1 km

dokončanje zemeljskih del (v gradnji bodo še protihrupni nasipi),
izvedba zgornjega ustroja (tampon, bitudrobirji in asfaltbetoni),
izvajanje del na odvodnjavanju,
izvajanje del na opremi celotnega odseka avtoceste (predvsem
vertikalna oprema),
izvajanje del na vseh deviacijah, poljskih in dostopnih poteh,
izvajanje del na regulacijah,
dokončanje vseh podvozov, nadvozov, mostov in obeh viaduktov
v Bizoviku,
dokončanje del na predorih Golovec in Strmec,
izvedba sanacije komunalne infrastrukture v naselju Bizovik po
zahtevah iz Uredbe o LN,

V letu 1999 bodo izvedena naslednja dela na celotnem
avtocestnem odseku Blagovica' - Šentjakob:
Odsek ZADOBROVA -TOMAČEVO, dolžina 4,3 km

- pridobljena bodo vsa potrebna zemljišča;
- dokončana bo prestavitev in zaščita plinovoda;
- izveden bo del potrebnih prestavitev komunalnih vodov in naprav
(prestavitve elektrovodov, TK vodov in vodovoda);
- potekalo bo nadaljevanje ureditve obstoječih cest, ki so potrebne
zaradi gradnje AC Blagovica - Šentjakob (magistralna cesta M
10, del regionalne ceste R 336 Želodnik - Moravče, odsek lokalne
ceste Blagovica - Češnjica, Dob - Krtina).

Na tem AC odseku so se dela pričela v avgustu 1995. Odsek do
Šmartinske ceste je bil predan v promet v oktobru 1996, celoten
odsek pa bo predvidoma predan v promet v sredini leta 1999. V
letu 1999 bodo izvedena še naslednja dela:
- odprava pomanjkljivosti po tehničnem pregledu,
- ureditev zemljiško knjižnih zadev (predvsem vpisi v zemljiško
knjigo).
- izvedba komandnega centra v vzdrževalni bazi Smodinovec.

Na 1 .etapi avtocestnega odseka, to je od Šentjakoba do Krtine,
pa bodo v letu 1999 potekala naslednja pripravljalna in gradbena
dela:

PROJEKT 4-PRIMORSKA

- izvedba preddel,
- izvajanje zemeljskih del (odriv humusa, filtrske plasti, nasipi,
vertikalne drenaže, izkopi, predobremenilni nasipi),
- gradnja premostitvenih objektov,
- izvajanje regulacije vodotokov,
- izvajanje prestavitev elektrovodov,
- izvedba melioracij,
- nadaljevanje arheoloških izkopavanj v okolici Dragomlja,
Podrečja in Krtine,
- nadaljevanje gradnje nadomestnih objektov,
- izvedba vodnega rova Drtijščica in zadrževalnika Drtijščica.

Odsek ČEBULOVICA - DIVAČA, dolžina 5,1 km
Dela na tem odseku so se pričela izvajati v juliju 1994. Odsek je bil
predan prometu julija 1995. Odsek vsebuje tudi razcep Divača
(dolžine 1,5 km v smeri proti Sežani). V letu 1999 bodo izvedena
še naslednja dela:
- dokončanje del na rekonstrukciji AC baze Postojna in
- izvedba nadvoza oziroma ustreznega zavarovanja prehoda
čez železnico v Dolnjem Ležečem.

Odsek DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km

Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, 2.etapa Šentjakob
- Krtina in del 3.etape Lukovica - Blagovica (do CP
Kompolje), dolžina 6,2 km

Dela na tem odseku so se pričela izvajati aprila 1997. Odsek je bil
predan v promet v marcu 1998. V letu 1999 bodo izvedena še
dela na ABC sistemu cestninjenja na CP Divača.

V letu 1999 bodo v okviru 2.etape med Krtino in Lukovico ter dela
3.etape med Lukovico in CP Kompolje potekala naslednja
pripravljalna in gradbena dela:

Odsek KOZINA - KLANEC, 1.etapa od km 6,7 do km
7,5 - dolžina 0,8 km

- izvedba preddel,
- izvedba zemeljskih del (odriv humusa, filtrske plasti, nasipi,
vertikalne drenaže, izkopi, predobremenilni nasipi),
- izvajanje regulacije vodotokov,
- izvajanje prestavitev elektrovodov,
- izvedba melioracij,
- izgradnja čistilne naprave Lukovica,
- izvedba zbiralnika za odpadno vodo.

poročevalec, št. 6

V letu 1999 se bodo izvajala naslednja pripravljalna in gradbena
dela:
- dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in prestavitve
komunalnih vodov,
- izvedena bodo dela na zgornjem ustroju,
- izvedena bodo dela na odvodnjavanju,
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prepusti, kanalizacija),
nadaljevanje del na ureditvi regulacij,
izvajanje del na deviacijah,
izvedba del na opremi ceste,
izvedba finalizacijskih del na dveh viaduktih,
izvedba finalizacijskih del na šestnajstih propustih, šestih
podvozih, dveh nadvozih in štirih mostovih,
- izvedba del na spodnji in zgornji konstrukciji, krovu ter
finalizacijskih del na dveh podvozih, dveh nadvozih ter pokritem
ukopu.

- hkrati z napredovanjem del na trasi in objektih.bo potekala
izvedba del na deviacijah,
- izvedena bodo dela na opremi avtoceste,
- v celoti bodo izvedena dela na izgradnji čelne CP Kozina in CP
v območju priključka Kozina, vključno z ABC sistemom
cestninjenja.

-

Odsek KOZINA - KLANEC, 2.etapa od km 1,5 do km
11,5 - dolžina 4,0 km
V letu 1999 bodo izvedena naslednja pripravljalna in gradbena
dela:

Odsek SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km

- dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in prestavitve
komunalnih vodov,
- potekalo bo izvajanje del na zgornjem ustroju,
- potekalo bo izvajanje del na odvodnjavanju,
- hkrati z napredovanjem del na trasi in objektih bo potekala
izvedba del na deviacijah,
- predviden je pričetek del na nadvozu, dveh viaduktih in treh
podvozih.

Dela na tem odseku so se pričela izvajati v juliju 1994. Odsek je bil
predan prometu maja 1996. V letu 1999 bodo izvedena še naslednja
gradbena dela:
- nadaljevanje in dokončanje del za izvedbo protihrupne zaščite,
- nadaljevanje in dokončanje del na končni ureditvi počivališča
Vogrsko.

Odsek IZOLA - JAGODJE, dolžina 3,6 km
Odsek RAZDRTO - VIPAVA, 1.etapa: HC Razcep
Razdrto - km 1,3, dolžina 1,3 km

V letu 1999 bodo na delu odseka, kjer se dograjujeta manjkajoča
pasova, izvedena naslednja gradbena dela:
»

V letu 1999 se bodo izvajala naslednja pripravljalna in gradbena
dela:

- dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in prestavitve
komunalnih vodov,
- izvedena bodo vsa dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanju,
deviacijah in opremi ceste.

- dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in priključitev
kaptažne vrtine Mlačevo na vodooskrbni sistem Kraškega
vodovoda Sežana,
- v celoti bodo izvedena dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanju
in deviacijah,
- izvedena bodo vsa dela na izgradnji podvoza,
- izvedena bodo vsa dela na opremi ceste,
- izvedena bo izgradnja nove CP Razdrto vključno z ABC
sistemom cestninjenja.

Odsek VRANSKO - BLAGOVICA, 1 .etapa Vransko Trojane, dolžina 8,6 km
V letu 1999 bodo izvedena naslednja gradbena dela:
- izgradnja gradbiščnih priključkov na M 10,
- rekonstrukcija regionalne cesteR336 Ločica - Motnik - Kamnik
- Vodice,
- preddela (čiščenje terena, geodetska dela,...),
- zemeljska dela (pričetek del na širokih izkopih mehke in trde
kamnine),
- regulacije (pričetek del na ureditvah vodotokov in potokov z
delnimi regulacijami),
- prestavitve komunalnih vodov in naprav,
- do konca leta 1999 je predvidena izvedba 25 % vseh del na
skupno 6 viaduktih, 8 mostovih, 2 nadvozih, 4 podvozih in 13
propustih,
- do konca leta je predvidena izvedba 30 % vseh del na skupno
11 opornih zidovih, 10 podpornih zidovih in 7 kamnitih zložbah,
- pričetek pripravljalnih del za varovanje portalov predorov Ločica
in Jasovnik in pričetek izkopa predora Ločica.

Odsek RAZDRTO - VIPAVA, 3.etapa Vipava (Log) Podnanos (priključek Vipava), dolžina 3,8 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
-

izdelava investicijskega programa,
izdelava projektno tehnične dokumentacije PGD-PZI,
izdelava parcelacije in odkupi zemljišč,
arheološko raziskovalna dela,
izvedba postopka za oddajo del in
pričetek izvedbe pripravljalnih in gradbenih del (preddel,
zemeljskih del in prestavitve komunalnih vodov).

