DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 10. februar 1999

Letnik XXV

POROŠTVO R SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS IZ KREDITOV
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS D.D. iz kreditov, najetih za
realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji v višini 330,3 MIO USD (ZPDANP)
- EPA 697 - II - hitri postopek
SOGLASJE R SLOVENIJE DARS ZA NAJETJE KREDITOV
Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS D.D. za najetje kreditov za realizacijo gradnje
avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini
330,3 MIO USD (ZSDANP)
- EPA 698 - II - hitri postopek
Ratifikaciji
- Predlog zakona o ratifikaciji Protokola iz leta 1988 k Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega
življenja na morju, 1974 (MPVCZM)
- EPA 694 - II - Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in
Ministrstvom za obrambo Slovaške Republike o sodelovanju na vojaškem področju (BSKSVP)
- EPA - 699 - II ČLANSTVO R SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI
Dopolnitev delne pobude za pogajanja in sklenitev Mednarodne pogodbe o članstvu Republike
Slovenije v Evropski uniji za področje: delovne skupine 1 - Prost pretok blaga; delovne
skupine 6 - Konkurenca in državne pomoči
POROČILO
Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev za graditev državnih cest, določenih v
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.1998 do 30.9.1998
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Vlada Republike Slovenije je na 94. seji dne 28/1 -1999 določila
besedilo:

na teh avtocestnih odsekih je treba poleg sprejetega programa
DARS d.d. za leto 1999 sprejeti še zakon o soglasju za najetje
predvidenih kreditov oziroma tudi zakon o poroštvu za vračilo
teh kreditov. S tem bo zagotovljeno nemoteno izpolnjevanje
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
v skladu s sprejetim programom dela DARS d.d. za leto 1999,
kar sodi tudi med izredne potrebe države.

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS D.D. IZ KREDITOV, NAJETIH
ZA REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV
IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST
V REPUBLIKI SLOVENIJI V VIŠINI 330,3 MIO USD,

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:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za
gradnjo avtocestnih odsekov v višini 330,3 mio USD obravnava
po hitrem postopku. Program dela DARS d.d. za leto 1999
določa med viri sredstev za navedene odseke tudi najetje
finančnih kreditov. Pred razpisi in sklepanjem pogodb za dela
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- 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.
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avtocest /A (Uradni list RS-MP, št. 12/95, Uradni list RS, št. 46/
95);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kreditov pri Evropski investicijski banki / B, C (ZDARSEIB),
(Uradni list RS, št. 20/95);
• Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb
o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje
slovenskih avtocest / B,C (ZGOPAB), (Uradni list RS, št. 20/
95);
• Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo
in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih
avtocest /B (Uradni list RS-MP, št. 11/96, Uradni list RS, št. 13/
97);
• Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo
in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih
avtocest /C (Uradni list RS-MP, št. 1/97, Uradni list RS, št. 44/
96);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kreditov za realizacijo gradnje AC odsekov in nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo
graditi v letu 1996 (ZSDA96), (Uradni list RS, št. 17/96);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS
d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje AC odsekov iz
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZPDA96), (Uradni list RS, št.
17/96);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS
d.d. iz pogodbe o najemu kredita pri Banki Kreditanstalt fur
VViederaufbau (Uradni list RS, št. 13/98);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko - Blagovica,
Blagovica - Šentjakob, Pesnica - Slivnica, obvoznica Lendava,
Kozina - Klanec in Višnja Gora - Bič (ZSDKAO), (Uradni list RS,
št. 13/98);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS
d.d. iz kreditov najetih za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko
- Blagovica, Blagovica - Šentjakob, Pesnica - Slivnica, obvoznica
Lendava, Kozina - Klanec in Višnja Gora - Bič (ZPDKAO), (Uradni
list RS, št. 13/98);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje
kredita pri Evropski investicijski banki za gradnjo avtocestnega
odseka Blagovica-Šentjakob (ZSDKAEIB), (Uradni list RS, št.
27/98);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita,
ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za
projekt slovenskih avtocest/ll (ZPDKAEIB), (Uradni list RS, št.
27/98).

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
V letu 1998 je Državni zbor na seji dne 23. aprila 1998 sprejel
spremembe in dopolnitve nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA-A, Uradni list RS, št. 41/98).
V skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, programom
dela DARS d.d. za leto 1998 (odlok o soglasju k letnemu programu
dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1998 Uradni list RS, št. 35/98) in programom dela DARS d.d. za leto
1999 (odlok o soglasju k letnemu programu dela Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1999 - Uradni list RS,
št
) se je v letu 1998 začela gradnja naslednjih avtocestnih
odsekov:
• SI. Bistrica - Hajdina: rekonstrukcija od priklj. SI. Bistrica do
obvoznice Pragersko,
• Hajdina - Ormož: 1. etapa Hajdina - Ptuj,
• Lenart - Beltinci: 1. etapa Vučja vas - Beltinci z rek. R353,
• Priključek 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 - Vipava: 1. etapa razcep' Razdrto do km 1,3,
• Razdrto - Vipava: 3.etapa Vipava - Podnanos (Mlake),
• Vransko - Blagovica: 2.etapa Trojane - Blagovica,
• Naklo - Kranj: dograditev dveh pasov in
• Izola - Jagodje: dograditev dveh pasov,
v letu 1999 pa se bo začela gradnja na avtocestnih odsekih:
• Zrkovska cesta (del 1. etape odseka Pesnica - Slivnica),
• Hitra cesta 2B (del 1. etape odseka Pesnica - Slivnica),
• Lenart - Cogetinci,
• Cogetinci - Vučja vas,
• Obvoznica Pragersko,
• Gorišnica - Ormož,
• Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica,
• Srmin - Socerb,
• Socerb - Klanec,
• Rebernice,
• Škofije - Srmin in
• Krška vas - Obrežje.
Sredstva potrebna za realizacijo gradnje se zagotavljajo z
zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih
cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98), iz pobranih cestnin
in kreditov, najetih pri domačih in tujih bankah. V zvezi z najemanjem
kreditov za realizacijo gradnje teh avtocestnih odsekov so bili
sprejeti naslednji zakoni:

Z navedenimi zakoni je Državni zbor Republike Slovenije dal
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju:
DARS d.d.) soglasje za najetje domačih in tujih finančnih kreditov
do višine 505 mio USD in do višine glavnice s pripadajočimi
obrestmi in drugimi stroški kreditov po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan najetja kredita in za najetje mednarodnih kreditov
pri Evropski investicijski banki v višini 90 mio ECU (EIB A, B, C)
in 130 mio ECU (EIB II) in soglasje za najetje 32,1 mio USD
mednarodnih kreditov pri Evropski banki za obnovo in razvoj ter
Republika Slovenija dala poroštvo za obveznosti DARS d.d. iz
naslova teh kreditov.

• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj (ZSDARSEB),
(Uradni list RS, št. 23/94);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe
o najetju kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za
izgradnjo avtocestnih odsekov Pesnica - Šentilj in Hoče - Arja
vas (ZPOPNKA), (Uradni list RS, št. 23/94);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kredita pri Evropski investicijski banki (ZDARSEI), (Uradni list
RS, št. 39/94);
• Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe
o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje
Slovenskih avtocest / A (ZGOPAA), (Uradni list RS, št. 40/94);
• Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo
in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih
poročevalec, št. 7

Ker zagotovljeni viri za gradnjo začetih in novih odsekov ne
zadoščajo, je potrebno najeti dodatnih finančnih kreditov ali izdati
dolžniške vrednostne papirje v višini 295,3 mio USD.
Pregled zagotovitve dodatnih virov sredstev za avtocestne
odseke, katerih gradnja se je začela v letu 1998 (izsek iz točke
2.3.3. programa dela DARS d.d. za leto 1998) in zagotovitve
potrebnih dodatnih sredstev za gradnjo avtocestnih odsekov, ki
se začenjajo graditi v letu 1999 (izsek iz točke 2.3.3. programa
4
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dela DARS d.d. za leto 1999), so prikazane v naslednji tabeli:

AC odsek
Lenart - Beltinci: 1. etapa Vučja vas Beltinci z rek. R353
Hitra cesta 2B (del 1. etape odseka
Pesnica - Slivnica)
Lenart - Cogetinci
Cogetinci - Vučja vas
Rebemice
Krška vas - Obrežje

Celotna
Lastna
sredstva
investicijska
vrednost
vred nost
23.940.278 10.500.278
3.597.216 1.077.216
13.829.760 2.909.760
13.547.520 2.627.520
27.640.830 10.336.830
8.988.000 3.108.000

SKUPAJ v 000 SIT
SKUPAJ v 000 USD

%
44
30
21
19
37
35

Drugi viri
EIB
skupaj
znani
vrednost % (A, B, C)
13.440.000 56
0
2.520.000 70
0
10.920.000 79
0
10.920.000 81
0
17.304.000 63
5.880.000 65
0

Program 1996
Italijanski Finančni Finančni
Krediti s soglasjem in poroštvom
kredit
krediti
krediti
KfW
KB
TFK1
Zakon 19
98
99
0
0 3.309.600
0 10.130.400
0
0
0
0
0
0 2.520.000
0
0
0
0
0 10.920.000
0
0
0 10.920.000
0
0
9.240.000
8.064.000
0
0
0
0
0 5.880.000

91.543.604 30.559.604 33 60.984.000 67

0

0

0

363.000 67

0

0

0

544.902

181.902 33

3.309.600 8.064.000 10.130.400 39.480.000
19.700

48.000

60.300

235.000

Opomba: tečaj 1 USD = 168 SIT

poroštva za kredit Italijanske zakladnice.

Skupna investicijska vrednost teh avtocestnih odsekov znaša
91.543,6 mio SIT. Sredstva za financiranje teh odsekov bodo
zagotovljena iz lastnih sredstev v višini 30.559,6 mio SIT in že
zagotovljenih finančnih kreditov (zakon o soglasju za najetje
kreditov v višini 235 mio USD objavljen v Uradnem listu RS, št.
17/96) v višini 19,7 mio USD, predvidenih finančnih kreditov
domačih in tujih bank v skupni višini 49.610,4 mio SIT (295,3 mio
USD - Finančni krediti 98 in 99) in delno tudi iz predvidenih 57 mio
USD sredstev po italijanskem zakonu 19 iz leta 1991, in sicer v
višini 8,064 mia SIT (48 mio USD). Vlada RS je s sklepom št.... z
dne ... začela poseben postopek za pridobitev soglasja in

AC odsek

Zaradi povečanja investicijske vrednosti na avtocestnem odseku
Malence - Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo je Državni zbor
RS dal soglasje za dovoljeno prekoračitev investicijske vrednosti
na teh odsekih (Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za
leto 1999, odlok k letnemu planu razvoja in vzdrževanja avtocest
za leto 1999, Uradni list RS, št
) in bo potrebno zaradi višje
investicijske vrednosti zagotoviti dodatne vire za financiranje
izgradnje. V spodnji tabeli prikažemo povečanje investicijske
vrednosti in dodatne vire financiranja izgradnje.

med novo
Nova inv. vrednost Razlika
Lastna
in
staro
s prekoračitvami in
investicijsko
sredstva
str. financ.
vrednostio
28.890.948
36.759.831
7.868.883 2.955.035

Inv. vrednost brez
prekoračitve

Malence - Šentjakob in
Zadobrova - Tomačevo
SKUPAJ v 000 SIT
SKUPAJ v 000 USD

Krediti
skupaj

EIB A, B, C FK novi

4.913.848

343.198 4.570.650
343.198 4.570.650

28.890.948

36.759.831

7.868.883

2.955.035

4.913.848

221.234

281.490

60.256

22.628

37.628

2.628

35.000

Opomba: tečaj 1 USD = 130,59 SIT

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Sredstva za povečanje predračunske vrednosti v skupni višini
7.868,9 mio SIT, bodo zagotovljena iz naslednjih virov:
- iz lastnih sredstev 2.955 mio SIT,
- s prerazporeditvijo že odobrenih kreditov EIB A, B in C 343,2
mio SIT in
- z najetjem novega finančnega kredita v višini 4.570,6 mio SIT
(35 mio USD).

Skladno s tretjim odstavkom 5. člena zakona o Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) mora
DARS d.d. za najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil in izdajo
obveznic predhodno pridobiti soglasje Državnega zbora Republike
Slovenije s posebnim zakonom. Glede na predlagani zakon o
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov
najetih za gradnjo avtocestnih odsekov v višini 330,3 mio USD, je
potrebno, da se v skladu z zakonom o Družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji pred sprejemom zakona o poroštvu sprejme
poseben zakon o soglasju.

Za zagotovitev virov sredstev iz naslova novega finančnega
kredita v višini 4.570,6 mio SIT (35 mio USD) bo potrebno v
Državnem zboru sprejeti zakon o soglasju za najetje kredita in
zakon o poroštvu za vračilo kredita v višini 4.570,6 mio SIT (35
mio USD - FK novi).

S predvidenimi krediti oziroma izdanimi dolžniškimi vrednostnimi
papirji v skupnem znesku 330,3 mio USD bodo v skladu s sprejetim
programom dela DARS d.d. za leto 1998 in 1999 zagotovljeni
dodatni viri sredstev za izgradnjo avtocestnih odsekov, ki so se
začeli graditi v letu 1994 in 1998 in viri za izgradnjo odsekov, ki se
začenjajo graditi v letu 1999.

Skupno je potrebno za nadaljevanje del in za začetek gradnje
avtocestnih odsekov iz letnega programa dela DARS d.d. za leto
1999 najeti za 330,3 mio USD kreditov ali izdati dolžniških
vrednostnih papirjev.
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3. CILJI IN NAČELA ZAKONA

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Sprejem predlaganega zakona bo omogočil izvajanje sprejetega
programa DARS d.d za leto 1998 in leto 1999, in sicer izgradnjo
avtocestnih odsekov, ki so se začeli graditi v letu 1994: Malence
- Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo, avtocestnih odsekov, ki
so se začeli graditi v letu 1998: Lenart - Beltinci: 1. etapa Vučja vas
- Beltinci z rek. R353, in avtocestnih odsekov, ki se začenjajo
graditi v letu 1999: Hitra cesta 2B (del 1. etape odseka Pesnica Slivnica), Lenart - Cogetinci, Cogetinci - Vučja vas, Rebernice in
Krška vas - Obrežje ter s tem tekoče izvajanje nacionalnega
programa izgradnje AC v Republiki Sloveniji,

Sredstva za odplačila prejetih kreditov oziroma obveznosti iz
izdanih dolžniških vrednostnih papirjev bo zagotovil DARS d.d. iz
sredstev zbranih cestnin.
Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele proračun
Republike Slovenije samo v primeru, da bi prišlo do vnovčitve po
zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d.
iz tega zakona. V tem primeru ima Republika Slovenija regresno
pravico.
Drugih posledic iz najetih kreditov ni.