Odsek VIPAVA (Log) - SELO, dolžina 11,5 km
Odsek VRANSKO - BLAGOVICA, 2.etapa Trojane Blagovica, dolžina 8,2 km

Pripravljalna dela na tem odseku so se pričela izvajati maja 1997,
za viadukta Ribnik in Selo je bilo v juliju 1997 pridobljeno delno
enotno dovoljenje za gradnjo. Predaja odseka v promet je
predvidena v letu 1999. V letu 1999 bodo potekala naslednja
gradbena dela:

V letu 1999 bodo potekala naslednja gradbena dela:
- preddela (čiščenje terena, geodetska dela,...),
- zemeljska dela (pričetek del na širokih izkopih mehke in trde
kamnine),
- regulacije (pričetek del na ureditvah vodotokov in potokov z
delnimi regulacijami),

- nadaljevanje in dokončanje zemeljskih del,
- nadaljevanje in dokončanje del na zgornjem ustroju,
- nadaljevanje del na odvodnjavanju (odvodni jarki, drenaže,
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- zgrajena bo desna polovica viadukta Ivančna gorica, porušen
bo obstoječi'objekt, v gradnji bo tudi leva polovica viadukta,
- izvajanje del na CP,
- izvajanje ozelenitvenih del in protihrupnih ukrepov.

- prestavitve komunalnih vodov in naprav,
- do konca leta 1999 je predvidena izvedba 5 % vseh del na
skupno 6 viaduktih in 5 mostovih,
- do konca leta je predvidena izvedba 5 % vseh del na skupno 28
opornih zidovih in podpornih zidovih,
- pričetek pripravljalnih del za varovanje portalov predora Trojane.

Odsek NAKLO - KRANJ, dolžina 8,7 km
Odsek VIŠNJA GORA - BIČ, dolžina 11,2 km

V letu 1999 bodo potekale naslednje aktivnosti in gradbena dela:

V letu 1999 bodo potekale naslednje aktivnosti in gradbena dela:

- izdelava študije o upravičenosti izgradnje priključkov v Naklem
in Kranju s pripadajočo prometno študijo,
- pridobitev manjkajočih zemljišč, reševanje problematike objektov
in odškodnin,
- pridobitev gradbenega dovoljenja za traso,
- končanje postopka oddaje del s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za traso,
- izvedba in dokončanje gradnje viadukta Rupovščica in mostu
Kokra,
- pričefek gradnje dodatnih dveh pasov trase avtoceste (preddela,
zemeljska dela).

-

pridobitev manjkajočih zemljišč in objektov za rušenje,
pridobitev še potrebnih delnih enotnih dovoljenj za gradnjo,
izvedba oddaje del za gradnjo CP z izpostavo AC baze v Dobu,
zaključitev arheoloških preiskav,
izvedba vseh preddel,
izvedba prestavitev komunalnih vodov,
izvedba zemeljskih del na trasi avtoceste,
izvedba dela zgornjega ustroja z obrabnim slojem,
izvedba del na odvodnjavanju, regulacijah in večini deviacij,
izvedba mostov, podvozov in večine nadvozov,

I
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2.2.2. VREDNOST DEL V LETU 1999
Vrednost del v letu 1999 na odsekih, ki so se pričeli graditi v
obdobju 1994 - 1998, je prikazana v naslednji tabeli:

1 USD = 173,5 SIT
Odsek

Dolžina
v
km

Vrednost
del v
letu
1999 v
000 SIT

Lastna
sredstva
v 000 SIT

Krediti
v 000 SIT

Odseki, na katerih se ie gradnja pričela v letih 94, 95 in 96
Hoče - Arja vas*
Sfivnica - Fram - BDC
SI.Bistrica - Hajdina, Priključek SI. Bistrica
Hajdina - Ormož, Obvoznica Ormož
Arja vas • Vransko
Blagovica - Šentjakob, 1.etapa Šentjakob - Krtina
Malence - Šentjakob
Zadobrova - Tomačevo
Čebulovica - Divača
Divača - Kozina
Vipava - Selo"
Selo - Šempeter
Vransko - Blagovica, 1.etapa Vransko - Trojane
Skupaj odseki 94, 95 in 96

47,0
7,0
0,8
3,8
20,9
8,1
10.7
4,3
5,1
6,7
11.5
11,8
8.6
146,3

123.827
454.612
20 000
51.000
371.550
6.546.047
11.135.045
36 658
205.000
70.000
3.200.538
220.000
7.039.766
29.474.043

123.827
88.000
20.000
11.000
371.550
4.234.015
4.606.577
36.658
205.000
0
1.544.373
220 000
270.000
11.731.000

0
366.612
0
40.000
0
2 312.032
6.528 468
0
0
70,000
1.656.165
0
6.769.766
17.743.043

Odseki, na katerih se je graditev pričela v letu 97
Pesnica - Slivnica, del 1.etape: AC Slivnica - priključek Ptuiska
Beltinci - Pince, Obvoznica Lendava - dvopasovnica
Kozina - Klanec, 1.etapa od km 6,7 do km 7,5
Viinja gora - Bič
Skupaj odseki 97

4,4
6,8
0,8
11.2
23,2

5.092.219
1.001.670
3.371.113
5.390.460
14.855.462

1.252 489
40.000
521.290
242.000
2.055.779

3.839.730
961.670
2 849 823
5.148.460
12.799.683

3,5
3,7
14,6
3,1
6,2

280.565
512.750
1.778.720
408.000
2.487.000

280.565
512.750
948.350
408 000
50.000

0
0
830.370
0
2.437.000

4,0
1,3
3.8
2,3
8,2
8,7
59,4

2.274.279
1.666.820
685.816
685.392
1.320.156
566.500
12.665.998

62.290
1.666.820
685.816
685.392
47.500
566.500
5.913.983

2.211.989
0
0
0
1.272.656
0
6.752.015

3.002.955]

3S0.681]

2.652.274]

59.998.458] 20.051.443

39.947.015]

Odseki, na katerih se je graditev pričela v letu 98
SI Bistrica - Hajdina, Rekonstr. od priklj. SI.Bistrica de obv. Pragersko
Hajdina - Ormož, 1.etapa Hajdina - Ptuj
Lenart - Beltinci. 1.etapa Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 353
Prikjuček Lopata
Blagovica - Šentjakob, 2.etapa Krtina - Lukovica in del
3.etape Lukovica - Blagovica do CP Kompolje
Kozina - Klanec, 2.etapa od km 7,5 do km 11,5
Razdrto - Vipa\a, 1 .etapa HC Razcep Razdrto - km 1,3
Razdrto - Vipava, 3.etapa HC Vipava • P od na nos
Izola - Jagodje*
Vransko - Blagovica. 2.etapa Trojane - Blagovica
Naklo - Kranj*
Skupaj odseki 98
I Finančni kredit za avanse (povečanje talda)

I

|VSE SKUPAJ

]

|
228,9

V vrednostih v zgornji tabeli so 2e vključena povečanja investicijskih vrednosti po sklepu vlade RS za AC odseke
Slivnica - Fram - BDC, Slivnica - Pesnica, del 1. etape Slivnica - priključek Ptujska, Vipava - Selo in povečanje
investicijske vrednosti za AC odseka Zadobrova - Tomačevo in Malence - Šentjakob po sklepu Državnega zbora
dograditev dodatnih dveh pasov
V navedenem znesku niso vključena dela, ki so na osnovi sprejetega amandmaja Državnega zbora RS
k Letnemu planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999 prenešena iz leta 2000 v leto 1999
Potrebna dodatna sredstva zaradi s tem amandmajem spremenjene dinamike gradnje bodo
zagotovljena iz sredstev "bencinskega tolarja" na osnovi pričakovanega dodatnega priliva po 78.členu
Zakona o izvrševanju proračuna (Uradni list RS 5t. /98).
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kredita in zakon o poroštvu za vračilo kredita EIB III v višini
34.475 mio SIT (205,2 mio USD po tečaju 1 USD = 168 SIT) in za
italijanski kredit v višini 9.576 mio SIT (57,0 mio USD po tečaju 1
USD = 168 SIT).

Za gradbene pogodbe za odseke, na katerih se graditev v letu
1999 nadaljuje ali dokončuje, se predvideva plačilo avansov v
skupni vrednosti 6.980 mio SIT (ob upoštevanju poračuna
avansov med letom 1999, pa je sredstva potrebno zagotoviti le
za 3.003 mio SIT).

Prav tako je potrebno za zagotovitev sredstev za financiranje
prekoračitev na avtocestnem odseku Malence - Šentjakob v višini
7.762.338.000 SIT in Zadobrova - Tomačevo v višini 106.545.000,
za oba odseka v skupni višini 7.868.883.000 SIT, poleg
prerazporeditev že odobrenih kreditov EIB A, B in C v višini 343,5
mio SIT (2,63 mio USD po tečaju 1 USD = 130,59 SIT) in lastnih
sredstev v višini 2.954,8 mio SIT, najeti še novi finančni kredit v
višini 4.570,6 mio SIT (35 mio USD po tečaju 1 USD = 130,59
SIT). Zato bo potrebno v Državnem zboru poleg Programa dela
DARS d.d. za leto 1999 sprejeti še zakon o soglasju za najetje
kredita in zakon o poroštvu za vračilo kredita v višini 4.570,6 mio
SIT (35 mio USD po tečaju 1 USD = 130,59 SIT).

Pred razpisi in sklepanjem pogodb za dela na odseku Lenart Beltinci, 1.etapa Vučja vas - Beltinci, v višini 10.130,4 mio SIT
(60,3 mio USD po tečaju 1 USD = 168 SIT) je potrebno v letu 1999
sprejeti v Državnem zboru še zakon o soglasju za najetje
finančnega kredita in zakon o poroštvu za vračilo finančnega
kredita v višini 10.130,4 mio SIT (60,3 mio USD po tečaju 1 USD
= 168 SIT).
Za avtocestni odsek Vransko ■ Blagovica, 2.etapa Trojane Blagovica, in za avtocestni odsek Razdrto - Vipava, 3.etapa Vipava
- Podnanos, je potrebno pred razpisi za oddajo del in sklepanjem
pogodb v Državnem zboru sprejeti zakon o soglasju za najetje
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11. Škofije - Srmin, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,1 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč in pričetek gradnje

2.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1999
Poleg nadaljevanja in dokončanja gradenj, pričetih v preteklih letih,
se bodo v letu 1999 pričela naslednja dela na novih odsekih
oziroma pododsekih (etapah):

12. Krška vas - Obrežje, štiripasovna avtocesta,
dolžina 12,3 km
izdelava investicijskega programa in projektne dokumentacije,
odkupi zemljišč

1. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta,
dolžina 20,7 km
del 1.etape: Zrkovska c. km 0,0 - km 0,87, dolžina 0,9 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, pričetek gradnje

Pripravljalna dela oziroma pričetek gradnje je v letu 1999
predviden na :
- 74,3 km novih štiripasovnih avtocest,
10,5 km dvopasovnice med Gorišnico In Ormožem,
Zrkovski cesti (0,9 km) In hitri cesti (2,4 km) v
Mariboru ter
- 5,3 km obvoznice Pragerskega.

2. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta,
dolžina 20,7 km
del 1.etape: HC, dolžina 2,4 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, pričetek gradnje
3. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta,
dolžina 42,3 km
2.etapa: Lenart - Cogetincl (15,6 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč

2.3.1. Opis predvidenih del na novih avtocestnih
odsekih v letu 1999
Odsek PESNICA - SLIVNICA, del 1.etape: Zrkovska c.
km 0,0 - km 0,87, dolžina 0,9 km

4. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta,
dolžina 42,3 km
3.etapa: Cogetinci - Vučja vas (12,1 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč

V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti in gradbena dela
(projektiranje se delno izvaja v okviru dela 1 .etape Slivnica Ptujska cesta):

5. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km
Obvoznica Pragersko, dolžina 5,3 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč, pričetek gradnje

-

6. Hajdina - Ormož, dvopasovnica, dolžina 30,0 km
4.etapa: Gorišnica - Ormož (10,5 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč, pričetek gradnje

-

7. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta,
dolžina 20,2 km
del 3.etape: Lukovica (CP Kompolje)
- Blagovica (5,9 km)
pričetek pripravljalnih del in pričetek gradbenih del
8. Klanec - Ankaran, štiripasovna avtocesta,
dolžina 15,6 km
1.etapa: Srmin - Socerb (11,2 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč ter pričetek gradnje

Odsek PESNICA - SLIVNICA, del 1.etape: HC,
dolžina 2,4 km
V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti in gradbena dela
(projektiranje se delno izvaja v okviru dela 1.etape Slivnica Ptujska cesta):

9. Klanec - Ankaran, štiripasovna avtocesta,
dolžina 15,6 km
2.etapa: Socerb - Klanec (4,4 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč ter pričetek gradnje

- izvedba razpisnega postopka za oddajo gradbenih del,
- pridobivanje enotnih dovoljenj za gradnjo za celotno traso oziroma
za posamezne pododseke in objekte, skladno z dinamiko
pridobivanja zemljišč in objektov,
- izvedba preddel (geodezija, rušitve in demontaže),
- izvajanje zemeljskih del in temeljenje,
- izvajanje del na priključnih rampah in cestah,
- izvajanje del na nadvozu, podvozih, podhodih in galeriji,
- izvajanje del za ureditev komunalne infrastrukture.

10. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km
2.etapa: Rebernlce (10,7 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč
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arheološko raziskovalna dela (lokacija Pobrežje),
izvedba razpisnega postopka za oddajo gradbenih del,
pridobivanje enotnih dovoljenj za gradnjo za celotno traso
oziroma za posamezne pododseke in objekte, skladno z
dinamiko pridobivanja zemljišč in objektov,
izvedba preddel (geodezija, rušitve in demontaže),
izvedba zemeljskih del in temeljenja,
izvedba zgornjega ustroja,
izvedba odvodnjavanja,
izvajanje del na opremi ceste,
izvajanje del na priključnih cestah,
izvedba del na dveh nadvozih,
izvajanje del za ureditev komunalne infrastrukture,
hortikulturna ureditev.
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Odsek LENART - BELTINCI, 2.etapa: Lenart Cogetinci, dolžina 15,6 km

- izvajanje del na deviacijah in priključnih cestah,
- izvajanje del na mostu čez kanal.

V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti:

Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, del 3.etape:
Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica, dolžina 5,9 km

-izdelava strokovnih podlag za LN,
- izdelava osnutka LN in njegova javna razgrnitev,
- arheološko raziskovalna dela,
- dopolnitev strokovnih podlog in idejnega projekta za LN,
- izdelava investicijskega programa,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI,
- izdelava parcelacije zemljišč in
- pričetek odkupovanja zemljišč.

V letu 1999 bo potekala prestavitev vodovoda, elektrovoda in TK
vodov.
Odsek KLANEC - ANKARAN, l.etapa: Srmin Socerb, dolžina 11,2 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
-

Odsek LENART - BELTINCI, 3.etapa: Cogetinci - Vučja
vas, dolžina 12,1 km
V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti:
-

dopolnitev strokovnih podlog in idejnega projekta za LN,
arheološko raziskovalna dela,
izdelava investicijskega programa,
izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI,
izdelava parcelacije zemljišč in
pričetek odkupovanja zemljišč.

Odsek KLANEC - ANKARAN, 2.etapa: Socerb Klanec, dofžina 4,4 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
-

Odsek SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA, Obvoznica
Pragersko, dolžina 5,3 km
V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti in gradbena dela:
-

izdelava predloga LN,
pridobitev odloka o LN,
izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI,
izdelava investicijskega programa,
izdelava parcelacije zemljišč,
odkupovanje zemljišč,
pridobivanje enotnega dovoljenja za gradnjo,
izvedba razpisnega postopka za oddajo del,
izvajanje preddel,
izvajanje zemeljskih del,
izvajanje del na odvodnjavanju,
izvajanje del na deviacijah in priključnih cestah.

izdelava projektov PGD-PZI,
izdelava in potrditev investicijskega programa,
sprejem Uredbe Vlade o LN,
izvedba razpisnih postopkov,
pričetek odkupovanja zemljišč in
pričetek izvedbe pripravljalnih del.

Odsek RAZDRTO - VIPAVA, 2.etapa: Rebernice,
dolžina 10,7 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
-

izdelava investicijskega programa,
izdelava projektno tehnične dokumentacije PGD-PZI,
izdelava parcelacije in odkupovanje zemljišč,
izvedba arheološko raziskovalnih del,
izvedba postopka za oddajo del.

Odsek ŠKOFIJE - SRMIN, dolžina 3,1 km

Odsek HAJDINA - ORMOŽ, 4.etapa: Gorišnica Ormož, dolžina 10,5 km

V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:

V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti in gradbena dela:

-

-

javna razgrnitev osnutka LN,
pridobitev odloka o LN,
izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI,
izdelava investicijskega programa,
izdelava parcelacije zemljišč,
odkupovanje ?emljišč,
pridobivanje enotnega dovoljenja za gradnjo,
izvedba razpisnega postopka za oddajo del,
izvajanje preddel,
izvajanje zemeljskih del (nasipi, ukopi, posteljica),
izvajanje del na zgornjem ustroju (tampon, cementna
stabilizacija, asfaltne plasti),
- izvajanje del na odvodnjavanju,
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izdelava projektov PGD-PZI,
izdelava in potrditev investicijskega programa,
sprejem Uredbe Vlade o LN,
izvedba razpisnih postopkov,
pričetek odkupovanja zemljišč in
pričetek izvedbe pripravljalnih del.

izdelava projektno tehnične dokumentacije PGD-PZI,
izdelava in potrditev investicijskega programa,
izvedba postopka za oddajo del,
odkupovanje zemljišč.

Odsek KRŠKA VAS - OBREŽJE, dolžina 12,3 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
- nadaljevanje aktivnosti za pridobitev Uredbe Vlade O LN,
- pričetek izdelave projektno tehnične dokumentacije PGD in
- pričetek aktivnosti za pridobitev zemljišč (mejičenje zemljišč in
cenitve).
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2.3.2. VREDNOST DEL V LETU 1999
Vrednost del na teh odsekih v letu 1999 je prikazana v naslednji
tabeli.