Če bo DARS d.d. izdala obveznice, bo Republika Slovenija izdala
poroštvo za izdajo teh obveznic na podlagi posebnega zakona.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

3. člen

Republika Slovenija bo dala poroštvo za obveznosti Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS
d.d.) iz naslova kreditov, najetih za realizacijo Nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, in sicer
izgradnjo avtocestnih odsekov, ki so se začeli graditi v letu 1994:
Malence - Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo, avtocestnega
odseka, ki se je začel graditi v letu 1998: Lenart - Beltinci: 1. etapa
Vučja vas - Beltinci z rek. R353, in avtocestnih odsekov, ki se
začenjajo graditi v letu 1999: Hitra cesta 2B (del 1. etape odseka
Pesnica - Slivnica), Lenart - Cogetinci, Cogetinci - Vučja vas,
Rebernice in Krška vas - Obrežje do višine 330,3 mio USD
glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kreditov ali
dolžniških vrednostnih papirjev, oziroma v protivrednosti katerekoli
druge valute po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve
tega zakona pod naslednjimi pogoji:
• znesek kredita se lahko črpa v več letnih obrokih, in sicer do
konca leta 2004,
• rok odplačila je lahko do 20 let, z vključenim 4 do 8 letnim
moratorijem,
• stroški povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita
ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita oziroma ne
smejo presegati 1% vrednost izdaje za dolžniške vrednostne
papirje,
• strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,5% od
nečrpanega zneska kredita in se obračuna od pogodbeno
določenega datuma črpanja kredita dalje.

Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije po 1. členu tega
zakona se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita,
za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
4. člen
Republika Slovenija bo v primerih, ko DARS d.d. ne bo poravnala
svojih dospelih obveznosti po kreditnih pogodbah, na poziv banke
plačala te obveznosti namesto DARS d.d..
«
5. člen
Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike Slovenije
podpiše s kreditodajalci minister pristojen za finance na podlagi
sklepa Vlade Republike Slovenije.
Ministrstvo za finance skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh
pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, ki iz njega izhajajo.
6. člen
Sredstva za plačilo v primerih iz 4. člena tega zakona se zagotovijo
v proračunu Republike Slovenije.
V primerih, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditnih
pogodb namesto DARS d.d., pridobi Republika Slovenija v
razmerju do DARS d.d. pravico do regresiranja plačanih zneskov
in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.

2. člen

7. člen

Če DARS d.d. najame kredit iz prejšnjega člena pri tujih
kreditodajalcih, bo Republika Slovenija izdala poroštvo za tak
kredit na podlagi posebnega zakona.

Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja z nalogom,
ki ga izda minister pristojen za finance v breme sredstev, zbranih
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).

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za kredite, ki jih bo najela
DARS d.d. pri domačih kreditodajalcih, ti pa bodo kredite za
kreditiranje DARS d.d. najeli v tujini.
poročevalec, št. 7
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V roku 30 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 5. člena tega
zakona skleneta ministrstvo pristojno za finance in DARS d.d.
pogodbo, s katero podrobneje uredita medsebojna razmerja v
zvezi z izvajanjem določb tega zakona.

Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija pravico
izvesti regresiranja v breme kateregakoli vira sredstev ali
prihodkov DARS d.d., določenih v 5. členu zakona o Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in
predvidenih virov v nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.13/96, spremembe in
dolpolnitve v št. 51/98) ter zahtevati prenos sredstev iz posameznih
virov v dobro proračuna Republike Slovenije.

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

OBRAZLOŽITEV

1

• Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb
o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje
slovenskih avtocest / B,C (ZGOPAB), (Uradni list RS, št. 20/
95);
• Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo
in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih
avtocest /B (Uradni list RS-MP, št. 11/96, Uradni list RS, št. 13/
97);
• Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo
in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih
avtocest /C (Uradni list RS-MP, št. 1/97, Uradni list RS, št. 44/
96);

Vlada Republike Slovenije je ustanovila Družbo za avtoceste v
Republiki Sloveniji z zakonom o Družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) v skladu z zakonom o
gospodarskih družbah za opravljanje finančnega inženiringa,
pripravo, organizacijo in vodenje gradnje in vzdrževanja omrežja
avtocest ter upravljanje avtocest v Republiki Sloveniji skladno z
odločitvami Državnega zbora.
Poleg zagotovljenih sredstev iz virov po zakonu o zagotovitvi
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 57/98) in pobranih cestnin se sredstva za
realizacijo gradnje avtocest v skladu s spremembami in
dopolnitvami nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/98) zagotavljajo tudi iz
kreditov domačih in tujih bank in drugih finančnih organizacij in z
izdajo dolžniških vrednostnih papirjev. Ker samo s prihodki DARS
d.d. ni mogoče uresničevati dinamike graditve avtocest kot jo
predvideva nacionalni program, si DARS d.d. potrebna sredstva
izposoja tako na mednarodnih kot na domačem trgu kapitala.

je bilo DARS d. d. dano soglasje in poroštvo v zvezi z najemanjem
kreditov pri Evropski banki za obnovo in razvoj v višini 32,1 mio
USD in pri Evropski investicijski banki v višini 90 mio ECU.

Z zakoni sprejetimi v letih 1994 -1997, in sicer:
•Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj (ZSDARSEB),
(Uradni list RS, št. 23/94);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe
o najetju kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za
izgradnjo avtocestnih odsekov Pesnica - Šentilj in Hoče - Arja
vas (ZPOPNKA), (Uradni list RS, št. 23/94);
' Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kredita pri Evropski investicijski banki (ZDARSEI), (Uradni list
RS, št. 39/94);
• Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe
o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje
Slovenskih avtocest / A (ZGOPAA), (Uradni list RS, št. 40/94);
• Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo
in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih
avtocest /A (Uradni list RS-MP, št. 12/95, Uradni list RS, št. 46/
95);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kreditov pri Evropski investicijski banki / B, C (ZDARSEIB),
(Uradni list RS, št. 20/95);

V skladu z navedenima zakonoma je DARS d.d. sklenila kreditno
pogodbo z domačimi bankami, članicami Konzorcija bank za
financiranje izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, za kredit v
višini 100 mio USD in dodatek k tej pogodbi za 35 mio USD. Za
preostale dele potrebnega kredita je DARS d.d. s tujim
kreditodajalcem, to je z banko Kreditanstalt fur VViederbaufbau
podpisala kreditno pogodbo za znesek 93 mio DEM, kreditna
pogodba za sredstva v višini 40 mio USD pa je v postopku razpisa.

10. februar 1999

Z zakonoma sprejetima v letu 1996, in sicer zakonom o soglasju
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo
gradnje AC odsekov in Nacionalnega programa izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZSDA96),
(Uradni list RS, št. 17/96) in zakonom o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo
gradnje AC odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZPDA96),
(Uradni list RS, št. 17/96) je bilo DARS d.d. dano soglasje in
poroštvo v zvezi z najemanjem kreditov do višine 235 mio USD.

Z zakonoma sprejetima v letu 1998, in sicer zakon o soglasju
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za gradnjo
avtocestnih odsekov Vransko - Blagovica, Blagovica - Šentjakob,
Pesnica - Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina - Klanec in Višnja
Gora - Bič (ZSDKAO), (Uradni list RS, št. 13/98) in zakon o
7
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Zadobrova - Tomačevo bo potrebno najeti posojilo v višini 35 mio
USD.

poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov
najetih za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko - Blagovica,
Blagovica - Šentjakob, Pesnica - Slivnica, obvoznica Lendava,
Kozina - Klanec in Višnja Gora - Bič (ZPDKAO), (Uradni list RS,
št. 13/98) je bilo DARS d.d. dano soglasje in poroštvo v zvezi z
najemanjem kreditov do višine 170 mio USD.

Skupno je potrebno za nadaljevanje del in za začetek gradnje
avtocestnih odsekov iz letnega programa dela DARS d.d. za leto
1999 najeti za 330,3 mio USD kreditov ali izdati dolžniških
vrednostnih papirjev.

V zvezi s tem soglasjem do danes še ni bila podpisana nobena
pogodba.

S predlaganim zakonom je predvideno, da DARS d.d. lahko za
realizacijo programa gradnje avtocestnih odsekov najame kredite
ali izda dolžniške vrednostne papirje do višine 330,3 mio USD ali
v protivrednosti katerekoli druge valute po srednjem tečaju Banke
Slovenije s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kredita v
skladu z določenimi pogoji, in sicer: da se lahko znesek kredita
črpa v več letnih obrokih do konca leta 2004, da je rok odplačila
do 20 let, z vključenim 4 do 8 - letnim moratorijem, in da vsi
stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita
ne smejo presegati 0,5% vrednosti kredita oz. 1% pri izdaji
dolžniških vrednostnih papirjev, strošek rezervacije sredstev
kredita je lahko največ 0,5% od nečrpanega zneska kredita in se
obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja kredita dalje.

Zaradi povečanja predračunskih vrednosti del pri izgradnji
avtocestnih odsekov, ki so se začeli graditi v letu 1994, je v
skladu s programom dela DARS d. d. za leto 1999 (odlok o soglasju
k programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
za leto 1999 - Uradni list RS, št ) potrebno zagotoviti dodatne
vire sredstev za te odseke. Med viri so predvideni tudi finančni
krediti v višipi 35 mio USD, za katere je še potrebno pridobiti
zakon o soglasju in poroštvu za najetje teh kreditov.
V letu 1998 se v skladu s programom dela DARS d. d. za leto 1998
začenja gradnja na odsekih SI. Bistrica - Hajdina: rekonstrukcija
od pri kij. SI. Bistrica do obvoznice Pragersko, Hajdina - Ormož: 1.
etapa Hajdina - Ptuj, Lenart - Beltinci: 1. etapa Vučja vas - Beltinci
z rek. R353, Priključek 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
- Vipava: 1. etapa razcep Razdrto do km 1,3, Razdrto - Vipava:
3.etapa Vipava - Podnanos (Mlake), Vransko - Blagovica: 2.etapa
Trojane - Blagovica, Naklo - Kranj: dograditev dveh pasov in
Izola - Jagodje: dograditev dveh pasov. Skupna investicijska
vrednost teh avtocestnih odsekov znaša 97.992.924.000,00 SIT.
Sredstva za financiranje teh odsekov bodo zagotovljena iz lastnih
virov v višini 36.711.132.000,00 SIT in predvidenih kreditov bank
in mednarodnih institucij v skupni višini v 61.281,752 mio SIT
(364,772 mio USD), od tega 240,601 mio USD iz mednarodnih
kreditov, od česar je potrebno za 205,208 mio USD sprejeti še
zakon o soglasju in zakon o poroštvu za najetje kreditov, 9 mio
USD sredstev po zakonu 19 iz leta 1990 in 115,171 mio USD iz
finančnih kreditov, od tega je potrebno zagotoviti soglasje in
poroštvo za 60,3 mio USD kreditov, ki so predmet tega zakona.

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti DARS d.d., kijih
bo le-ta sprejela s sklenitvijo kreditnih pogodb, če bodo v skladu
s pogoji določenimi v 1. členu predloga zakona. •
Ker veljavna zakonodaja določa poseben postopek pri dajanju
poroštev Republike Slovenije za obveznosti iz kreditov najetih pri
tujih kreditodajalcih, je s tem zakonom določeno, da se v takih
primerih izda poroštvo na podlagi posebnega zakona (Zakon o
kreditnih poslih s tujino - Uradni list RS, št. 1/91 in 63/93).
Obseg izdajanja poroštva Republike Slovenije po 1. členu tega
zakona se bo zmanjševal z vsakokratnim zneskom najetega
kredita, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
Poroštveno pogodbo bo v imenu in za račun Republike Slovenije
podpisal s kreditodajalcem minister pristojen za finance na podlagi
sklepa Vlade Republike Slovenije.
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz poroštvene pogodbe se
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. V primeru, če bi
Republika Slovenija plačala obveznosti namesto DARS d.d., je z
zakonom določeno, da Republika Slovenija pridobi pravico do
regresiranja plačanih zneskov in vseh stroškov, ki bi nastali v
zvezi s tem^

V letu 1999 se v skladu s programom dela DARS d.d. za leto 1999
začenja gradnja na odsekih Zrkovska cesta (del 1. etape odseka
Pesnica - Slivnica), Hitra cesta 2B (del 1. etape odseka Pesnica Slivnica), Lenart - Cogetinci, Cogetinci - Vučja vas, Obvoznica
Pragersko, Gorišnica - Ormož, Lukovica (CP Kompolje) Blagovica, Srmin - Socerb, Socerb - Klanec, Rebernice, Škofije
- Srmin in Krška vas - Obrežje. Skupna investicijska vrednost
teh avtocestnih odsekov znaša 141.807.943.000,00 SIT.
Sredstva za financiranje teh odsekov bodo zagotovljena iz lastnih
virov v višini 52.308.295.000,00 SIT in predvidenih kreditov bank
in mednarodnih institucij v skupni višini v 89.499,6,752 mio SIT
(844,095 mio USD), od tega 249,736 mio USD iz mednarodnih
kreditov, od tega je potrebno za 190 mio USD pridobiti še soglasje
in poroštvo za najetje kreditov v višini 190 mio USD, 48 mio USD
sredstev bo predvidoma zagotovljenih po zakonu 19 iz leta 1990
in 235 mio USD iz finančnih kreditov, ki so predmet tega zakona.

Določena je tudi obveznost DARS d.d., da sklene z ministrstvom
pristojnim za finance pogodbo, s katero se podrobneje uredijo
medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem tega zakona, in sicer
o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije iz
kateregakoli vira sredstev ali prihodkov DARS d. d. oziroma drugih
virov sredstev DARS d.d., določenih v 5. členu zakona o Družbi
za avtoceste v Republiki Sloveniji (cestnine, prihodki od oddaje
spremljajočih dejavnosti na avtocestah) in virov predvidenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
ki predvideva zagotavljanje namenskih sredstev za izgradnjo
avtocestnega omrežja do konca leta 2007.

Za financiranje prekoračitve investicijske vrednosti in za
dokončanje del na avtocestnem odseku Malence - Šentjakob in
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Predlog zakona o
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V

330,3

(ZSDANP)

- EPA 698.- II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 94. seji dne 28/1 -1999 določila
besedilo:

pogodb za dela na teh avtocestnih odsekih je treba poleg
sprejetega programa DARS d.d. za leto 1999 sprejeti še zakon
o soglasju za najetje predvidenih kreditov oziroma tudi zakon
o poroštvu za vračilo teh kreditov. S tem bo zagotovljeno
nemoteno izpolnjevanje nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji v skladu s sprejetim programom
dela DARS d.d. za leto 1999, kar sodi tudi med izredne potrebe
države.

- PREDLOGA ZAKONA O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS D.D. ZA NAJETJE KREDITOV ZA REALIZACIJO
GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ NACIONALNEGA
PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI
SLOVENIJI V VIŠINI 330,3 MIO USD,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

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 predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o soglasju Republike
Slovenije za najetje kreditov oziroma izdajo dolžniških
vrednostnih papirjev za gradnjo avtocestnih odsekov v višini
330,3 mio USD, obravnava po hitrem postopku. Program dela
DARS d.d. za leto 1999 določa med viri sredstev za navedene
odseke tudi najetje finančnih kreditov. Pred razpisi in sklepanjem

*0. februar 1999

- 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.
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avtocest /A (Uradni list RS-MP, št. 12/95, Uradni list RS, št. 46/
95);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kreditov pri Evropski investicijski banki / B, C (ZDARSEIB),
(Uradni list RS, št. 20/95);
• Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb
o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje
slovenskih avtocest / B,C (ZGOPAB), (Uradni list RS, št. 20/
95);
• Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo
in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih
avtocest /B (Uradni list RS-MP, št. 11/96, Uradni list RS, št. 13/
97);
• Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo
in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih
avtocest /C (Uradni list RS-MP, št. 1/97, Uradni list RS, št. 44/
96);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kreditov za realizacijo gradnje AC odsekov in nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo
graditi v letu 1996 (ZSDA96), (Uradni list RS, št. 17/96);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS
d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje AC odsekov iz
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZPDA96), (Uradni list RS, št.
17/96);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS
d.d. iz pogodbe o najemu kredita pri Banki Kreditanstalt fur
VViederaufbau (Uradni list RS, št. 13/98);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko - Blagovica,
Blagovica - Šentjakob, Pesnica - Slivnica, obvoznica Lendava,
Kozina - Klanec in Višnja Gora - Bič (ZSDKAO), (Uradni list RS,
št. 13/98);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS
d.d. iz kreditov najetih za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko
- Blagovica, Blagovica - Šentjakob, Pesnica - Slivnica, obvoznica
Lendava, Kozina - Klanec in Višnja Gora - Bič (ZPDKAO), (Uradni
list RS, št. 13/98);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje
kredita pri Evropski investicijski banki za gradnjo avtocestnega
odseka Blagovica-Šentjakob (ZSDKAEIB), (Uradni list RS, št.
27/98);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita,
ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za
projekt slovenskih avtocest/ll (ZPDKAEIB), (Uradni list RS, št.
27/98).
*

UVOD
1. OCENA STANJA
V letu 1998 je Državni zbor na seji dne 23. aprila 1998 sprejel
spremembe in dopolnitve nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA-A, Uradni list RS, št. 41/98).
V skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, programom
dela DARS d.d. za leto 1998 (odlok o soglasju k letnemu programu
dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1998 Uradni list RS, št. 35/98) in programom dela DARS d.d. za leto
1999 (odlok o soglasju k letnemu programu dela Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1999 - Uradni list RS,
št
) se je v letu 1998 začela gradnja naslednjih avtocestnih
odsekov:
• SI. Bistrica - Hajdina: rekonstrukcija od priklj. SI. Bistrica do
obvoznice Pragersko,
• Hajdina - Ormož: 1. etapa Hajdina - Ptuj,
• Lenart - Beltinci: 1. etapa Vučja vas - Beltinci z rek. R353,
• Priključek 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 - Vipava: 1. etapa razcep Razdrto do km 1,3,
• Razdrto - Vipava: 3.etapa Vipava - Podnanos (Mlake),
• Vransko - Blagovica: 2.etapa Trojane - Blagovica,
• Naklo - Kranj: dograditev dveh pasov in
• Izola - Jagodje: dograditev dveh pasov,
v letu 1999 pa se bo začela gradnja na avtocestnih odsekih:
• Zrkovska cesta (del 1. etape odseka Pesnica - Slivnica),
• Hitra cesta 2B (del 1. etape odseka Pesnica - Slivnica),
• Lenart - Cogetinci,
• Cogetinci - Vučja vas,
• Obvoznica Pragersko,
• Gorišnica - Ormož,
• Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica,
• Srmin - Socerb,
• Socerb - Klanec,
• Rebernice,
• Škofije - Srmin in
• Krška vas - Obrežje.
Sredstva potrebna za realizacijo gradnje se zagotavljajo z
zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih
cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98), iz pobranih cestnin
in kreditov, najetih pri domačih in tujih bankah. V zvezi z najemanjem
kreditov za realizacijo gradnje teh avtocestnih odsekov so bili
sprejeti naslednji zakoni:

Z navedenimi zakoni je Državni zbor Republike Slovenije dal
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju:
DARS d.d.) soglasje za najetje domačih in tujih finančnih kreditov
do višine 505 mio USD in do višine glavnice s pripadajočimi
obrestmi in drugimi stroški kreditov po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan najetja kredita in za najetje mednarodnih kreditov
pri Evropski investicijski banki v višini 90 mio ECU (EIB A, B, C)
in 130 mio ECU (EIB II) in soglasje za najetje 32,1 mio USD
mednarodnih kreditov pri Evropski banki za obnovo in razvoj ter;
Republika Slovenija dala poroštvo za obveznosti DARS d.d. iz
naslova teh kreditov.

• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj (ZSDARSEB),
(Uradni list RS, št. 23/94);
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe
o najetju kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za
izgradnjo avtocestnih odsekov Pesnica - Šentilj in Hoče - Arja
vas (ZPOPNKA), (Uradni list RS, št. 23/94);
• Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kredita pri Evropski investicijski banki (ZDARSEI), (Uradni list
RS, št. 39/94);
• Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe
o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje
Slovenskih avtocest / A (ZGOPAA), (Uradni list RS, št. 40/94);
• Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo
in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih
poročevalec, št. 7

Ker zagotovljeni viri za gradnjo začetih in novih odsekov ne
zadoščajo, je potrebno najeti dodatnih finančnih kreditov ali izdati
dolžniške vrednostne papirje v višini 295,3 mio USD.
Pregled zagotovitve dodatnih virov sredstev za avtocestne
odseke, katerih gradnja se je začela v letu 1998 (izsek iz točke
2.3.3. programa dela DARS d.d. za leto 1998) in zagotovitve
potrebnih dodatnih sredstev za gradnjo avtocestnih odsekov, ki
se začenjajo graditi v letu 1999 (izsek iz točke 2.3.3. programa
10
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dela DARS d.d. za leto 1999), so prikazane v naslednji tabeli:
AC odsek

Celotna
Lastna
investicijska
sredstva
vrednost
vrednost %
Lenari - Beltinci 1. etapa Vučja vas 23.940.278 10.500.278 44
Beltinci z rek. R353
Htra cesta 2B (del 1. etape odseka
3.597.216 1.077.216 30
Pesnica - Slivnica)
Lenart - Cogetinci
13.829.760 2.909.760 21
Cogetinci - Vučia vas
13.547.520 2.627,520 19
Rebemice
27 640 830 10.336.830 37
^KrSka vas - Obrežje
8.988 000 3.108.000 35
I
|
SKUPAJ v 000 SIT
|
91.543.604 ! 30.559.604 33]
SKUPAJ v 000 USD

i

544.902

191.902 33 j

Drugi viri
EIB
skupaj
znani
vrednost
(A,B,Q_
13.440 000 56
0
2.520.000 70
0
10920.000 79
0
10 920.000 81
0
17.304.000 63
5.880.000 65
0

Program 1996
Italijanski Finančni Finančni
Krediti s soglasjem in poroštvom
kredit
krediti
krediti
KfW
KB
TFK1
Zakon 19
98
99
0
0 3.309.600
0 10.130.400
0
0
0
0
0
0 2.520.000
0
0
0
0
0 10.920 000
0
0
0
0
0 10.920.000
8.064 000
9.240.000
0
0
0
0
0 5.880.000

60.964.000 67

0

0

0

363.000 67

0

0

0

3.309.600 8.064.000 10.130.400 39.490.000
19.700

48.000

60.300

235.000:

Opomba: tečaj 1 USD = 168 SIT

Skupna investicijska vrednost teh avtocestnih odsekov znaša
91.543,6 mio SIT. Sredstva za financiranje teh odsekov bodo
zagotovljena iz lastnih sredstev v višini 30.559,6 mio SIT in že
zagotovljenih finančnih kreditov (zakon o soglasju za najetje
kreditov v višini 235 mio USD objavljen v Uradnem listu RS, št.
17/96) v višini 19,7 mio USD, predvidenih finančnih kreditov
domačih in tujih bank v skupni višini 49.610,4 mio SIT (295,3 mio
USD - Finančni krediti 98 in 99) in delno tudi iz predvidenih 57 mio
USD sredstev po italijanskem zakonu 19 iz leta 1991, in sicer v
višini 8,064 mia SIT (48 mio USD). Vlada RS je s sklepom št.... z
dne ... začela poseben postopek za pridobitev soglasja in

AC odsek

poroštva za kredit Italijanske zakladnice.
Zaradi povečanja investicijske vrednosti na avtocestnem odseku
Malence - Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo je Državni zbor
RS dal soglasje za dovoljeno prekoračitev investicijske vrednosti
na teh odsekih (Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za
leto 1999, odlok k letnemu planu razvoja in vzdrževanja avtocest
za leto 1999, Uradni list RS, št
) in bo potrebno zaradi višje
investicijske vrednosti zagotoviti dodatne vire za financiranje
izgradnje. V spodnji tabeli prikažemo povečanje investicijske
vrednosti in dodatne vire financiranja izgradnje.

med novo
Nova inv. vrednost Razlika
in
staro
Lastna
s prekoračitvami in
investicijsko
sredstva
str. financ.
vrednostio
28.890.948
36.759.831
7.868.883 2.955.035

Inv. vrednost brez
prekoračitve

Malence - Šentjakob in
Zadobrova - Tomačevo
SKUPAJ v 000 SIT
SKUPAJ v 000 USD

Krediti
skupaj

EIB A, B, C FK novi

4.913.848

343.198 4.570.650
343.198 4.570.650

28.890.948

36.759.831

7.868.883

2.955.035

4.913.848

221.234

281.490

60.256

22.628

37.628

2.628

35.000

Opomba: tečaj 1 USD = 130,59 SIT

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Sredstva za povečanje predračunske vrednosti v skupni višini
7.868,9 mio SIT, bodo zagotovljena iz naslednjih virov:
• iz lastnih sredstev 2.955 mio SIT,
- s prerazporeditvijo že odobrenih kreditov EIB A, B in C 343,2
mio SIT in
■ z najetjem novega finančnega kredita v višini 4.570,6 mio SIT
(35 mio USD).

Skladno s tretjim odstavkom 5. člena zakona o Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) mora
DARS d.d. za najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil in izdajo
obveznic predhodno pridobiti soglasje Državnega zbora Republike
Slovenije s posebnim zakonom. Glede na predlagani zakon o
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov
najetih za gradnjo avtocestnih odsekov v višini 330,3 mio USD ali
iz izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, je potrebno, da se v
skladu z zakonom o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
pred sprejemom zakona o poroštvu sprejme poseben zakon o
soglasju.

Za zagotovitev virov sredstev iz naslova novega finančnega
kredita v višini 4.570,6 mio SIT (35 mio USD) bo potrebno v
Državnem zboru sprejeti zakon o soglasju za najetje kredita in
zakon o poroštvu za vračilo kredita v višini 4.570,6 mio SIT (35
mio USD - FK novi).

S predvidenimi krediti in izdanimi dolžniškimi vrednostnimi papirji
v skupnem znesku 330,3 mio USD (Finančni krediti 98 in 99 in FK
novi) bodo v skladu s sprejetim programom dela DARS d.d. za
leto 1998 in 1999 zagotovljeni dodatni viri sredstev za izgradnjo
avtocestnih odsekov, ki so se začeli graditi v letu 1994 in 1998 in
viri za izgradnjo odsekov, ki se začenjajo graditi v letu 1999.

Skupno je potrebno za nadaljevanje del in za začetek gradnje
avtocestnih odsekov iz letnega programa dela DARS d.d. za leto
1
999 najeti za 330,3 mio USD kreditov ali izdati dolžniških
vrednostnih papirjev.

10. februar 1999
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3. CILJI IN NAČELA ZAKONA

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Sprejem predlaganega zakona bo omogočil izvajanje sprejetega
programa DARS d.d za leto 1998 in leto 1999, in sicer izgradnjo
avtocestnih odsekov, ki so se začeli graditi v letu 1994: Malence
- Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo, avtocestnih odsekov, ki
so se začeli graditi v letu 1998: Lenart - Beltinci: 1. etapa Vučja vas
- Beltinci z rek. R353, in avtocestnih odsekov, ki se začenjajo
graditi v letu 1999: Hitra cesta 2B (del 1. etape odseka Pesnica Slivnica), Lenart - Cogetinci, Cogetinci - Vučja vas, Rebernice in
Krška vas - Obrežje ter s tem tekoče izvajanje nacionalnega
programa izgradnje AC v Republiki Sloveniji.