Dolžina
v km

Odsek

Pesnica - Slivnica, del 1.etape: Zrkovska c. km 0,0 - km 0,87
Pesnica - Slivnica, del 1. etape: HC
Lenart - Beltinci, 2. etapa Lenart - Cogetinci
Lenart - Beltinci, 3 etapa Cogetinci - Vučja vas
SI Bistrica - Hajdina, Obvoznica Pragersko
Hajdina - Ormož, 4. etapa Gorišnica - Ormož
Blagovica - Šentjakob, del 3.etape Lukovica (CP) - Blagovica
Klanec - Ankaran, Srmin - Socerb
Klanec - Ankaran, Socerb - Klanec
Razdrto - Vipava, 2. etapa Rebernice
Škofije - Srmin
Krška vas - Obrežje
SKUPAJ

0,9
2,4
15,6
12,1
5,3
10,5
5,9
11,2
4,4
10,7
3,1
12,3
94,4

Vrednost
del
v letu
1999
v 000 SfT
349.643
582.682
215.000
305.000
303.000
522.384
100.000
530.520
60.520
294.578
604.942
114.000
3.9B2.269

Lastna
sredstva
v 000 SIT

Krediti
v 000 SIT

349.643
582.682
215.000
305.000
303.000
522.384
100.000
530.520
60.520
294.578
604.942
114.000
3.982.269

.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

potrebno zagotoviti sredstva za 646,1 mio SIT, od katerih bo za
100,2 mio SIT potrebno zagotoviti sredstva kredita, 545,9 mio
SIT pa bo financiranih iz lastnih sredstev.

Za gradbene pogodbe za odseke, na katerih se gradnja v letu
1999 začenja, se predvideva plačilo avansov v skupni vrednosti
890 mio SIT. Ob upoštevanju poračuna avansov v letu 1999 je

2.3.3. INVESTICIJSKE VREDNOSTI NOVIH AVTOCESTNIH ODSEKOV V LETU 1999

EIB IV

i

0
0
0
0
0
0
20 662.762
11.257.238
0
0
0
31.120.000

v 000 SIT
ttaljanjfca Finančni
zakladnica nra*k
0
0
0 10.920 000
0 10920000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 064 000 9 240 000
0
0
0 5 880 000
8.064.000 3t.4t0.000
i

0
10 920.000
10.920 000
0
0
10 035.648
20 662.762
11.257 238
17 304 000
0
5 880 000
tt.4tt.Mt

EIB II '
0
0
0
0
0
10 035 648
0
0
o'
0
0
10.035.641

i
«*»1

1 SKUPAJ 1tt9

lnv«*>eit*ka Stoiki
lir tnanc
vtOtt*
vradnoet financiranja
789 600
7M.600
788.600
0
13 62» 760 2 909 760
12.348 000
1 481.760
12 096 000,
1.451.520
13 547 520 2 627.520
2772000
0
2.772.000 2 772.000
2.973 600 2 973 600
2 973 6001
0
11.050.620
1 049.809
12.100 429 2 064 781
36787.594 16.124.632 :
33.595 976
3.191.618
14.379.794 3.122.556
13132.232
1.247.562
26.324 600
1.316.230
27 640 630 10 336 830
4.401 600 4 401.600
4 401 600
0
8 400 000
588 000
8 988 000 3.106 000
131.277.t2t
10.530.115 141.t07.M3 S2.30t.2tS

oT0
i

AC odaafc
Pttruc I - Sfcrrvc«. cM 1 Map« Zrtctka c lan 0,0-ton 0,17
IPaamca - S*»ca ** talapa: HC
1 Lenart - Bcfenci. 2jbpi lanart - Cofptnci
ILanart • taftnci, Vatapa Coffatnci • Vutja vat
ISl.talrica • H«dni. Obvozne« Praoarato
iHatdna-Ormol.AjtaeaOortlMca- Ormož
Klanac • Antaran, Srmr - Socarb
1 Klanac • Antaran, Soc«fe • Manac

upoštevan je tečaj USD v višini 1USD = 168 SIT v skladu s Spremembami in dopolnitvami NPIA, sept. 1997
Za AC odsek Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica sta za kredit EIB II v višini 10.036 mio SIT (59,736 mio USD po
tečaju 1 USD = 168 SIT) že sprejeta zakona o soglasju in o poroštvu (Uradni list RS št.27/98).
Za kredite na odsekih Hitra cesta 2B, Lenaft - Cogetinci, Cogetinci - Vučja vas, Srmin - Socerb, Socerb - Klanec,
Rebernice in Krška vas - Obrežje , bo potrebno zakone o soglasju in zakone o poroštvu za italijanski kredit v višini
93 MLD LIT (57 mio USD), za kredit EIB IV v višini 31.920 mio SIT(190 mio USD po tečaju 1 USD = 168 SIT) in za
finančne kredite v višini 39.480 mio SIT(235 mio USD po tečaju 1 USD = 168 SIT) še sprejeti.
Na navedenih odsekih za tiste vsote kreditov, za katere zakoni o soglasju in zakoni o poroštvu še niso sprejeti, do
njihovega sprejema ni mogoče razpisati oddaje del in sklepati pogodb za ta dela.
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2.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO
BILE PREDANE PROMETU PRED 1.1.1994

tehničnih pregledih in jih zaradi potrebnih predhodnih postopkov
ni bilo mogoče zaključiti v preteklih letih zato se prenašajo v leto
1999.

Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom, je
potrebno izvesti še nekatera zaključna in dodatna dela, ki so bila
zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb ali pa so bila zahtevana pri

V nadaljevanju je podana rekapitulacija potrebnih dodatnih sredstev
za ta dela.

SMER ZAHOD - VZHOD
ODSEK
Razcep Razdrto
Razdrto - Čebulovica
Koper - Ankaran
SKUPAJ

mio SIT
(14.000*)
(300.000*)
(90.000*)
-

SMER SEVER-JUG
ODSEK
Hrušica - Vrba
Malence - Šmarje SAP
Šmarje SAP - Višnja gora
SKUPAJ

mio SIT
28.000 (222.000*)
95.000 (60.000*)
263.000 (107.000*)
386.000

VSE SKUPAJ DODATNA SREDSTVA
ZA DOKONČANJA AC

386 mio SIT

*sredstva že zagotovljena s finančnimi načrti v preteklih letih
Odsek MALENCE - ŠMARJE SAP
i
V letu 1999 bodo izvedena sledeča dela:

2.4.1. OPIS ODSEKOV
RAZCEP RAZDRTO

- na osnovi študije bo izdelana projektna dokumentacija za
izvedbo dodatnih protihrupnih ukrepov (trasa, portali predora
Mali vrh),
- izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov,
- ureditev križišča Razdrto z delno rekonstrukcijo R 331 v Šmarju.

V letu 1999 je predvideno zaključevanje del, ki izhajajo iz
obveznosti, predpisanih v lokacijskem dovoljenju.
Odsek RAZDRTO - ČEBULOVICA

Odsek ŠMARJE SAP - VIŠNJA GORA

V letu 1999 se bodo nadaljevala dela na izvedbi cestninske postaje
Senožeče, vključno z vso infrastrukturo ter ukrepi za izboljšanje
varnosti prometa.

V letu 1999 bodo izvedena sledeča dela:
- izvedena bo sanacija ukopnih brežin v povezavi z gradnjo AC
Višnja gora - Bič,
- izvedena bo protihrupna ograja in sanacija meteorne kanalizacije
v Višnji gori.

Odsek KOPER - ANKARAN
V letu 1999 bodo izvedeni morebitni potrebni ukrepi protihrupne
zaščite, v kolikor bo to izhajalo iz dodatnih preveritev, ki se vršijo.
Na delu hitre ceste med priključkoma Slavček in Semedela bodo
izvedena dela na izgradnji nadhoda.

2.5. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN
2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki
se bodo pričeli graditi v letu 2000

Odsek HRUŠICA - VRBA
V letu 1999 bodo izvedena sledeča dela:

Na tistih avtocestnih odsekih, ki se bodo predvidoma pričeli graditi
v letu 2000 in za katere bodo Uredbe Vlade o lokacijskih načrtih
pridobljene že v letu 1999, bo še v tem letu potrebno pričeti z
odkupi zemljišč in nepremičnin.

- pridobitev dodatnih zemljišč in ureditev problematike odškodnin,
- nadaljevanje del na nadgradnji voziščne konstrukcije odseka
AC Hrušica - Lipce.

Za navedena dela so v letu 1999 predvidena finančna sredstva v
višini 8 mlo SIT.
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Delež stroška Inženirja v letu 1999 bo predstavljal 2,1 % od
celotne porabe, predvidene s planom razvoja in vzdrževanja
avtocest v letu 1999.

2.6. STROKOVNA DELA "INŽENIRJA"
"Inženir" je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki
za investitorja oziroma naročnika opravlja vsa potrebna tehnično
- strokovna opravila za izvedbo projekta. Tako organizacijo za
izvajanje strokovnih nalog zahtevajo tudi mednarodne finančne
ustanove (EIB in EBRD) kot enega izmed pogojev za dodelitev
posojil.

Dela Inženirja zajemajo predvsem naslednje naloge:
- pridobivanje vseh upravnih dovoljenj, študij in tehnične
dokumentacije,
- izvajanje nadzora izvedbe gradnje (trasa AC z objekti, deviacije,
regulacije, nadomestni objekti, elektrovodi, plinovodi in druge
komunalne naprave),
- skrb za odpravo pomanjkljivosti zgrajenih objektov in napak v
garancijski dobi, ter investicijsko vzdrževanje zgrajenih objektov,
- priprava in razvijanje vseh vrst tehnoloških postopkov potrebnih
za gradnjo in vzdrževanje AC,
- pridobivanje tehnične dokumentacije za vse objekte in strokovno
svetovanje (objekti, mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi)
- vodenje postopkov pri pridobivanju zemljišč in reševanje druge
pravne problematike,
- vodenje postopkov za vse razpise, kalkulacije in preverjanje
ponudbenih cen in vrednosti vseh ponujenih del,
- računalniška obdelava podatkov in podpora strokovnim
službam,
- stiki z javnostmi in pridobivanje strokovne literature,
- pridobivanje celotne tehnične dokumentacije in izvajanje
nadzora nad gradnjo predorov,
- tehnična kontrola projektne dokumentacije in strokovnih rešitev,
- razreševanje celovite ekološke problematike v zvezi z izgradnjo
AC,
- planiranje in nadzor rednega vzdrževanja AC,
- storitve posameznih strokovnjakov in tehnične ekspertize.

Delo Inženirja na podlagi pogodb z DARS, d.d. opravljajo Družba
za državne ceste d.o.o., Univerza v Mariboru, ZIL Inženiring d.d.
in Constructa Inženiring d.o.o..
Za opravljanje del Inženirja so v letu 1999 predvidena finančna
sredstva v višini 1.780 mio SIT.
Delo Inženirja predstavlja v letu 1999 organizacijo in nadzor nad
40 velikim investicijami na področju avtocest in ostalih cest. To je
8 investicij ali 25 % več kot v letu 1998. Poleg tega se bodo
intenzivirala dela na 6 investicijah na odsekih državnih cest v
sklopu avtocestnega programa. V letu 1999 bodo strokovne ekipe
Inženirja nadaljevale organizacijo in nadzor nad predhodnimi deli
in pripravi projektne dokumentacije na 16 odsekih avtocest, katerih
gradnja je predvidena po letu 1999. Inženir bo v letu 1999 nadziral
tudi dela na vzdrževanju že zgrajenih avtocest. Dolžina teh cest
se je v letu 1999 povečala.
Finančna realizacija del, ki jih organizira in vodi Inženir se bo v
letu 1999 povečala za preko 30 %, strošek Inženirja pa za nekaj
več kot 10 %.

5. februar 1999
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3.1.2. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE

3.0. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN
UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH BO
ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS
d.d.TER REALIZACIJA OBVEZNOSTI IZ
INVESTICIJ

Pobiranje cestnine na osnovi letne pogodbe z DARS, d.d. opravlja
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest.
Število delavcev na področju pobiranja cestnine je dimenzionirano
na promet izven prometnih konic. V obdobju povečanega prometa,
zlasti v turistični sezoni, pa dela pobiranja cestnine opravljajo tudi
študentje in honorarni delavci. Tako v mesecih julij in avgust
študentje opravijo tudi do 45 % vseh ur pobiranja cestnine.

3.1. PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA
AVTOCEST

Do konca leta 1999 naj bi število uporabnikov »ABC« elektronske
tablice doseglo 60.000.

3.1.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST

Sedanji način pobiranja cestnine obsega naslednje večje vrste
del:

Na dan 30.9.1998 DARS d.d. upravlja in vzdržuje 281 km avtocest
in 90 km priključkov nanje.

- pobiranje cestnine v cestninskih kabinah in z »ABC«
elektronskimi tablicami,
- obračun pobrane cestnine,
- odvoz pobrane cestnine do ustrezne banke,
- prodaja abonentskih bonov, mesečnih in točkovnih kart ter
elektronskih tablic,
- zasnovo, organizacijo in trženje sistema ABC cestninjenja brez
ustavljanja.

Redno vzdrževanje avtocest na podlagi letne pogodbe z DARS,
d.d. opravlja Javno podjetje za vzdrževanje avtocest.
Na vsakih cca 50 km avtocest je postavljena avtocestna baza, v
kateri je za pomoč voznikom na cesti in za vsa redna vzdrževalna
dela na razpolago delovna posadka in ustrezna mehanizacija.
Večja vzdrževalna dela, katerih delavci, zaposleni na delih rednega
vzdrževanja, zaradi prevelikega obsega del ne morejo opraviti,
se oddajo drugim izvajalcem na podlagi razpisov.

Stroški pobiranja cestnine bodo v letu 1999 znašali
1.500 mlo SIT.

Od leta 1994 poteka intenzivnejše obnavljanje cestišč, objektov
in opreme. Obseg zapor prometa je zato zelo velik in s tem
bistveno povečan obseg del pri postavljanju in odstranjevanju
signalizacije. Tudi v letu 1999 se bo nadaljevalo intenzivno
obnavljanje, zato obseg zapor še ne bo zmanjšan.

3.1.3. ODNOSI Z JAVNOSTMI
Odnosi z javnostmi so pomembni za zagotovitev upravljanja in
vodenja organiziranega komuniciranja DARS d.d. z različnimi
javnostmi, ki so odločilne za pravočasno in gospodarno
uresničevanje avtocestnega programa. Hkrati pa je zagotovitev
javnosti in preglednosti uresničevanja programa gradnje,
upravljanja in vzdrževanja avtocest ter poslovanja DARS d.d. z
Zakonom o javnih glasilih in sklepih državnega zbora RS
zahtevana obveznost. V letu 1999 bodo izvedene naslednje naloge
s področja organizacijskega komuniciranja:

Za redno vzdrževanje avtocest bo v letu 1999 namenjenih 2.750
mio SIT. Ocena stroškov je narejena na osnovi porabe v preteklih
letih in z upoštevanjem odprtja novih odsekov.
Zimska služba
Število delavcev Javnega podjetja za vzdrževanje avtocest je za
redna vzdrževalna dela dimenzionirano za izvajanje zimske službe.
Količina in kvaliteta mehanizacije za zimsko službo sta povsem
primerljivi s količino in kvaliteto tovrstne mehanizacije v razvitih
zahodnoevropskih državah.

- organizacija in izvedba omrežja informacijskih centrov za
zagotovitev celovitega obveščanja uporabnikov slovenskih
avtocest, promocijo (informativno-izobraževalne akcije)
prometne varnosti in s tem višje ravni uslug na avtocestah
(obveščanje o dogajanjih na avtocestah, morebitnih zastojih
prometa, o servisnih in drugih službah, ki jih potniki potrebujejo,
ipd.);
- nadaljevanje s projektom organiziranja in izvedbe trženja sistema
ABC cestninjenja brez ustavljanja;
- organizacija in izvedba foto in video dokumentiranja
uresničevanja avtocestnih programov ter arhiviranja posnetih
gradiv, od premoženjsko-pravnih zadev do poteka posameznih
faz gradnje;
- organizacija, priprava in izdaja gradiv in brošur (letno poslovno
poročilo, informativna gradiva o posameznih avtocestnih
projektih oz. odsekih, informativno-preventivna gradiva o zimski
službi, prometni koledar, informativna publikacija o odkupih
nepremičnin, potrebnih za gradnjo avtocest ipd.);
- organizacija strokovno vodenih ogledov poteka gradnje
posameznih avtocestnih odsekov (za poslance Državnega
zbora, predstavnike Vlade RS, poslovno in finančno javnost,
novinarje);
- sodelovanje pri organiziranju strokovnih srečanj;
- organizacija obveščanja slovenske javnosti prek množičnih
medijev - sredstev javnega obveščanja (novinarske konference,
sporočila za javnost, mobilne panojske predstavitve ipd.);

V okviru zimske službe se izvajajo predvsem naslednja dela:
- postavitev prometnih znakov, obvestilnih tabel in snežnih kolov
za izvajanje zimske službe,
- postavitev palisad za obrambo pred snežnimi zameti ter
- preprečevanje in odpravljanje poledice ter odstranjevanje snega
z vozišča.
V stroške zimske službe je vključena tudi nabava posipnih
materialov za preprečevanje poledice.
Letna služba
V času izven zimske službe potekajo naslednja večja redna
vzdrževalna dela:
-

obnavljanje talnih označb,
košnja trave,
čiščenje cestišča, kanalizacije in jarkov,
postavljanje in odstranjevanje signalizacije za zapore in
drugo.
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- spremljanje in analiza medijskih objav - v tiskanih in elektronskih
medijih.

zaradi pomanjkanja sredstev za obnove v preteklosti. Celotna
vrednost obnov bo v letu 1999 znašala 1.550 mio SIT.
V letu 1999 bo obnova vozišč, objektov in opreme obsegala
sledeča dela:

Skupna predvidena sredstva za izvedbo navedenih nalog s
področja odnosov z javnostmi v letu 1999 znašajo 26 mio SIT.