Sredstva za odplačila prejetih kreditov oziroma obveznosti iz
izdanih dolžniških vrednostnih papirjev bo zagotovil DARS d.d. iz
sredstev zbranih cestnin.
Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele proračun
Republike Slovenije samo v primeru, da bi prišlo do vnovčitve po
zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d.
iz tega zakona. V tem primeru ima Republika Slovenija regresno
pravico.
Drugih posledic iz najetih kreditov ni.

pogoji:
• znesek kredita se lahko črpa v več letnih obrokih, in sicer do
konca leta 2004,
• rok odplačila je lahko do 20 let, z vključenim 4 do 8 letnim
moratorijem,
• stroški povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita
ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita oziroma ne
smejo presegati 1% vrednost izdaje za dolžniške vrednostne
papirje,
• strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,5% od
nečrpanega zneska kredita in se obračuna od pogodbeno
določenega datuma črpanja kredita dalje.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) soglasje
za najetje domačih ali tujih kreditov ter izdajo domačih ali tujih
dolžniških vrednostnih papirjev do višine 330,3 mio USD glavnice
s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kreditov ali dolžniških
vrednostnih papirjev, oziroma v protivrednosti katerekoli druge
valute po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve
tega zakona za financiranje gradnje avtocestnih odsekov, ki so
se začeli graditi v letu 1994, in sicer: Malence - Šentjakob in
Zadobrova - Tomačevo, avtocestnih odsekov, ki so se začeli
graditi v letu 1998: Lenart - Beltinci: 1. etapa Vučja vas - Beltinci z
rek. R353, in avtocestnih odsekov, ki se začenjajo graditi v letu
1999: Hitra cesta 2B (del 1. etape odseka Pesnica - Slivnica),
Lenart - Cogetinci, Cogetinci - Vučja vas, Rebernice in Krška vas
- Obrežje.

3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kreditov iz 1. in 2. člena tega zakona
skladno z dinamiko gradnje določene v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
4. člen

2. člen

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

DARS d.d. lahko najame kredite iz prejšnjega člena pod naslednjimi

poročevalec, št. 7
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OBRAZLOŽITEV:
avtoceste v Republiki Sloveniji najame srednjeročne in dolgoročne
kredite le po predhodnem soglasju Državnega zbora na podlagi
posebnega zakona.

Vlada Republike Slovenije je ustanovila Družbo za avtoceste v
Republiki Sloveniji z zakonom o Družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) v skladu z zakonom o
gospodarskih družbah za opravljanje finančnega inženiringa,
pripravo, organizacijo in vodenje gradnje in vzdrževanja omrežja
avtocest ter upravljanje avtocest v Republiki Sloveniji skladno z
odločitvami Državnega zbora.

V skladu z nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji in programom dela DARS d.d. za leto 1998 in 1999
predlagani zakon omogoča, da lahko DARS. d.d. za realizacijo
programa gradnje avtocestnih odsekov Malence - Šentjakob in
Zadobrova - Tomačevo, Lenart ■ Beltinci: 1. etapa Vučja vas Beltinci z rek. R353, Hitra cesta 2B (del 1. etape odseka Pesnica
- Slivnica), Lenart - Cogetinci, Cogetinci ■ Vučja vas, Rebernice in
Krška vas - Obrežje, najame kredite ali izda dolžniške vrednostne
papirje do višine 330,3 mio USD v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije s pripadajočimi obrestmi in
drugimi stroški, v skladu z določenimi pogoji in sicer: da se lahko
znesek kredita črpa v več letnih obrokih do konca leta 2004, da
je rok odplačila do 20 let, z vključenim 4 do 8- letnim moratorijem,
in da vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega
kredita ne smejo presegati 0,5% vrednosti kredita oz. 1% pri
izdaji dolžniških vrednostnih papirjev, strošek rezervacije sredstev
kredita je lahko največ 0,5% od nečrpanega zneska kredita in se
obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja kredita dalje.

Poleg zagotovljenih sredstev iz virov po zakonu o zagotovitvi
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 57/98) in pobranih cestnin se sredstva za
realizacijo gradnje avtocest v skladu s spremembami in
dopolnitvami nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/98) zagotavljajo tudi iz
kreditov domačih ali tujih bank in drugih finančnih organizacij ali z
izdajo dolžniških vrednostnih papirjev. Ker samo s prihodki DA RS
d.d. ni mogoče uresničevati dinamike graditve avtocest kot jo
predvideva nacionalni program, si DARS d.d. potrebna sredstva
izposoja tako na mednarodnih kot na domačem trgu kapitala.
DARS d. d. lahko po tretjem odstavku 5. člena zakona o Družbi za
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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 VARSTVU
ČLOVEKOVEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974,

- 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

ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974,

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi popravljeno besedilo:

s katerim nadomešča gradivo, ki ga je poslala v obravnavo z
dopisom št. 900-33/97-3 (T) z dne 21. januarja 1999.

• PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ
LETA 1988 K MEDNARODNI KONVENCIJI O VARSTVU

1. člen

2. člen

Ratificira se Protokol iz leta 1988 k Mednarodni konvenciji o varstvu
človeškega življenja na morju, 1974, sklenjen v Londonu 11.
novembra 1988.

Protokol se v angleškem izvirniku in v slovenskem prevodu glasi:
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PROTOKOL IZ LETA 1988
K MEDNARODNI KONVENCIJI
O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974
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IV. ČLEN
Podpis, ratifikacija, sprejetje, potrditev in pristop

POGODBENICE TEGA PROTOKOLA SO SE
KOT POGODBENICE Mednarodne konvencije o varstvu
človeškega življenja na morju, 1974, sklenjene v Londonu 1.
novembra 1974,
KI SE ZAVEDAJO potrebe, da se v zgoraj omenjeno 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
varstvu človeškega življenja na morju, 1974,
SPORAZUMELE o naslednjem:

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

I. ČLEN
Splošne obveznosti
1. Pogodbenice tega protokola se obvezujejo, da bodo uveljavile
določbe tega protokola in priloge k temu protokolu, ki je sestavni
del tega protokola. Vsako sklicevanje na ta protokol je hkrati
sklicevanje na prilogo k temu protokolu.
2. Med pogodbenicami tega protokola veljajo določbe Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju,
1974, ki je bila spremenjena (v nadaljevanju imenovana
"konvencija"), odvisno od sprememb in dodatkov, določenih v
tem protokolu.
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.

V. ČLEN
Začetek veljavnosti
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 tovornih
črtah, 1966, pod pogojem, da ta protokol ne začne veljati
pred 1. februarjem 1992.
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.
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.
4. Po dnevu, za katerega velja, da je bila sprememba k temu
protokolu po IV. členu sprejeta, velja katera koli deponirana
listina o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu za spremenjeni
protokol.

II. ČLEN
Predhodne pogodbe
1. Med pogodbenicami tega protokola ta protokol nadomesti in
razveljavi protokol iz leta 1978, ki se nanaša na konvencijo.
2. Ne glede na katere koli druge določbe tega protokola ostane
vsako spričevalo, izdano po določbah konvencije in v skladu
z njimi, in vsako dopolnilo k takemu spričevalu, izdano po
določbah protokola iz leta 1978 h konvenciji in v skladu z njimi,
ki je veljavno, ko začne ta protokol veljati za državo
pogodbenico, ki je izdala potrdilo ali dopolnilo, veljavno do
izteka roka po pogojih konvencije ali protokola iz leta 1978 k
tej konvenciji, odvisno od primera.
3. Pogodbenica tega protokola ne sme izdajati spričeval po
določbah Mednarodne konvencije o varstvu človeškega
življenja na morju, 1974, ki je bila sprejeta 1. novembra 1974,
in v skladu z njimi.

VI. ČLEN
Spremembe
Postopki, določeni v VIII. členu konvencije, veljajo za spremembe
k temu protokolu pod pogojem, da:
(a) velja, da sklicevanja v tem členu na konvencijo in na vlade
pogodbenic pomenijo sklicevanja na ta protokol in na
pogodbenice tega protokola,
(b) se spremembe k členom tega protokola in k prilogi k temu
protokolu sprejmejo in uveljavijo v skladu s postopkom, ki
velja za spremembe k členom konvencije ali k I. poglavju
priloge k tej konvenciji, ter
(c) se spremembe k dodatku k prilogi k temu protokolu lahko
sprejmejo in uveljavijo v skladu s postopkom, ki velja za
spremembe k prilogi h konvenciji razen I. Poglavja.

III. ČLEN
Pošiljanje podatkov
Pogodbenice tega protokola se obvezujejo, da bodo poslale in
deponirale pri generalnem sekretarju Mednarodne pomorske
organizacije (v nadaljevanju imenovane "organizacija"):
(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 ali potrjenih organizacij, ki
so pooblaščene, da delujejo v njihovem imenu pri izvajanju
ukrepov za varstvo življenja na morju, ki se razpošlje
(c) pogodbenicam za obveščanje njihovih uslužbencev, ter
obvestilo o posebnih odgovornostih in pogojih pooblastila, ki
je podeljeno tem imenovanim inšpektorjem ali potrjenim
organizacijam, ter
(d) zadostno število vzorcev spričeval, izdanih po določbi tega
protokola.

10. februar 1999

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.
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2. Odpoved se opravi z deponiranjem listine o odpovedi pri
generalnem sekretarju organizacije.
3. Odpoved začne veljati po enem letu 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
pogodbenica odpovedala tudi ta protokol. Taka odpoved začne
veljati istega dne, kot začne veljati odpoved konvencije v skladu
z odstavkom (c ) XI. člena konvencije.

skupaj z datumom prejetja odpovedi in datumom začetka
veljavnosti odpovedi;
(b) poslati overjene kopije tega protokola vladam vseh držav, ki
so podpisale ta protokol ali so k njemu pristopile.
3. Takoj ko začne ta protokol veljati, mora depozitar poslati
overjeno kopijo protokola Sekretariatu Združenih narodov v
registracijo in objavo v skladu s 102. členom Listine Združenih
narodov.
IX. ČLEN
Jeziki

VIII. ČLEN
Depozitar

Ta protokol je sestavljen v enem izvirniku v angleškem, arabskem,
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku, pri čemer
so vsa besedila enako verodostojna. Pripravi se uradni prevod v
italijanski jezik in deponira skupaj s podpisanim izvirnikom.

1. Ta protokol se deponira pri generalnem sekretarju
organizacije (v nadaljevanju imenovanem "depozitar").
2. Depozitar mora:
(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 njenim datumom take
ratifikacije, sprejetja, potrditve ali pristopa;
(ii) o datumu začetka veljavnosti tega protokola;
(iii) o deponiranju katere koli listine o odpovedi tega protokola

poročevalec, št. 7

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.
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Obrazec spričevala o varnostni opremi tovorne ladje
(NB: Obrazec E je prikazan v prilogi 1)

SPRIČEVALO O VARNOSTNI OPREMI TOVORNE LADJE
Temu spričevalu je treba priložiti poročilo o opremi
(obrazec E)

(uradni pečat)

(država)

Izdano po določbah
MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA
ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974,
spremenjene s protokolom iz leta 1978, ki se nanjo nanaša,
po pooblastilu vlade

(ime države)

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Podatki o ladji'
Ime ladje
Razločevalna številka ali črke

1

Podatke o ladji je možno navesti tudi vodoravno v okvirčkih.

10. februar 1999
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Pristanišče vpisa
Bruto nosilnost
Nosilnost ladje (metrske tone)2
Dolžina ladje (predpis III/3.10)
Številka IMO3

Vrsta ladje4
tanker
ladja za prevoz kemikalij
ladja za prevoz plinov
druga tovorna ladja
Datum, koje bila položena kobilica
ali koje bila ladja v podobni fazi
gradnje ali, kjer je primerno, datum
začetka dela za zamenjavo, spremembo
ali prilagoditev pomembne značilnosti

S TEM POTRJUJEMO:
1

da je bila ta ladja pregledana v skladu z zahtevami v predpisu 1/8 konvencije,
spremenjene s protokolom iz leta 1978,

2

da j e pregled pokazal:

2.1

da ladja izpolnjuje zahteve iz konvencije, kar zadeva sisteme in naprave za protipožarno
zaščito ter načrte za nadzor požarov,

2.2

da so na voljo reševalne naprave in oprema v rešilnih čolnih, splavih in čolnih za
reševanje v skladu z zahtevami konvencije,

2.3

da ima ladja napravo za metanje vrvi in radijske naprave, ki se uporabljajo v opremi za
reševanje, v skladu z zahtevami konvencije,

2.4

da ladja izpolnjuje zahteve konvencije v zvezi z navigacijsko opremo, sredstvi za
vkrcavanje pilotov in navtičnimi publikacijami,

:

Samo za tankerje, ladje za prevoz kemikalij in prevoz plinov.
V skladu s sistemom ladijskih identifikacijskih številk IMO, ki gaje sprejela organizacija z resolucijo
A.600(15).
4
Neustrezno prečrtaj.
3
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2.5

da je ladja opremljena z lučmi, svetlobnimi telesi in sredstvi za oddajanje zvočnih in
opozorilnih signalov o nevarnosti v skladu z zahtevami konvencije in veljavnimi
Mednarodnimi predpisi za preprečevanje trčenj na moiju,

2.6

da ladja v vseh drugih pogledih izpolnjuje ustrezne zahteve v konvenciji,

3

da ladja pluje v skladu s predpisom 111/26.1.1.1 znotraj meja trgovinskega območja

4

da je pri izvajanju predpisa 1/6 (b) vlada uvedla:4
- obvezne letne preglede,
- izredne preglede,

5

daje bilo/ni bilo^ izdano spričevalo o izvzetju.

To spričevalo velja do
Izdano v

i

(datum izdaje)

:
(kraj izdaje spričevala)

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

4

Neustrezno prečrtaj.