-

3.1.4. RAZVOJNE NALOGE
Za realizacijo razvojnih nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in
upravljanjem avtocest, za pripravo tehnične regulative, strokovnih
študij in predlogov za oblikovanje strokovnih odločitev, je
predvideno financiranje strokovnih del iz številnih tematskih
področij, na primer:
- izdelava tehničnih specifikacij in druge tehnične regulative za
javne ceste,
- izdelava in uvajanje računalniških informacijskih sistemov za
področje spremljanja gradnje in upravljanja avtocest ter razvoj
integralnega informacijskega sistema avtocestnega
gospodarstva,
- izdelava študij in razvojnih nalog s področja ureditve in varovanja
okolja cest,
- razvojne naloge in oblikovanje ukrepov za izboljšanje prometne
varnosti,
- naloge s področja zagotavljanja kakovosti gradbenih materialov
in polizdelkov za gradnjo cest,
- uvajanje sistemov za zagotavljanje in potrjevanje kakovosti in
uvajanje predpisov serije ISO 9000,
- naloge s področja uvajanja sodobnih tehnologij za pobiranje
cestnine,
- uvajanje sistemov gospodarjenja z avtocestami, s premostitvenimi objekti in optimizacija ukrepov pri vzdrževanju
avtocest,
- naloge s področja cestne stroke na univerzah, institutih in drugih
izobraževalnih institucijah.

obnovo viadukta Preloge (600 mio SIT),
delna popravila poškodovanih objektov (100 mio SIT),
obnovo opreme - signalizacija in ostalo (350 mio SIT),
obnovo poškodovanih vozišč - tudi na objektih (500 mio SIT).

3.2.2. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA
OBSTOJEČIH AVTOCESTAH
Starejše avtoceste so slabše opremljene kot nove. Za
zagotavljanje enake stopnje opremljenosti je potrebno stare
avtoceste opremiti s sodobno elektrostrojno opremo,
mehanizacijo za vzdrževanje in protihrupnimi ograjami.
Celotna vrednost naložb v osnovna sredstva obstoječih avtocest
bo v letu 1999 znašala 1.050 mio SIT.
V letu 1999 bodo izvršena naslednja dela in nabave:
- nabava nove mehanizacije in opreme kot nadomestitev dotrajane
mehanizacije in opreme za vzdrževanje (300 mio SIT),
- izgradnja protihrupnih ograj na celotnem avtocestnem omrežju
(300 mio SIT),
- nabava informacijske in signalizacijske opreme (190 mio SIT),
- nabava ABC elektronskih tablic (90 mio SIT),
- nadaljnja razširitev ABC sistema (70 mio SIT),
- razširitev CP Pesnica z dvema pasovoma in dograditvijo ABC
sistema (100 mio SIT).

V drugi polovici leta 1999 pa je predvidena tudi izvedba razpisa
za nove razvojno raziskovalne naloge, katerih izvetlba bo
potekala v letu 2000 in kasneje.

3.2.3. OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJSKIH KREDITOV

Predvidena sredstva za razvojne naloge v letu 1999 so
168 mio SIT.

Obveznosti iz investicijskih kreditov (plačilo rednih obresti in
odplačilo glavnice) bodo v letu 1999 dosegle vrednost 2.318 mio
SIT, od tega bo 1.854 mio SIT namenjeno za plačilo rednih obresti
(za kredite za avtocestne odseke, ki so že predani v promet),
464 mio SIT pa za odplačilo glavnice (kredit EBRD).

3.2. OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ
3.2.1. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN
OPREME
Od 1.1.1994 dalje poteka intenzivno obnavljanje vozišč, objektov
in opreme na starejših odsekih avtocest, ki so v slabem stanju
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avtocestnega križa povečanje tovornega prometa, predvsem na
državnih cestah ob gradbiščih in na dostopnih cestah do gradbišč.
Poleg potrebe po preplastitvi ali obnovi takih odsekov je potrebno
ponekod zagotoviti povečanje kapacitete ceste, ureditev križišč
in zagotovitev prometne varnosti nasploh.

4.0. GRADITEV OSTALIH CEST V
OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA
V letu 1999 je v okviru programa graditve avtocest predvideno
tudi izvajanje del na nekaterih državnih cestah, ki dopolnjujejo
avtocestni sistem ali se nanj navezujejo. Na nekaterih odsekih
državnega cestnega omrežja pa povzroča izgradnja

Lokacija

Zahodna obvoznica v Mariboru
Celje - severna magistrala
Vodice - Želodnik
Šmarje - Dragonja
Obvoznica Novo mesto

S tem namenom je v letu 1999 predvidena izvedba del na
naslednjih odsekih državnih cest:

Odsek

Maribor - levi breg
Maribor - most - Erjavčeva
rekonstr. Mariborske ceste
Obvoznica Mengeš
Obv. Mengeš - Preserje
Želodnik - Vodice (brez obv.Menqeš)
dograditev 3.pasu
Slavček - Tomos
Muhaber - Bučna vas
Bučna vas - Ločna

Mele - Šratovci - Radenci
rehabifitacija cest zaradi gradnje avtocest
SKUPAJ

Dolžina
v km
0,786
2,150
2,900
3,300
3,800
12,200
3,000
1,000
0,831
2,201
2,740

Vrednost del
v letu 1999
v 000 SIT
42.595
1.067.275
1.218.102
114.000
54.400
201.600
295.186
138.389
510.260
445.000
363.884
2.387.553
6.838.244

Za sklenjene -gradbene pogodbe za odseke državnih cest, na
katerih se gradnja v letu 1999 začenja, se predvideva plačilo
avansov v skupni vrednosti 370 mio SIT.

- ukinitev treh prehodov med Planino in Rakekom z izgradnjo
obvoznih cest ter opremo enega prehoda kot avtomatskega
cestnega prehoda oziroma izgradnjo nadvoza,
- izvedba novega podvoza Debro pri Laškem,
- izvedba deviacije lokalne ceste Žagaj (Ponikva),
- izvedba nadvoza in povezovalne ceste v Zamušanih,
- priprava dokumentacije za izvedbo nadvoza Lipa - Štore
(deviacija preko mostu čez Voglajno),
- izvedba podvoza Ješenca pri Račah in

5.0. PROGRAM UKREPOV NA
ŽELEZNICAH V OKVIRU
AVTOCESTNEGA PROGRAMA
V letu 1999 je predvidena izvedba nekaterih nujnih posegov na
železniških progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi gradnje
avtocest. Vrednost teh ukrepov je ocenjena na 347 mlo SIT.
Za zagotovitev obvoznih in razbremenilnih transportnih poti med
izgradnjo avtocestnega omrežja je:

v 10. evropskem transportnem koridorju med gradnjo AC omrežja
predvidena izvedba naslednjih ukrepov:

v 5. evropskem transportnem koridorju med gradnjo AC omrežja
predvidena izvedba naslednjih ukrepov:

- oprema prehoda Reber pri Škofljici kot avtomatski cestni prehod,
- ukinitev cestnega prehoda Briše ter preusmeritev prometa po
obvozni poti na avtomatski cestni prehod.

- izdelava projektne dokumentacije za podvoz Dolnje Ležeče,
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REKAPITULACIJA PROGRAMA DELA DARS d.d. ZA LETO 1999
v 000 SIT
IVIRI
bencinski tolar
bencinski tolar 1999
i,
cestnine in najemnine
posojila mednarodnih finančnih organizacij
7 HIBI "
EIBII
EIB III (novi)
domači in tuji finančni krediti
Konzorcij bank
Nova domači ali tuji finančni kredit (TFK1)
Nov* domači in tuji finančni kredit (DFK1 +TFK2)
finančni krediti - novi
drugi viri
;

v irio USD

33.000.000
33.000.000
14.185.000
6.679.756
. 455.968
4.749 032
1.474.756
27.294.930
3.817.600
6.940.000
16.537.330
6.072.500
475.390

190,20
190,20
81,76
38,50
2,63
27,37
i 8,50
157,32
22,00
40,00
95,32
35,00
2,74

740.500
8.000
60.977.772
56.995.503
3.982.269
2.636.193
386.000
1.780.000
2.424.800
2.750.000
1.550.000
1.050.000
6.838.244
347,000
2.318.143
1.854.031
... 464.112

4,27
0,05
351,46
328,50
22,95
15,19
2,22
10,26
13,98
15,85
8,93
6,05
39,41
2,00
13,36
10,69
2,67

m
(PORABA
predhodna dela in priprava proj,-tehnične dokumentacije za odseke po 1999
odkupi zerrtjišč In nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli graditi v 2000
gradnja avtocest
j_
J
nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih odsekov
pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov,
stroški financiranja
j
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
dela Inženirja
'
upravljanje in stroški pobiranja cestnin
redno vzdrževanje avtocest
obnavljanje avtocest
naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest
graditev državnih cest v sklopu avtocestnega programa]
ukrepi na železnicahv sklopu avtocestnega programa J
obveznosti Iz Investjcljsklh kreditov;
redne obresti
_.
i
odplačilo glavnice
t
3fSyTyAt)i

od tega za avanse (plačani ■ poračunani avansi)
od tega za ostalo
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3.739.770
161.154
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21,55
0,93
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PRIMERJAVA PROGRAMA DELA DARS d.d. ZA LETO 1999 S SPREMEMBAMI IN
DOPOLNITVAMI NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI
SLOVENIJI

Letni plan 1999
v 000 SIT
1. VIRI
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Bencinski tolar
Cestnine
Krediti
Drugi viri

Viri skupaj
2. PORABA
2.2. Graditev avtocest
2.3. Graditev ostalih cest
v okviru avtocestnega programa
2.4. Ukrepi na Deieznicah
v okviru avtocestnega programa
2.4. Avansi
2.5. Interkalarne obresti
Graditev skupaj
2.6. Upravljanje in vzdrOevanje avtocest
2.7. Obveznosti iz investicij
Skupaj poraba
Razlika med viri in porabo

poročevalec, št. 6

v mio USD

% od RNP

Rebalans nacionalnega progr.
v 000 SIT
v mio USD

33.000.000
14.185.000
40.047.186
475.390

190,2
81,8
230,8
2,7

80,8%
81,1%
91,0%
100,0%

40.859.250
17 488.800
44.013.480
475 390

235,5
100,8
253,7
2,7

87.707.576

505,52

85,3%

102 836.920

592,7

63.892.272
6.838.244

368,3
39,4

80,0%
113,9%

79.914.100
6.003.100

460,6
34,6

347.000

2,0

100,0%

347.000

2,0

3.739.770

21,6

0

0

2.636.193
77.453.479

15,2
446,4

33,2%
82,2%

7.939.360
94.203.560

45,8
543,0

5.174 800
4.918.143

29,8
28,3

89,6%
174,0%

5.774.080
2.826.315

33,28
16,29

87.546.422

504,59

85,2%

102.803.955

592.5

161.154

0,93

32.965

0,2
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Postavka / Odsek

J

|Pf)«lqiia
Pesnica • Slivnica

Etapa

2 i

odloipl In Initnlf |

Slivnica • Fram - BDC
Obvoznica Lendava
Lenart • Baltteci
SI.Bistrica • Hajdina
Hajdina - Oraaol
Hoče - Arja vas
Priključak Lopata
Arja vas • Vransko
Blag«vic* - S*ntjk>k*k
Zadobrova • Tonaačevo
Malone« • Šentjakob
Čebulo vica - Divača
Divača • Kazina
Kozina • Klanec
Klanec • Ankaran
Škofije • Srnsin
Izola - Jagodje - dograditev dveh p.
Razdrto - Vipava
Vipava • Saie
Selo - Šempeter
Vransko - Blagovica
Višnja gora • BIČ
Krika vas - Obrežje
Naklo - Kranj • dograditev dveh p.
|D»ko«t..j.~

|
Slivnica - Ptujska
Zrtovskt cea ta lan 0.0 do lan 0,87
HC 2B
Lenart - Cogetinci
Cogetina - Vu£ja vas
Vučjavas • Bel ti na
Prikljufiek SI Bistnca - sever
Rekonstrukcija M 3-3
Obvoznica Pragerako
Obvoznica Ormož
Hajdina - Ptuj
G onim ca - Ormož
Šentjakob - Krtina
Krtina - Lukovica
Lukvtca - Blagovica

1.etapa 0,8 km
2.etapa 4,0 km
Srmin - Sooerb
Socerb - Klanec
1.etapa 1,3 lan
Rebenuoe
Vipava - Podnanoe (Mlake)
Vransko - Trojane
Trojane - Blagovica

|SI-y.JAC

«M.t|
0.0|

(ftn/tim/t fjdtT
|SkupiJ AC » »v»—J
|Ulg«|il — J»i«Tidhc«rt»ii
| Ukr.pl .
|SIUT«JAC + DC+Ž
Stre&d flsandranja
Upravljanje in etroild pobiranja ceetnin
Redno vzdrževanje
Obnavljanje vaciič, objektov in opreme
Naložbe v ocnovna srodstva AC
Obveineett ta lavestictjikih kreditov

5
'
1
'
Spremembe in dopolnitve nacionalnega
Predlog programa dela DARS, d.d.
programa Ugradnje avtocest v RS
za leto 1999
poraba 199$
poraba 1999
v m to USD
|
v 000 SIT
v 000 SIT
i iisD-njjsrr
14.4|
2 <98 400j
2 528.500|
29.6
5 135.600
5 092.219
1.9
329650
349 643
9.5
1 648.250
582.682
0.0
0
454.612
2.8
485 800
1 001 670
<0
694 000
215000
7.6
1 318600
305 000
34.0
5 899 000
1 778.720
0.0
0
20 000
0.0
0
280 565
1.0
173 500
303 000
0.0
0
51 000
11,0
1 908 500
512.750
3,0
520.500
522 384
0.0
0
123.827
9.4
1 630.900
408.000
0.0
0
371.550
29.9
5.187.650
6 546.047
18.1
3.140.350
2 487.000
17,5
3036.250
100.000
0,0
0
36658
8.0
1.388 000
11 135045
0.0
0
205.000
0.0
0
70.000
8,7
1.509.450
3 371 113
27,4
4.753.900
2.274.279
39,3
6818.550
530.520
8.5
1 474.750
60.520
4.7
815 450
604.942
2,1
364.350
685 392
1.578 850
9.1
1 666 820
10.0
1.735000
294.578
4,0
694.000
685.816
11.6
2.012.600
3.200538
0.0
0
220.000
50.2
8 709 700
7.039.766
36.5
6.332750
1.320.156
31,6
5.482.600
5.390 460
12,8
2.220.800
114.000
2.4
416.400
566.500
0.0|

4*0^1
34.61
"ToT
4>7J|
45,76
13,7
19,58
10,08
5.11
1.1

najetih po 1994

swj|
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3.739 770|
».914.11101
6 003.1001
347.0001

?.t32.042|
S.838.244|

7.939.360
2.376950
3.397.130
1 748 880
886.585
190.850

2.636 193
2 424.800
2.750.000
1.550.000
1.050.000
2.318 143

Haj03.W5l"
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Informacija o

PROJEKTIH

NARAVNIH

ZA

USTANOVITEV

PARKOV

V

REPUBLIKI

SLOVENIJI

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

Vlada Republike Slovenije je na 93. seji dne 21 /1 -1999 sprejela:
- INFORMACIJO O PROJEKTIH ZA USTANOVITEV
NARAVNIH PARKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI,
ki jo pošilja na podlagi sklepa Državnega zbora Republike
Slovenije, sprejetega ob obravnavi predloga odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije.

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Mladen BERGINC, državni podsekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Stane PETERLIN, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za okolje in prostor.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
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Informacija o projektih za ustanovitev naravnih parkov
v Republiki Sloveniji

1) Naravni parki v kratkem
Po še veljavnem zakonu o naravni in kulturni dediščini in tudi po ponev Zakonu o
ohranjanju narave, kije obravnavi v Državnem zboru, imamo v Sloveniji tri kategorije
naravnih parkov: narodni, regijski, krajinski.parki.Odločamo se za kategorijo, ki
najbolj ustreza danim razmeram, predvsem pa interesom lokalnih skupnosti in države.
Najbolj kompleksni so narodni parki (maloštevilni, obsežni, conirani, s posebno
ustanovo), sledijo jim regijski (tudi obsežni in conirani), najbolj številni in najbolj
odprti pa so krajinski parki. Ocenjujemo, da bi okrog 30% Slovenije lahko podelili
status ene od parkovnih kategorij, kar izpričuje visoko kvaliteto našega naravnega
okolja in prostora.
Kaj ni naravni park:
Ker se v javnosti dostikrat zamenjujejo naravni parki z naravni mi rezervati ali
drugimi kategorijami zavarovane narave, poudarjamo:
Naravni park:
• ni indijanski rezervat, v katerem bi domačine omejevali v razvoju in jih držali v
getu
• ni naravni rezervat, v katerega ljudje ne bi imeli vstopa (čeprav so v velikih parkih
lahko tudi določene manjše površine, kjer puščamo prednost naravi)
• ni območje, kjer ne bi bilo naselij
• ni območje, kjer ne bi bilo razvoja
• ni območje, kjer ne bi bilo infrastrukture
Kaj je naravni park:
• območje s poudarjenimi vrednotami narave
• območje z zanimivim živim svetom
• območje kulturne krajine
• lep in privlačen podeželski prostor z živimi in urejenimi naselji
• območje, kjer potrebujemo vitalno lokalno prebivalstvo, ki si želi razvijati svoj kraj
• območje, ki ga namenjamo ohranjanju vrednot kot glavnici (kapitalu) za boljši in
kvalitetnejši razvoj
• območje, kjer želimo izgrajevati modele boljšega, trajnostno naravnanega razvoja
• območje, kamor želimo usmerjati in koncentrirati razvojne programe, ki podpirajo
cilje parka
• območje čiste narave in krajine z možnostmi za organsko proizvodnjo hrane
višjega cenovnega razreda
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Zakaj potrebujemo naravne parke:
• ker je to v državnem in lokalnem interesu: je oblika pomoči manj razvitim in
demografsko ogroženim območjem, ki pa imajo razvojne potenciale za bodoči
trajnostno naravnani razvoj
• ker z njimi lahko zavarujemo vitalne nacionalne interese (predkupna pravica ...)
• ker z njimi povečujemo turistično privlačnost naše države (parki so v mednarodnih
seznamih in s tem opozorilo za turistični obisk)
• ker z njimi izpolnjujemo mednarodne standarde in se vključujemo v krog razvitih
držav
Še nekaj poudarkov:
• park (zlasti narodni in regijski) je ponudba države lokalnim skupnostim; če ga
katera noče, je v to nihče ne more niti noče prisiliti; za krajinske parke pa se
lokalne skupnosti odločajo po lastni volji in pobudi, država jim je lahko partner
• pri ustanavljanju in upravljanju parkov bo, poleg ohranjanja naravnih vrednot in
naravnih procesov, eden glavnih ciljev predvsem omogočanje boljših življenjskih
pogojev domačinov. V planu države so novi parki predvideni na obmejnih in
razvojno zaostalih območjih, kjer je običajno zelo težko predvideti alternativne
razvojne programe. Sprejeti Program reforme kmetijske politike za obdobje 19992002 uvaja ob upoštevanju Uredbe EU 2078/92 o metodah kmetijske pridelave, ki
so združljive z zahtevami varstva okolja in ohranjanja podeželja slovenski
okoljevarstveni program za kmetijstvo. V ta program so vključena neposredna
plačila za podporo kmetijstvu na območjih z omejenimi dejavniki proizvodnje in
programe podpor za vzdrževanje in ohranjanje krajine, še posebno v narodnih in
regijskih parkih
• v parkovna območja usmerja Evropska unija mnoge razvojne programe iz naslova
podpor lokalnim skupnostim, kmetijsko-okoljskih programov, turizma,
usposabljanja lokalnega prebivalstva za samozaposlovanje in dokvalificiranje,
varstva narave in ohranjanja kulturne dediščine ipd.
• kar v parkih ne želimo je tisto, kar tudi sicer ne želimo: odlagališča odpadkov,
onesnažene vode in zrak, komunalno neurejena naselja, stihijska pozidava,
devastirana krajina, površinski kopi, hrup, agresivni športi
• danes so parki v razvitih državah stvar nacionalnega prestiža; nekatere imajo velik
del državnega ozemlja pod določeno obliko parkovnega varstva (npr. Nemčija:
kategorija Naturpark /= krajinski park/ dosega ponekod skoraj polovico državnega
ozemlja, zvezna dežela Hessen - 48%)
• vsak park je specifičen razvojni projekt, ki ga usmeijajo želje in potrebe lokalnih
skupnosti in naravne danosti
• večja naselja mestnega značaja praviloma ne sodijo v naravne parke, imajo pa kot
izhodiščne točke in zaradi bližine parkov določene primerjalne prednosti.