10. februar 1999

21

poročevalec, št. 7

Poročilo o opremi za spričevalo o varnostni opremi
tovorne ladje
(obrazec E)

To poročilo mora biti ves čas priloženo spričevalu
o varnostni opremi tovorne ladje.
POROČILO O OPREMI ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEV
MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU,
1974, SPREMENJENI LETA 1988

1.
Podatki o ladji
Ime ladje
Razločevalna številka ali črke

2.
1

Podatki o napravah za reševanje
skupno število oseb, ki so jim na voljo
naprave za reševanje
levi bok
ladje

2
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.6.1
2.6.2

skupno število rešilnih čolnov
skupno število oseb, ki jih čolni lahko
sprejmejo
število delno zaprtih samoizravnalnih
rešilnih čolnov
(predpis D3/43)
število popolnoma zaprtih rešilnih

desni bok
ladje

\

čolnov
(predpis 1H/44)
število rešilnih čolnov z lastnim
rezervoaijem zraka
(predpis HI/45)
število negorljivih rešilnih čolnov
(predpis III/46)
drugi rešilni čolni
število
vrsta

poročevalec, št. 7
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2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
6
7
8
8.1
8.2
9
10
10.1
10.2

3

število drsnih rešilnih čolnov
popolnoma zaprtih (predpis HI/44)
z lastnim rezervoaijem (predpis 131/45)
negorljivih (predpis HI/46)
število motornih rešilnih čolnov (vštetih v skupno
število zgoraj prikazanih rešilnih čolnov)
število rešilnih čolnov, opremljenih z reflektorji
Število Čolnov za reševanje
število čolnov, vštetih v skupno število zgoraj
prikazanih rešilnih čolnov
rešilni splavi
tisti, za katere se zahtevajo odobrene naprave za
spuščanje v vodo
število rešilnih splavov
število oseb, ki jih splavi sprejmejo
tisti, za katere se ne zahtevajo odobrene naprave
za spuščanje v vodo
število rešilnih splavov
število oseb, ki jih splavi sprejmejo
število rešilnih splavov, ki jih zahteva predpis
m/26.1.4
število rešilnih obročev
število rešilnih jopičev
reševalne obleke
skupno Število
Število oblek, ki izpolnjujejo zahteve za rešilne
jopiče
število toplotnih zaščitnih sredstev1
radijske naprave, ki se uporabljajo v napravah za
reševanje
število radarskih odzivnikov
število dvosmernih VHF radiotelefonskih
aparatov

Ladje, zgrajene pred 1. februarjem 1992, ki ne izpolnjujejo v celoti veljavnih zahtev
iz III. poglavja konvencije, ki je bila spremenjena leta 19882
veljavna določba

namestitev radiotelegrafa za rešilni čoln
prenosni radijski aparat za rešilni čoln
EPIRB za rešilni čoln(121,5 MHz in 243,0 MHz)
dvosmerni radiotelefonski aparat

1
:

Razen tistih, ki se zahtevajo v predpisih III/38.5.1.24, III/41.8.31 in III/47.2.2.13.
Tega dela ni treba ponoviti v poročilu, priloženem spričevalom, izdanim po 1. februarju 1995.

10. februar 1999
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S TEM POTRJUJEMO, daje to poročilo v vsakem pogledu pravilno.

Izdano v
(kraj izdaje poročila)

(datum izdaje)

(podpis pooblaščenega uradnika,
ki je izdal spričevalo)

(pečat ali žig organa, ki je izdal spričevalo)

poročevalec, št. 7
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3. člen

4. člen

Za izvajanje protokola h 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

kot je spremenjena s spremembami in dodatki v protokolu in
njegovi prilogi.

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 tovornih črtah,
1966, in Konvencije ILO 147.

Protokol ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
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 protokola

4. Ocena potrebnih finančnih sredstev za izvajanje protokola

Za podpisnice tega protokola bodo veljale določbe Mednarodne
konvencije za varnost človeškega življenja na morju iz leta 1974,

Izvajanje protokola ne bo zahtevalo finančnih sredstev.

10. februar 1999
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

MINISTRSTVOM

REPUBLIKE

ZA

NA

IN

OBRAMBO

REPUBLIKE

SODELOVANJU

PODROČJU

OBRAMBO

SLOVENIJE

MINISTRSTVOM

SLOVAŠKE

ZA

MED

O

VOJAŠKEM

(BSKSVP)

- EPA - 699 - II -

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

Vlada Republike Slovenije je na 94. seji dne 28. januarja 1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO SLOVAŠKE REPUBLIKE
O SODELOVANJU NA VOJAŠKEM PODROČJU,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo:
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Bogdan KOPRIVNIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo;
- 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

2. člen

1. člen

Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*

Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike
Slovenije in Ministrstvom za obrambo Slovaške Republike o
sodelovanju na vojaškem področju, podpisan dne 12. novembra
1997 v Bratislavi.
10. februar 1999

' Besedilo sporazuma v slovaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
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SPORAZUM

med

Ministrstvom za obrambo
Republike Slovenije

in

Ministrstvom za obrambo
Slovaške republike

o

sodelovanju na vojaškem področju
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2. člen

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za
obrambo Slovaške republike (v nadaljevanju: pogodbenici) sta
se

Oblike sodelovanja
Na podlagi tega sporazuma bodo izdelani letni načrti dvostranskega sodelovanja.

v skladu s III. poglavjem Dunajskega dokumenta o pogajanjih za
krepitev medsebojnega zaupanja in varnosti 1992 (WD 1992) in
v prizadevanju za krepitev obrambnovarnostne politike v skladu
s politiko dobrih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško
republiko,

Predloge načrtov dvostranskega sodelovanja za naslednje
koledarsko leto si pogodbenici medsebojno izmenjata do 15.
oktobra.

v prizadevanju za vzpostavitev odnosov medsebojnega
razumevanja med pogodbenicama s pomočjo razvijanja
dvostranskih odnosov

Odobritev predlogov in končno izdelavo letnega načrta bo opravila
delovna skupina obeh pogodbenic, izmenično v eni od držav
pogodbenic, vedno do 30. novembra.

dogovorili o naslednjem:

V vsakem letnem načrtu dvostranskega sodelovanja bodo
določeni cilji, njihove oblike, obseg, udeležba in kraj uresničevanja
kot tudi pristojni organ, ki bo za to odgovoren, ter morebitne
druge določbe.

1. člen
Obseg sodelovanja

Dopisovanje med pogodbenicama, potrebno za pripravo ciljev in
za zagotovitev njihove uresničitve, bo potekalo po diplomatski
poti.

Pogodbenici bosta obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma,
izpolnjevali na podlagi načel popolne enakopravnosti, vzajemnosti
in obojestranskih koristi na teh področjih:

Sodelovanje na področjih, navedenih v 1. členu tega sporazuma,
se bo uresničevalo predvsem v obliki informativnih in strokovnih
razgovorov med pristojnimi organi obeh pogodbenic.

1. uresničevanja sklepov Organizacije o varnosti in sodelovanju
v Evropi (OVSE) in nalog Organizacije združenih narodov
(OZN) za ohranjanje miru;

Ob skupni izdelavi letnega načrta dvostranskega sodelovanja v
oktobru tekočega leta bodo ovrednoteni rezultati sodelovanja iz
preteklega leta. Ocene dvostranskega sodelovanja iz preteklega
leta bodo predložene ministroma za obrambo obeh pogodbenic.

2. obrambne doktrine in vojaških vprašanj varnostne politike;
3. udeležbe vojaških opazovalcev na vojaških vajah na podlagi
vzajemnosti;

Pogodbenici jamčita za varstvo informacij in podatkov, s katerimi
sta se seznanili pri dvostranskem sodelovanju, in se zavezujeta,
da le-teh ne bosta uporabljali v škodo interesov druge pogodbenice
in jih ne bosta posredovali tretjim osebam brez poprejšnjega
pisnega soglasja tiste pogodbenice, ki je informacije posredovala.

4. organizacije in razvoja oboroženih sil, kadrovskega,
materialnega in finančnega področja;
5. priprave strokovnjakov na vojaških šolah, sodelovanje med
vojaškimi šolami za pripravo znanstvenih delavcev in njihovo
nadaljnje izobraževanje;

3. člen

6. vojaškega letalstva;.

Finančna zagotovitev sodelovanja

7. vojaškega zdravstva;

Finančni obračun, povezan z zagotovitvijo dejavnosti na področju
sodelovanja po tem sporazumu, pogodbenici uresničujeta na
podlagi vzajemnosti.

8. izmenjave izkušenj na področju varstva okolja in pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah;

Pogodbenica sprejemnica krije stroške nastanitve, prehrane
članov delegacije, prevoz na območje svoje države, ob morebitni
smrti člana delegacije pa bo pomagala pri zagotavljanju
zdravstvene dokumentacije. V potrebnih primerih bo zagotovila
zdravniško pomoč in zdravniško oskrbo za člane delegacije v
vojaških ali civilnih ustanovah, vse stroške v zdravstvenih
ustanovah pa bo krila pogodbenica pošiljateljica.

9. vojaške geografije;
10. vojaške zgodovine;
11. vojaške godbe in kulturnih prireditev;

Pogodbenica pošiljateljica bo za osebe iz svoje delegacije v
povezavi z njihovim bivanjem na ozemlju pogodbenice sprejemnice
na svoje stroške zagotovila:

12. vojaškega športa;
13. izmenjave počitniških zmogljivosti;
14. sodelovanja med enotami;

a) prevoz na vnaprej določeno mesto vstopa na ozemlje države
pogodbenice sprejemnice in nazaj, če ni drugače dogovorjeno;

15. na drugih vojaških področjih na podlagi obojestranskega
interesa.

b) žepnino med bivanjem;
c) zavarovanje zdravstvenih stroškov v tujini;

Pogodbenici lahko sodelovanje, določeno v točkah 1 do 15,
podrobneje uredita z izvedbenimi protokoli v skladu s tem
sporazumom.
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Preostali stroški, ki bodo nastali v zvezi z uresničevanjem
sporazuma na posameznih področjih sodelovanja, se bodo
reševali z medsebojnim dogovorom pogodbenic z izjemo primerov,
ki se bodo uredili s posebnim sporazumom.

Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega izmed uradnih
obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so bili izpolnjeni
vsi pogoji za začetek veljavnosti tega sporazuma po notranjih
predpisih.

4. člen
Končne določbe

Sestavljeno v Bratislavi dne 12.11.1997 v dveh izvirnikih v
slovenskem in slovaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako
verodostojni.

Ta sporazum je sklenjen za 5 letno obdobje. Njegova veljavnost
se samodejno podaljšuje za nadaljnja 5 letna obdobja, če ga
nobena pogodbenica pisno ne odpove.
Odpovedni rok je 6 mesecev od dneva vročitve pisne odpovedi
drugi pogodbenici po diplomatski poti.
Pogodbenici lahko na podlagi obojestranskega soglasja ta
sporazum kadar koli spremenita ali dopolnita v obliki pisnih
dodatkov.

Za Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije

Za Ministrstvo za obrambo
Slovaške republike

TitTurnšek, l.r.

Jan Sltek, l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije.

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

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in
Ministrstvom za obrambo Slovaške republike o sodelovanju na
vojaškem področju je bil podpisan dne 12. novembra 1997 v
Bratislavi. Podpisala sta ga g. Tit Turnšek, minister za obrambo
Republike Slovenije in g. Jan Sitek, minister za obrambo Slovaške
republike.

sta se seznanili pri dvostranskem sodelovanju in se zavezujeta,
da le-teh ne bosta uporabljali v škodo interesov druge
pogodbenice.
V sporazumu je določena tudi finančna zagotovitev sodelovanja.
Predlagamo, da sporazum v skladu z drugim odstavkom 63.
člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.

V sporazumu je opredeljen obseg sodelovanja, ki pokriva zlasti
področja uresničevanja sklepov Organizacije o varnosti in
sodelovanju v Evropi (OVSE) in nalog Organizacije združenih
narodov (OZN) za ohranjanje miru, obrambne doktrine in vojaških
opazovalcev na vojaških vajah na podlagi vzajemnosti,
organizacije in razvoja oboroženih sil, kadrovskega, materialnega
in finančnega področja ter ostalih.

Zakon o ratifikaciji začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Za uresničevanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih in
spremeniti veljavnih predpisov.

Sporazum določa tudi oblike sodelovanja, izdelavo letnih načrtov
dvostranskega sodelovanja, kjer bodo določeni cilji, njihove oblike,
obseg in kraj uresničevanja kot tudi pristojni organ, ki bo za to
odgovoren.

Ob uresničevanju določil sporazuma bo treba zagotoviti finančna
sredstva za poravnavo stroškov dogovorjenih dejavnosti.
Zagotovilo jih bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije iz
rednih sredstev.

Pogodbenici jamčita za varstvo informacij in podatkov, s katerimi
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Dopolnitev

DELNE

POBUDE

SKLENITEV

ČLANSTVU

EVROPSKI

DELOVNE

BLAGA;

ZA

POGAJANJA

MEDNARODNE

REPUBLIKE

UNIJI

ZA

SKUPINE

DELOVNE

KONKURENCA

IN

SLOVENIJE

-

PROST

SKUPINE

DRŽAVNE

0

V

6

PRETOK

-

POMOČI

Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
-

Vlada Republike Slovenije je na 93. seji dne 21/1-1999 sprejela:
-DOPOLNITEV DELNE POBUDE ZA POGAJANJA IN
SKLENITEV MEDNARODNE POGODBE O ČLANSTVU
REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA PODROČJE: DELOVNE SKUPINE 1 - PROST PRETOK BLAGA;
DELOVNE SKUPINE 6 - KONKURENCA IN DRŽAVNE
POMOČI,
ki jo pošilja na podlagi šestega odstavka 59. člena zakona o
zunanjih zadevah.