5. februar 1999

83

poročevalec, št. 6

2) Stanje na projektih ustanavljanja naravnih parkov
Trenutno se vzporedno odvijajo aktivnosti usklajevanja in priprave potrebnih
strokovnih osnov za pravno varstvo na večih parkovnih območjih. Stanje
pripravljenosti dokumentacije je različno, na nekaterih območjih finančno podprto
tudi s strani mednarodnih projektov. Podajamo kratek pregled po posameznih večjih
parkih:
Regijski park Snežnik
Notranjski park, sedaj preimenovan v Regijski park Snežnik, ima največ izdelane
dokumentacije, potrebne za pripravo zakona. Pomemben delež pri pripravi gradiv
predstavlja v letu 1997 končan projekt LIFE, mednarodni projekt MATRA, ki na
območju poteka od leta 1996 pa bo preko izdelanega načrta upravljanja in razvoja
območja zagotovil zadostno stopnjo usklajenosti interesov v prostoru in strokovnih
podlag, potrebnih za pripravo zakona. MATRA projekt bo dokončan konec leta 1999.
Kočevsko-Kolpski regijski park
Kljub naravovarstveni prioriteti za ustanovitev tega parka je območje, zaradi
dolgoletne nedostopnosti, najslabše obdelano. Celovite naravovarstvene strokovne
podlage niso izdelane. Manjkajo tudi ostale sektorske strokovne podlage. V letu 1995
je bila izdelana groba prostorska inventarizacija in conacija bodočega parka ter
pridobljeni ekonomski podatki o stanju gospodartsva. Meja parka še ni dokončno
opredeljena. V letu 1995 sta bila ustanovljena projektni in programski svet, vendar je
njuno delo zamrlo. Usklajevanje razvojnih usmeritev z ostalimi resotji še ni bilo.
Regijski park Pohorje
Naravovarstvene strokovne podlage so izdelane, izdelana je prostorska inventarizacija
in groba conacija parka. Usklajevanje razvojnih usmeritev z ostalimi resorji še ni bilo.
Ob pripravi planskih aktov občin je bilo vzpostavljeno usklajevanje z občinami na SZ
delu parka.
Kraški regijski park
Za območje so izdelana osnovni projekti, potrebni za začetek usklajevanja interesov z
ostalimi resotji in občinami. V okviru PHARE projekta, ki je bil dokončan v letu 1998
so bila izdelana izhodišča za pripravo načrta upravljanja, conacija območja, izpeljanih
je bilo več malih projektov ter kolesarska steza.
Kamniško-Savinjski regijski park
Izdelane so le posamezne strokovne študije, celovitih naravovarstvenih strokovnih
podlag ni. Stopnja izdelane dokumentacije še ne omogoča usklajevanje interesov v
prostoru niti aktivnejšega sodelovanja z občinami.
Regijski park Trnovski gozd
Zanj velja enako kot za območje Kamniško-Savinjskih alp,. Posamezni deli območja
pa so že zavarovani (Zgornja Idrijca, Gore, Nanos)
Krajinski park Goričko
Celovita inventarizacija območja in razvojne usmeritve bodo izdelane v okviru
PHARE projekta, ki bo zaključen leta 1999. Ta dokumentacija bo omogočala
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usklajevanje interesov v prostoru in začetek aktivnosti za pripravo akta o
zavarovanju.
Krajinski park Ljubljansko barje
Celovitih strokovnih podlag ni, v izdelavi je pregled izdelane dokumentacije.
Podpisan je dogovor med občinami in pristojnimi ministrstvi o skupnih aktivnostih za
pravno zavarovanje. Ustanovljenje projektni svet, preko katerega bo teklo
usklajevanje interesov v prostoru.
Krajinski park Mura
Celovite naravovarstvene strokovne podlage niso izdelane, izdelane so le posamične
sektorske študije. Območje je vključeno v mednarodno iniciativo za ustanovitev
večdržavnega biosfemega rezervata Drava-Mura (Avstrija, Slovenija, Madžarska,
HrvaŠka, Srbija). Stopnja izdelane dokumentacije še ne omogoča usklajevanje
interesov v prostoru niti aktivnejšega sodelovanja z občinami.
Krajinski park Dragonja
Ustanovljenje projektni svet in sprejet dogovor med Občino Koper in Ministrstvom
za okolje in prostor, prisotna pa je tudi močna nevladna iniciativa za zavarovanje
območja. Naravovarstvene strokovne osnove so izdelane, manjkajo sektorske
strokovne podlage. Usklajevanje interesov v prostoru še ni bilo začeto.
Krajinski park Kolpa
Območje je že zavarovano z občinskim pravnim aktom. Zagotoviti je treba
upravljalca parka in pristopiti k izdelavi načrta upravljanja.
Naravni spomenik Soča
Čeprav območje ni opredeljeno kot park, saj je zgornji tok Soče že vključen v
območje Triglavskega narodnega parka, zaradi naravovarstvene pomembnosti reke
Soče podajamo pregled tudi zanjo.Strokovne podlage so izdelane, v okviru PHARE
projekta je bila izdelana tudi conacija območja (možnosti turistične izrabe) in podana
izhodišča za pripravo načrta upravljanja, usklajevanje interesov v prostoru je bilo
delno že izvedeno.
Pripravilo:
Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava za varstvo narave
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Popravek predloga zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

VISOKEM

ŠOLSTVU

- EPA - 205 - II -

V Poročevalcu državnega zbora Republike Slovenije, št. 32/
97, se na strani 13 pri besedilu členov, ki se spreminjajo, v
četrtem odstavku 20. člena črta besedilo "znanstvenopedagoški zbor". V besedilu 20, člena Zakona o visokem
šolstvu (Ur.l.RS, št. 67/93), ki se s tem zakonom spreminja,
to telo ni navedeno.

SKUPINA POSLANCEV:
RUDOLF MOGE
EDA OKRETIČ - SALMIČ
Ljubljana, 28.1.1999
Zadeva: Popravek Predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o visokem šolstvu, EPA 205-II

Skupina poslancev prosi, da se upošteva navedeni popravek
in odpravi napaka, ker bi pri obravnavi predloga zakona v
državnem zboru lahko prišlo do nejasnosti - Predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu,
EPA 205-II, ravno to telo na novo uvaja.

Pri pripravi dokončnega besedila
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU EPA 205-II,
objavljenem v Poročevalcu državnega zbora Republike
Slovenije, št. 32/97, ki ga je vložila skupina zgoraj navedenih
poslancev, je prišlo do neljube napake. Do napake torej ni
prišlo ob objavi v Poročevalcu, temveč že pri pripravi
dokončnega besedila.

5. februar 1999

POSLANCI:
RUDOLF MOGE, l.r.
EDA OKRETIČ - SALMIČ, l.r.
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NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061 /1761 -215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61-222
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215), Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-124/99 z dne 25.01.1999, se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5% davek od prometa
proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992).