-

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Odbora za mednarodne odnose
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POGODBE

PODROČJE:

1

Številka: 900-01/98-13 (T)
Ljubljana, dne 22/1-1999

IN
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Igor BAVČAR, minister za evropske zadeve,
dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj.
Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve,
mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti,
dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo;
Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
Jožef ŠKOLČ, minister za kulturo,
dr. Janez POTOČNIK, vodja ožje pogajalske skupine,
Anton GRABELJŠEK, vodja 1 in 6 delovne skupine,
Andrej ENGELMAN, namestnik direktorja Službe Vlade
Republike Slovenije za evropske zadeve.
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DOPOLNITEV DELNE POHUDE ZA FUCrAJAINJA 1IN MSJLILIM11ILV
MEDNARODNE POGODBE O ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V
EVROPSKI UNIJI

I.
Državni zbor Republike Slovenije je dne 27. julija 1993 ratificiral Sporazum o sodelovanju
med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo. Ta sporazum pomeni
formalen začetek sodelovanja med obema pogodbenicama.
Namera o poglobitvi sodelovanja je izražena že v preambuli tega sporazuma, saj je zapisano,
da ta sporazum o sodelovanju predstavlja prvo stopnjo ureditve odnosov med pogodbenicama
in da ga bo ob pravem času nadomestil "evropski sporazum" o pridružitvi.
Pogajanja o evropskem sporazumu so se pričela leta 1995, sporazum pa je bil podpisan leto
kasneje.
Državni zbor Republike Slovenije je ratificiral Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino ter protokol, s katerim se spreminja
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani (MESP) dne 15. julija 1997.
Evropski sporazum v 1. členu določa cilje pridružitve, od katerih je najpomembnejši cilj
zagotavljanje primernega okvira za postopno vključitev Slovenije v Evropsko unijo. V ta
namen si bo Slovenija prizadevala za izpolnitev potrebnih pogojev.
Evropski sporazum je oktobra 1998 kot zadnja ratificirala Grčija, tako da sedaj na ravni EU
potekajo zaključni ratifikacijski postopki. V skladu s končnimi določbami sporazuma bo
sporazum začel veljati prvi dan drugega meseca po tem, ko obe strani notificirata zaključek
ratifikacijskega postopka, to je, 1. februarja 1999.
Za nemoteno zagotavljanje razvoja trgovinskih stikov in izvajanja določb o trgovini in zadevah
v zvezi s trgovino, je s 1.januarjem 1997 začel veljati Začasni sporazum o trgovini in zadevah
v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko
skupnostjo za premog in jeklo ter Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani.

n.
V Bruslju se je 30. in 31. marca 1998 uradno začela konferenca o pristopu Republike
Slovenije v EU.
Postopek pregleda usklajenosti slovenske zakonodaje z zakonodajo EU se je pričel že konec
aprila 1998 in bo predvidoma za vsa področja končan julija 1999. Tako je'Republika Slovenija
v mesecu septembru 1998 predala prvih sedem pogajalskih izhodišč, na podlagi katerih je EU
10. februar 1999

sprejela Skupna pogajalska izhodišča, ki so bila obravnavana na ravni glavnih pogajalcev 10.
novembra 1998. V mesecu decembru 1998 je Republika Slovenija predala drugih pet
pogajalskih izhodišč in v mesecu januarju 1999 še eno pogajalsko izhodišče.
Pogajanja se bodo končala s sprejemom Pogodbe o pristopu. V pogodbi bodo določene
obveznosti držav kandidatk, ki bodo izvirale iz bodočega članstva. Med temi obveznostmi bo
za Slovenijo najbolj pomembna obveznost ta, da bo spoštovala (pravno) ureditev Evropske
unije. Slednja je zelo obsežna in zahtevna, njen obseg in pomen pa bo v celoti mogoče določiti
šele po končanih postopkih pregledovanja usklajenosti slovenske zakonodaje s pravno
ureditvijo Evropske unije.
V pogodbi o pristopu bodo zajeta vse začasna odstopanja od veljavne pravne ureditve
Evropske unije, ki jih bo Slovenija v pogajanjih izposlovala. Podrobnejša opredelitev zahtev,
ki naj bi jih slovenska delegacija postavila v pogajanjih, bo mogoča šele po dejanskem začetku
pogajanj na področjih, za katera so v tej dopolnitvi delne pobude vsebovana pogajalska
izhodišča, kar je posledica bistvene značilnosti pogajanj o pristopu, torej njihove postopnosti:
pogajanja se začnejo šele po tem, ko je določeno področje ali več zaokroženih področij v
postopkih analitičnega pregleda usklajenosti slovenske zakonodaje s pravno ureditvijo
Evropske unije že obravnavano.
Na konferenci glavnih pogajalcev 10. novembra 1998 je bil sprejet dogovor, da države
kandidatke v mesecu januarju 1999 predložijo pogajalska izhodišča za dve področji:
- politika konkurence in državne pomoči;
- prost pretok blaga.
Zaradi takega dogovora, zlasti pa zato, da pridobi mandat za pogajanja, se je Vlada Republike
Slovenije odločila Državnemu zboru Republike Slovenije posredovati v obravnavo in potrditev
dopolnitev delne pobude za sklenitev mednarodne pogodbe, ki vsebuje predloge pogajalskih
izhodišč za področja, katera bo potrebno Komisiji izročiti v januarju 1998. Vlada bo o poteku
pregledovanja usklajenosti slovenske zakonodaje s pravno ureditvijo Evropske unije in
pogajanjih na področjih, za katera bo Državni zbor potrdil pobudo oziroma izhodišča za
pogajanja, Državni zbor tekoče obveščala.
Pri obravnavanju predložene dopolnjene pobude je treba upoštevati dejstvo, da si zaradi
politične volje tako na strani Evropske unije kot tudi na strani večine držav - kandidatk
Slovenija ne more privoščiti, da v procesu pogajanj ne bi vzdrževala dogovorjenega tempa,
tako kot druge države kandidatke, saj bi jo to pripeljalo v velik zaostanek.
Na področjih, za katera so v dopolnjeni delni pobudi že vsebovana izhodišča za pogajanja,
mora slovenska delegacija poskušati doseči čim boljši položaj v skladu z usmeritvami, sklepi in
stališči, ki jih je ob obravnavi gradiv v zvezi z vključevanjem Republike Slovenije v Evropsko
unijo Državni zbor Republike Slovenije že sprejel, hkrati pa tudi z usmeritvami, ki izhajajo iz
dokumentov vlade, zlasti iz Strategije Republike Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo in
iz Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske unije.
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uu.
Vlada Republike Slovenije je 2. aprila 1998 imenovala vodjo in člane ožje pogajalske skupine,
ki se bodo v okviru potijenih pogajalskih izhodišč pogajali o posameznih delih sporazuma o
članstvu, hkrati pa bodo Vlado RS redno obveščali o poteku pogajanj.
Poleg tega je Vlada RS maja 1998 imenovala tudi vodje in člane 31 delovnih skupin, ki
sodelujejo v fazi pregleda usklajenosti slovenske zakonodaje s pravno ureditvijo EU.
Stroške ožje pogajalske skupine krije Služba Vlade za evropske zadeve, stroške članov
delovnih skupin pa resorni organi, ki imajo v teh delovnih skupinah svoje predstavnike.
Delegacijo za pogajanja sestavljajo člani Ožje pogajalske skupine, vanjo pa se glede na
obravnavana vprašanja vključujejo tudi vodje delovnih skupin, ki jih določi vodja ožje
pogajalske skupine, in predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve ter Službe Vlade za
evropske zadeve.

IV.
Pogodba o članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji bo predložena v ratifikacijo
Državnemu zboru Republike Slovenije.
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POGAJALSKO IZHODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PODROČJE I
PROST PRETOK BLAGA
I.
Republika Slovenija sprejema pravni red Evropske unije za področje 1 - Prost
pretok blaga.
Republika Slovenija na področju Prost pretok blaga ne zahteva prehodnega
obdobja, razen na področju zdravil za humano uporabo, ki se nanaša na
direktivi 65/65 EGS, 75/319/EGS in uredbo 2309/93 ter pripadajoče predpise, v
trajanju 5 let od predvidenega vstopa v EU (do 1.1.2008),
Republika Slovenija na področju Prost pretok blaga ne zahteva izjem, razen na
področju nevarnih snovi (direktivi 76/769/EGS in 79/117/EGS), v smislu pravice,
da na ozemlju Republike Slovenije ostanejo v veljavi obstoječe strožje zahteve
glede omejitev uporabe naslednjih kemikalij oziroma pesticidov: atrazin,
klorpikrin, metilbromid, parakvat, 2,4,5-T, tetrakloroogljik.

n.
Pravna ureditev Republike Slovenije na področju Prost pretok blaga je delno usklajena
s pravnim redom Evropske unije. Republika Slovenija bo zakonsko ureditev Republike
Slovenije na področju Prost pretok blaga v celoti, razen zgoraj navedenega prehodnega
obdobja in izjeme, postopno uskladila s pravnim redom Evropske unije in jo uveljavila
najkasneje do 31.12.2002 (glej Prilogo I). Pri dokončnem prevzemu pravnega reda
Evropske unije na področju Prost pretok blaga Republika Slovenija ne pričakuje večjih
težav.

Republika Slovenija že pripravlja t.i. "horizontalno zakonodajo", ki bo ustrezno urejala
pomembne elemente za zagotovitev prostega pretoka blaga. Tako bo direktiva o
splošni varnosti proizvodov
(92/59/EGS) uvedena v slovensko zakonodajo z
Zakonom o splošni varnosti proizvodov, ki bo sprejet in se bo začel izvajati najkasneje
do 31.12.1999. S sprejetjem novih zakonov: Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode
in ugotavljanju skladnosti (delovni naslov) ter Zakona o standardizaciji, bo prenehal
veljati sedaj veljavni Zakon o standardizaciji (Ur. list RS, št. 1/95), na podlagi katerega
se sedaj izdajajo nekateri tehnični predpisi. V Zakonu o tehničnih zahtevah in
ugotavljanju skladnosti (delovni naslov), ki bo sprejet do 30.6.2000 in se bo v celoti
začel izvajati do 30.6.2002, bodo zapisana potrebna splošna načela, uveljavljena v
državah članicah EU, ki omogočajo prost pretok blaga. Ta zakon bo tudi pravna
podlaga za izdajo predpisov o tehničnih zahtevah za posamezne proizvode na
področjih, za katera ne obstaja (ali pa ne bo obstajal) noben poseben zakon.
Ministrstva bodo tako po sprejetju zakona imela pravno podlago za pripravo tehničnih
predpisov, ki bodo omogočali izvajanje direktiv Evropske unije (bodisi iz t.i. nabora
direktiv »starega pristopa« bodisi iz t.i. nabora direktiv »novega pristopa«). Novi
Zakon o standardizaciji bo urejal področje standardizacije. Sprejet bo do 30.6.2000 in
v celoti izveden najkasneje do 30.6.2002. Navedena dinamika sprejemanja in izvajanja
obravnavane zakonodaje je podrobneje razvidna iz Priloge I.
10. februar 1999
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III.
V Republiki Sloveniji večina institucij, potrebnih za izvajanje pravnega reda Evropske
unije na področju Prost pretok blaga, že deluje. Za uveljavitev pravnega reda Evropske
unije bo Republika Slovenija ustanovila tudi nekatere nove institucije (za področja
kmetijskih in gozdarskih traktorjev, kemikalij, eksplozivnih snovi za civilno uporabo,
gradbenih proizvodov in javnih naročil) ter okrepila (nove zaposlitve, usposabljanje
ljudi) in zagotovila bolj primerno in učinkovito delovanje že obstoječih institucij in
funkcij znotraj državne uprave (ministrstva, inšpekcijske službe, uradi, ...).

Posebna pozornost bo namenjena zagotovitvi neodvisnosti in učinkovitosti posameznih
dejavnosti, ki na posreden ali neposreden način vplivajo na izvajanje tehničnih
predpisov, vključno z nadzorom trga. S tem namenom bo institucionalno reorganizirala
Urad za standardizacijo in meroslovje (USM). Reorganizacija bo zajela organizacijske
spremembe za izvajanje dejavnosti, ki se sedaj opravljajo v okviru USM, kot so
standardizacija, akreditacija, meroslovje, ugotavljanje skladnosti (sistemski pristop),
homologacija vozil. Nova ureditev bo nedvoumno zagotovila neodvisnost odločanja
pri izvajanju teh dejavnosti.

Spremembe bodo potekale v dveh fazah. V prvi fazi bo posameznim dejavnostim
znotraj USM zagotovljena neodvisnost pri odločanju. To bo urejeno do 30.6.1999. V
drugi fazi sprememb pa bo izvedena organizacijska ločitev posameznih dejavnosti na
naslednji način:
1. področje meroslovja in plemenitih kovin bo organizirano znotraj državne uprave
2. področje akreditacije bo organizirano v samostojni instituciji
3. področje standardizacije z informacijskim centrom bo organizirano v samostojni
instituciji
4. področje homologacije vozil bo v okviru državne uprave znotraj ministrstva z
ustrezno pristojnostjo na obravnavanem področju
Natančnejša statusna in organizacijska oblika zgoraj navedenih institucij oziroma
dejavnosti bo določena najpozneje do 30.6.1999. Reorganizacija bo izvedena
postopoma, z različno dinamiko za vsako področje posebej, najpozneje do 30.6.2002.

Aktivnosti ugotavljanja skladnosti, ki se nanašajo na sistemsko urejanje področja in se
sedaj izvajajo znotraj USM, se bodo izvajale v okviru državne uprave oziroma
ministrstva, ki je pristojno za notranji trg in prost pretok blaga (Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj - MEOR). V povezavi s tem bo imel MEOR nalogo
določanja in skrbi za izvajanje politike na področju prostega pretoka blaga, kar med
drugim pomeni tudi, da bo:
•

zagotovljal usklajenost tehničnih pravnih aktov (zakoni in drugi predpisi), ki se
nanašajo na proizvode, za katere je treba zagotoviti varno delovanje in uporabo ter

•

zagotovil ustrezen nadzor na trgu glede izpolnjevanja določil tehničnih pravnih
aktov, ki se nanašajo na proizvode.

Prenos te dejavnosti iz USM na MEOR bo izveden do 31.3.1999.
poročevalec, št. 7
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1. MOTORNA VOZILA
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju motornih vozil je že delno
usklajena s pravnim redom Evropske unije:
• Na področju cestnih vozil ima Republika Slovenija uveden sistem homologacije
vozil, ki je povzet po sistemu EU, vendar temelji na posamičnih tehničnih
pravilnikih UN/ECE, ki so v glavnem enakovredni posamičnim direktivam EGS. Na
tehničnem področju je usklajenost sedanjega sistema že skoraj 70 %. V glavnem
tudi že obstoji ves sistem potrebnih institucij za delovanje sistema.
• Na področju kmetijskih in gozdarskih traktorjev v Republiki Sloveniji ne obstoji
nacionalna tehnična zakonodaja, zato bo treba celoten sistem šele vzpostaviti.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo v celoti prevzela pravni red Evropske unije na področju
motornih vozil na naslednji način:
• Na področju cestnih vozil bo izdelan nov Pravilnik o vozilih, ki bo v celoti povzel
sistem, ki ga uporablja EU. Potrebni predpisi bodo sprejeti do 30.6.2001. Novi
sistem bo v celoti implementiran do 31.12.2001 oziroma do polnopravnega članstva
Republike Slovenije v EU, saj lahko določene aktivnosti izvajajo samo članice EU.
• Na področju kmetijskih in gozdarskih traktorjev bo sprejet Pravilnik o kmetijskih in
gozdarskih traktorjih. Potrebni predpisi bodo sprejeti do 30.6.2001. Pravni red
Evropske unije bo v celoti implementiran do 31.12.2002, oziroma do
polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU, saj lahko določene aktivnosti
izvajajo samo članice EU.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Na področju cestnih vozil ustrezne institucije v Republiki Sloveniji že obstajajo in
delujejo. Na področju kmetijskih in gozdarskih traktorjev bo sukcesivno vzpostavljena
mreža potrebnih institucij: homologacijski organ (do 30.9.2000), preskusni laboratoriji
(do 30.6.2002) in organizacije za preverjanje skladnosti s predpisi (do 30.6.2002). Ti
organi bodo v celoti delovali do 31.12.2002.
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2. ŽIVILA
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonsko ureditev Republike Slovenije na področju živil sestavljajo: (i) Zakon o
zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Ur l. SFRJ, št. 55/87 in
58/85 in Zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (Ur l. SRS, št. 17/75 in 42/86), ki
dajeta pravno podlago za izdajo tehničnih predpisov o živilih s področja dejavnosti
Ministrstva za zdravstvo ter omogočata nadzorstvo nad zdravstveno ustreznostjo živil;
(ii) Zakon o standardizaciji (Ur.l. RS, št. 1/95) in Zakon o kontroli kakovosti kmetijskih
in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu (Ur.l. SFRJ, št. 28/75, 70/78,
54/86 in 30/91), ki dajeta pravno podlago za izdajo tehničnih predpisov o živilih iz
področja dejavnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter omogočata
nadzorstvo na področju kakovosti živil; (iii) Zakon o veterinarstvu (Ur.l. RS, št.82/94,
21/95, 16/96) daje pravno podlago za izdajo tehničnih predpisov s področja posebnih
zahtev za živila živalskega izvora ter omogoča nadzor nad živili živalskega izvora.
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju živil je delno že usklajena s
pravnim redom Evropske unije: (i) zakonodaja s področja nadzora nad zdravstveno
ustreznostjo živil ter za zaščito potrošnikov je dobro usklajena, razen na področju
zahtev, ki veljajo za pooblaščene preskusne laboratorije v smislu akreditacije ter
usposobljenosti organov za uradni nadzor nad živili, ki bodo morali opravljati nadzor v
vseh fazah proizvodnje in prometa; (ii) na področju zahtev, ki jih morajo izpolnjevati
živila, da so varna oziroma neškodljiva za zdravje in ki so opredeljene v specifičnih
uredbah in direktivah s področja aditivov za živila, pomožnih predelovalnih snovi,
materialov ter izdelkov, ki prihajajo v stik z živili in kontaminacije živil veljavna
slovenska zakonodaja ni sledila tehničnemu napredku ter strokovnim dognanjem, na
katerih temeljijo direktive Evropske unije.

Proces usklajevanja s pravnim redom EU
Za uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju živil bo Republika Slovenija:
(i) do 31.12.1999 sprejela zakon o zdravstveni ustreznosti živil, snovi in izdelkov, ki
prihajajo v stik z živili (ki bo nadomestil obstoječa Zakon o zdravstveni neoporečnosti
živil in predmetov splošne rabe in Zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad živili); (ii) do
31.12.2000 sprejela krovni Zakon o kmetijstvu, ki bo dajal pravno podlago za izdajo
tehničnih predpisov zaradi varovanja potrošnikov ter prostega pretoka blaga na (iii)
na osnovi obeh zakonov postopoma do 31.12.2002 sprejela in implementirala
podzakonske predpise s področja živil, zaradi varovanja javnega zdravja in potrošnikov
ter prostega pretoka blaga (podrobneje v Prilogi I).
Republika Slovenija pričakuje, da ji bo ob vstopu v EU omogočena registracija
kmetijsko-živilskih proizvodov v paketu, kot je bilo to omogočeno državam, ki so
postale članice EU v zadnjem priključitvenem krogu. Harmonizacija slovenskih
predpisov s pravnim redom Evropske unije pomeni ukinitev nekaterih obstoječih, t.i.
receptnih tehničnih predpisov (recipe legislation) s področja kakovosti živil. Slovenija
je proizvajalka tradicionalnih živil, kot so npr.: kraški pršut, nekateri slovenski poltrdi
siri, itd., ki so bili izdelani na osnovi t.i. receptnih tehničnih predpisov. Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v obdobju 1999-31.12.2002 sprejelo in
implementiralo zakonodajo za posebne kmetijsko-živilske proizvode, ki bo primerljiva
s tovrstno zakonodajo v EU (uredbi 2081/92 in 2082/92). Ta zakonodaja bo
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omogočala Republiki Sloveniji na enotnem EU trgu trženje živil, ki izpolnjujejo
dodatne zahteve, kot je minimalno predpisano v horizontalnih in vertikalnih direktivah
za področje živil.

Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za izvajanje pravnega reda Evropske unije na področju živil bo Republika Slovenija: (i)
okrepila in usposobila obstoječe nadzorne organe za izvajanje zakona v smislu
uradnega nadzora nad živili ter (ii) strokovno, kadrovsko in tehnično okrepila in
usposobila obstoječe pooblaščene preskusne laboratorije za izpolnjevanje pogojev
akreditacije po EN 45001 ter (iii) institucije za strokovno podporo izvajalcem
uradnega nadzora pri reševanju zdravstvene problematike živil in zaščite potrošnikov.
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i. KEMIKALIJ L
NEVARNE SNOVI
Sedanja zakonska ureditev Republike Slovenije
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju nevarnih snovi je delno že
usklajena s pravnim redom Evropske unije: (i) sistem razvrščanja, pakiranja in
označevanja nevarnih snovi je delno usklajen s predpisi EU; razlike so predvsem v tem,
da se po obstoječi zakonodaji Republike Slovenije nevarne snovi razvrščajo le na tri
skupine strupenosti glede na akutno toksičnost, medtem ko je v EU predpisih petnajst
skupin nevarnosti; razlike so tudi pri kriterijih za razvrščanje; (ii) s sedanjo ureditvijo
se opravljajo le naloge, ki jih ta zakonodaja upravnim organom nalaga, zato
Ministrstvo za zdravstvo kot pristojni organ za izvajanje zakonodaje in Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije kot pristojni organ za njen nadzor, nista v celoti
usposobljena za izvajanje bodoče zakonodaje, kije v pripravi.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo uskladila svojo zakonodajo na področju nevarnih snovi s
pravnim redom Evropske unije (direktiva 67/548/EGS, 76/769/EGS in 79/117/EGS)
tako, da bo sprejela Zakon o kemikalijah in ustrezne podzakonske predpise. Zakon o
kemikalijah bo sprejet in uveljavljen do 31.12.1999. Pravni red Evropske unije bo v
celoti uveljavljen do 31.3.2001 (glej Prilogo I).
Institucionalni okvir za izvajanje zakonodaje
Za izvajanje usklajenega pravnega reda bo z Zakonom o kemikalijah Republika
Slovenija (i) na novo ustanovila pristojni organ za kemijsko varnost - Urad za
kemikalije, (ii) okrepila nadzorni organ za izvajanje zakona in podzakonskih predpisov
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, (iii) usposobila ustrezno število
strokovnjakov v institucijah za izvajanje ocene tveganja kemikalij ter drugih strokovnih
nalog za podporo pristojnemu organu, s koordinacijo v Inštitutu za varovanje zdravja
Republike Slovenije.
Republika Slovenija bo poskrbela tudi za usposobitev strokovnjakov za svetovanje
malim in srednje velikim podjetjem pri izvajanju predpisov.
Zahteve za izjeme za odstopanje od pravnega reda Evropske unije
Republika Slovenija v uveljavljanju pravnega reda Evropske unije na področju nevarnih
snovi zahteva izjemo v smislu pravice, da na ozemlju Republike Slovenije ostanejo v
veljavi obstoječe strožje zahteve glede omejitev uporabe naslednjih kemikalij oziroma
pesticidov: atrazin, klorpikrin, metilbromid, parakvat, 2,4,5-T, tetrakloroogljik.
•
Za Republiko Slovenijo ni sprejemljivo, da bi sprejela zniževanje že doseženih
zdravstvenih standardov in standardov varstva okolja na tem področju. Republika
Slovenija si trajno prizadeva zmanjšati porabo pesticidov in drugih nevarnih snovi:
Zakon o prometu s strupi iz 1991 je prepovedal ali strogo omejil uporabo nekaterih
pesticidov in drugih nevarnih snovi; (ii) Odločba ministrstva za zdravstvo iz 1996 je
prepovedala ali omejila rabo še nekaterih pesticidov; (iii) Zakon o zdravstvenem
varstvu rastlin iz 1994 je okrepil skrb za premišljeno uporabo pesticidov, (iv) presoja o
nevarnosti pesticidov za človeka in okolje je pod v skladu z Zakonom o prometu s
J
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strupi v pristojnosti ministrstva za zdravstvo. Zdravstveno ekološka politika Republike
Slovenije upošteva načelo zamenjave bolj nevarnih kemikalij z manj nevarnimi. Za
zgoraj navedene kemikalije obstajajo manj nevarne alternative. Razlogi za prepovedi in
omejitve navedenih pesticidov oziroma kemikalij so njihove toksikološke in
ekotoksikološke lastnosti v pogojih njihove uporabe v Sloveniji, ki je (i) ekološko
izredno ranljiva, saj je okoli 46% ozemlja kraškega, torej zelo propustnega, (ii) obenem
pa se večina ljudi z vodo preskrbuje iz podtalnice ali iz kraških virov. Zaradi neugodnih
naravnih značilnosti za kmetijstvo - okoli 70% ozemlja je v težjih pridelovalnih
razmerah (reliefna razgibanost, visoka nadmorska višina, klimatske in pedološke
razmere, oddaljenost in težja dostopnost, itn.) - je intenzivno kmetijstvo v Sloveniji
mogoče le na ravninah, ki so po teksturi tal večinoma peščene, hkrati pa so pod njimi
rezervoarji podtalnice. Ob dejstvu, da se s pitno vodo iz podtalnice oskrbuje 57%, s
kraško vodo pa 38% uporabnikov javnih vodooskrbnih sistemov, ki oskrbujejo 75%
prebivalstva, pri čemer le 5% uporabnikov vodooskrbnih sistemov dobi vodo iz
površinskih in drugih virov, je skrb za preprečevanje uporabe nevarnih kemikalij
življenjskega pomena. V prid odločitev o prepovedi ali omejitvi so bili tudi rezultati
monitoringa pesticidov in drugih kemikalij v vodnih virih. Vse pomembnejši dejavnik
omejevanja pesticidov v okolju je tudi skrb za ohranjanje biološke raznovrstnosti, ki je
v Republiki Sloveniji zaenkrat še izredno visoka, tudi po zaslugi premišljene uporabe
nevarnih snovi.
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NEVARNI PRIPRAVKI IN DETERGENTI, DOBRA LABORATORIJSKA
PRAKSA
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju nevarnih pripravkov je delno že
usklajena s pravnim redom Evropske unije: (i) sistem razvrščanja, pakiranja in
označevanja nevarnih pripravkov je delno usklajen s predpisi EU, razlike so predvsem
v tem, da se po obstoječi zakonodaji Republike Slovenije nevarni pripravki razvrščajo
le na tri skupine strupenosti glede na akutno toksičnost, medtem ko je v EU predpisih
petnajst skupin nevarnosti; razlike so tudi pri kriterijih za razvrščanje; (ii) v skladu s
sedanjo ureditvijo se opravljajo le naloge, ki jih ta zakonodaja upravnim organom
nalaga, zato Ministrstvo za zdravstvo kot pristojni organ za izvajanje zakonodaje in
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije kot pristojni organ za njen nadzor nista v
celoti usposobljena za izvajanje bodoče zakonodaje, ki je v pripravi.
Področje dobre laboratorijske prakse v Republiki Sloveniji še ni urejeno s predpisi ,
ne glede na to pa se določene naloge v zvezi z vzpostavljanjem sistema nadzora že
opravljajo. Po sprejemu ustrezne pravne ureditve bo ta sistem tudi
formalno
vzpostavljen.
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju detergentov je delno že usklajena s
pravnim redom Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Za uskladitev zakonodaje Republike Slovenije s pravnim redom Evropske unije na
področju nevarnih pripravkov (direktiva 88/379/EGS in 78/631/EGS), detergentov
(direktivi 73/405/EGS in 73/404/EGS) in dobre laboratorijske prakse (direktiva
87/18/EGS in 88/320/EGS) bo Republika Slovenija do 31.12.1999 sprejela in
uveljavila Zakon o kemikalijah, podzakonske predpise na njegovi podlagi, ki bodo
podrobneje urejali omenjena področja, pa do 31.12.2002 (glej Prilogo I).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za izvajanje usklajenega pravnega reda bo Republika Slovenija z Zakonom o
kemikalijah (i) na novo ustanovila pristojni organ za kemijsko varnost - Urad za
kemikalije, (ii) okrepila nadzorni organ za izvajanje zakona in podzakonskih predpisov
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, (iii) usposobila ustrezno število
strokovnjakov v institucijah za izvajanje ocene tveganja kemikalij ter drugih strokovnih
nalog za podporo pristojnemu organu, s koordinacijo v Inštitutu za varovanje zdravja
Republike Slovenije, (iv) usposobila ustrezno število ocenjevalcev za nadzor izvajanja
dobre laboratorijske prakse, ki bodo zaposleni v Uradu za kemikalije.
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GNOJILA
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju gnojil je delno usklajena s pravnim
redom Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo uskladila svojo zakonodajo na področju gnojil s pravnim redom
Evropske unije postopno do 31.12.2002, tako, da bo sprejela nov zakon o gnojilih in
podzakonske predpise (podrobneje v Prilogi I), v katerih bodo implementirana določila
upoštevnih direktiv. Tako po vstopu v EU ne bo ovir za prost pretok gnojil z oznako
»EEC fertilizers«.
Republika Slovenija razume določbe direktive 76/116/EEC tako, da lahko tudi po
vstopu v EU v Sloveniji - tako kot velja tudi v ostalih državah članicah EU - ostanejo v
prometu nekatera gnojila, izdelana v Republiki Sloveniji, ki ne ustrezajo normativom
za promet z oznako »EEC fertilizers«, ustrezajo pa minimalnim zahtevam, ki jih bo za
promet predpisala Republika Slovenija. Gre predvsem za specialna mineralna gnojila v
manjših pakiranjih, namenjena vrtičkarskim programom.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
V Republiki Sloveniji ni potrebno ustanoviti novih institucij za izvajanje usklajene
zakonodaje na področju gnojil. Republika Slovenija pa bo kadrovsko in tehnično
okrepila in usposobila obstoječi pooblaščeni preskusni laboratorij (zaradi izpolnjevanja
pogojev akreditacije po EN 45001, zaradi uvedbe novih preskusnih metod, predpisanih
v direktivi 77/535/EGS).
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Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju predhodnih sestavin za droge ni v
nasprotju s pravnim redom Evropske unije. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza (Ur.l.RS št. 3/95) določa, da se snovi iz
Konvencije ZN proti nezakonitemu prometu mamil in psihotropnih snovi iz leta 1988
(Konvencija 88) lahko uvažajo in izvažajo le na podlagi dovoljenja za uvoz oziroma
izvoz, ki ga izda Ministrstvo za zdravstvo. Navodilo Ministrstva za zdravstvo na
osnovi te uredbe določa, da je za izvoz snovi iz I. skupine potrebno pridobiti uvozno
dovoljenje države uvoznice in da se za snovi iz II. tabele lahko izdajajo odprta
dovoljenja, s katerimi je možen večkratni uvoz oziroma izvoz. Ostala vprašanja v zvezi
s prometom in proizvodnjo predhodnih sestavin za droge bodo urejena s posebnim
zakonom, ki je v pripravi.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo svojo zakonodajo na področju predhodnih sestavin za droge
uskladila s pravnim redom Evropske unije z Zakonom o predhodnih sestavinah za
droge, ki bo prevzel vse upoštevane elemente pravnega reda Evropske unije ( Uredba
Sveta (EGS), št.3677/90 ). Zakon bo podrobneje uredil vprašanja v zvezi z nadzorom
nad uvozom, izvozom in domačim prometom predhodnih sestavin za droge. Zakon bo
tudi (i) uredil dopolnjevanje in spreminjanje spiska predhodnih sestavin za droge v
skladu s spremembami, ki bodo sprejete s strani EU ali Komisije za droge OZN, (ii)
določil bo pogoje za pravne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali s prometom s
predhodnimi sestavinami za droge, (iii) uredil način izdajanja licenc oziroma dovoljenj
za opravljanje dejavnosti prometa in proizvodnje, (iv) uredil postopek za izvoz in uvoz
predhodnih sestavin za droge iz 1., 2., in 3. skupine, (v) predpisal poseben nadzor pri
prometu z državami, za katere obstajajo podatki, da se predhodne sestavine za droge
uporabljajo za nezakonito izdelavo drog, s sistemom uvoznih dovoljenj, oziroma z
ustreznim obveščanjem pristojnih organov držav uvoznic, (vi) uredil evidenco in način
poročanja, (vii) predpisal način inšpekcijskega pregleda in (viii) določil kazni. Zakon je
v vladni proceduri in bo sprejet in uveljavljen do 31.12.2002.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za izvajanje Zakona o predhodnih sestavinah za droge bo Republika Slovenija
kadrovsko in tehnično okrepila obstoječo službo za predhodne sestavine za droge na
Ministrstvu za zdravstvo, kar bo zagotovilo (i) izdajanje licenc in dovoljenj za
opravljanje dejavnosti prometa in proizvodnje, (ii) izmenjavo informacij z državami
uvoznicami in izvoznicami, kakor tudi z EU, (iii) redno izvajanje inšpekcijskih
pregledov in (iv) delo strokovne skupine (komisije za predhodne sestavine za droge),
ki bo skrbela za izvajanje zakona.
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Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju eksplozivov za civilno uporabo ni
usklajena z pravnim redom Evropske unije za to področje (direktiva 93/15/EGS).
Obstoječa zakonska ureditev Republike Slovenije določa sistem dovoljenj in liste, ki jih
EU le delno pozna; tudi sistem nadzora je drugačen. Dovoljenja za promet izdaja
upravni organ, preskuse novih eksplozivnih snovi opravlja posebna komisija v
pooblaščenem laboratoriju, ki pa ni akreditiran. Sistem standardov ni definiran. Vsaka
snov, ki zadovolji kriterije, se uvrsti na listo eksplozivnih snovi, ki smejo v promet in
uporabo v Republiki Sloveniji. Vsa preskušanja so praktično brezplačna. Pri izdajanju
dovoljenj in preskušanju sodelujejo tehnični strokovnjaki s področja eksplozivnih snovi
in standardizacije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Zakonodaja Republike Slovenije s področja eksplozivov za civilno uporabo bo
usklajena s pravnim redom Evropske unije (direktiva 93/15/EGS) in v celoti
uveljavljena postopno do 31.12.2002 (podrobneje v Prilogi I).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Do 31.12.2002 bo Republika Slovenija formirala svoj nacionalni organ za področje
eksplozivnih snovi za civilno uporabo, ki bo opravljal vse naloge, ki jih zahteva
direktiva 93/15/EGS in pripravil vse potrebno za institucionalno ureditev preveijanja
ustreznosti eksplozivov.
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4. ZDRAVILA
ZDRAVILA ZA UPORABO V HUMANI MEDICINI
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju zdravil za humano uporabo je
delno že usklajena s pravnim redom Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo v procesu usklajevanja svoje zakonodaje na področju zdravil za
uporabo v humani medicini s pravnim redom Evropske unije ločila zdravila od
medicinskih pripomočkov in uvedla spremembe v smeri usklajevanja pridobivanja
dovoljenja za promet z zdravili. Republika Slovenija bo opravila potrebne uskladitve
svoje zakonodaje z Zakonom o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki bo sprejet do
31.12.1999 in uveljavljen do 31.12.2000, razen določil, za katera je zahtevano
prehodno obdobje, ter s sprejemom podzakonskih aktov do 31.12.1999 in uveljavitvijo
do 31.12.2000, razen nekaterih določil Pravilnika o postopku za pridobivanje
dovoljenja za promet z zdravili (1.1.2008), (podrobneje v Prilogi I). Republika
Slovenija bo usklajeno zakonodajo implementirala postopoma v razdobju 5 let od
predvidenega vstopa v EU, upoštevaje razlago zahteve po prehodnem obdobju.
Republika Slovenija razume ukrepe, ki imajo retroaktivne učinke - usklajenost
postopkov in vsebine že predložene dokumentacije, na podlagi katere so bila izdana
veljavna dovoljenja za promet z zdravili in pomenijo revizijo celotnega farmacevtskega
trga pred vstopom v EU kot pričakovanja, ki presegajo okvire obveznosti iz prevzema
pravnega reda Evropske unije.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju zdravil za humano rabo bo
Republika Slovenija kadrovsko okrepila Urad Republike Slovenije za zdravila kot
organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo, kot tudi inšpekcije in izvajalce kontrolno
analitske funkcije.
Zahteva po prehodnem obdobju
Republika Slovenija zahteva v implementaciji pravnega reda Evropske unije na
področju zdravil za humano uporabo, ki se nanaša na določila iz direktiv 65/65 /EGS
in 75/319/EGSS in uredba 2309/93 in pripadajočih predpisov, prehodno obdobje v
trajanju 5 let od predvidenega vstopa v EU (do 1.1.2008). Prehodno obdobje je
potrebno, da se zagotovi skladen prehod slovenske farmacevtske industrije in
prilagoditev zahtevam pravnega reda Evropske unije na način, kot jih razlaga Evropska
Komisija.
Republika Slovenija razume usklajenost postopka pridobivanja dovoljenj za promet in
usklajenost vsebine predložene dokumentacije, na podlagi katere bo ocenjeno zdravilo,
kot obveznost za zdravila, ki bodo prišla na slovenski trg po prevzemu pravnega reda
Evropske unije.
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Republika Slovenija razume, da bo potrebno pri obnovi dovoljenja za promet z
zdravilom predložiti dokumentacijo, ki je v določilih pravnega reda Evropske unije
navedena kot potrebna za obnovo dovoljenja za promet.
Komisija pričakuje, da imetnik dovoljenja za promet z zdravilom do vstopa v EU
predloži ne le usklajene podatke, potrebne za obnovo dovoljenja za promet, temveč
popolno, v skladu z EU kriteriji revidirano primarno dokumentacijo, ki je bila
predložena pri prvotnem ocenjevanju zdravila in je bila pripravljena po tedaj veljavnih
predpisih.
Republika Slovenija to razume kot zahtevo, ki ima retroaktivni učinek in presega
obveznosti iz prevzema pravnega reda Evropske unije. Za izpolnitev take zahteve
Republika Slovenija potrebuje prehodno obdobje 5 let od predvidenega vstopa v EU,
saj to predstavlja ogromen administrativni, profesionalni in finančni napor.
Pričakovanje, da bi zahtevano revizijo opravili do predvidenega vstopa v EU presega
zmožnosti slovenske farmacevtske industrije. Ciklus obnove dovoljenja za promet z
zdravilom traja 5 let. Domača farmacevtska industrija rabi dva ciklusa obnov dovoljenj
za promet, da po prioritetnem seznamu v dveh delih opravi zahtevano revizijo.
Republika Slovenija razume, da se zahteve Evropske Komisije, ki se nanašajo na
popolno revizijo prvotno predloženih dokumentacij in so bile utemeljene z oviranjem
prostega pretoka, ne nanašajo na nacionalne registracije (zdravila, ki se ne prodajajo v
več kot eni državi članici), ker v tem primeru apriori ni prostega pretoka blaga.
Slovenska farmacevtska industrija bo šele po vstopu v EU imela možnost direktno
vključiti se v postopek medsebojnega priznavanja dovoljenj za promet z namenom
olajšanega dostopa na EU trg in bo zahtevano prehodno obdobje izkoristila za
postopno prilagoditev.
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£iUAAviLAiA uruKAHU V Vt/IIDKJLINAKSKI MEDICINI
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju zdravil za uporabo v veterinarski
medicini ni usklajena s pravnim redom Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Zakonska določila o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so že pripravljena
in usklajena s pravnim redom Evropske unije, bodo kot posebno poglavje vključena v
Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki bo sprejet do 31.12.1999 in
uveljavljen do 31.12.2000.
Potrebni podzakonski akti bodo sprejeti in uveljavljeni
postopoma do 31.12.2002 (podrobneje v Prilogi I).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za izvajanje pravnega reda Evropske unije na področju zdravil za uporabo v
veterinarski medicini bo Republika Slovenija obstoječe institucije (Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano-Veterinarska uprava RS) kadrovsko okrepila in
povečala kapacitete obstoječih laboratorijev.
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5. KOZMETIKA
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju kozmetike, to je obstoječa
zakonodaja s področja zdravstvene neoporečnosti živil ter predmetov splošne rabe, ki
ureja tudi področje kozmetike, je delno usklajena s pravnim redom Evropske unije.
Predvsem na področju direktiv, ki vsebujejo sezname dovoljenih, pogojno dovoljenih
in prepovedanih substanc v kozmetičnih proizvodih ter opredeljujejo metode analiz za
preverjanje sestave v smislu neškodljivosti za zdravje, pa obstoječa zakonodaja ni
sledila tehničnemu in strokovnemu napredku, vsebovanemu tudi v zahtevah direktiv
Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Za uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju kozmetike (direktiva
76/768/EGS in 96/45/EC) bo Republika Slovenija do 30.6.2002 postopoma sprejela in
uveljavila usklajen predpis s področja kozmetičnih proizvodov.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Republika Slovenija bo zagotovila učinkovit nadzor nad kozmetičnimi proizvodi na
trgu, kadrovsko in tehnično okrepila ter usposobila obstoječe pooblaščene preskusne
laboratorije za izpolnjevanje pogojev akreditacije po EN 45001.
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6. ZAKONSKO MEROSLOVJE IN PREDPAKERANJE PROIZVODOV
ZAKONSKO MEROSLOVJE
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju meroslovja je delno usklajena s
pravnim redom Evropske unije. Na področju meroslovja ima Republika Slovenija
uveden sistem zakonskega meroslovja (Legal metrology), ki je primerljiv s sistemom
starega pristopa posameznih direktiv. Vsebinsko so nacionalni predpisi večinoma
skladni s priporočili OIML. Pristojni organ na obravnavanem področju je USM.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Nova, s pravnim redom Evropske unije usklajena zakonodaja Republike Slovenije na
področju zakonskega meroslovja bo sprejeta do 30.6.2001 in v celoti implementirana
do 31.12.2001 (podrobneje v Prilogi I), s tem da bo nekatera njena določila mogoče
izvajati šele po vključitvi Republike Slovenije v EU:
• Za uskladitev s pravnim redom starega pristopa bodo sprejeti dodatni oziroma
dopolnjeni podzakonski akti do 30.6.2001.
• Za uskladitev s pravnim redom novega pristopa (NAWI) bo do 30.6.2000 sprejeta
sprememba nekaterih določil Zakona o meroslovju, do 30.6.2001 bodo sprejeti in
do 31.12.2001 v celoti implementirani dodatni in dopolnjeni horizontalni
podzakonski akti (glej Prilogo I).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za izvajanje usklajene zakonodaje v Republiki Sloveniji ni potrebno ustanavljati novih
institucij. Da bo omogočila izvajanje pa bo Republika Slovenija izvedla ustrezne
statusne in organizacijske spremembe USM (spremembe so že v teku; podrobneje v
točki III. uvodnega dela tega dokumenta) in ustrezno okrepila obstoječe institucije.
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PREDPAKIRANJE PROIZVODOV
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Sistem nadzora količin in označevanja predpakiranih proizvodov v Republiki Sloveniji
je sestavni del sistema zakonskega meroslovja, ki ga ureja Zakon o meroslovju.
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju predpakiranja proizvodov še ni v
celoti usklajena s pravnim redom Evropske unije. Nadzor količin in označevanje
predpakiranih proizvodov še ni vzpostavljen. Pristojni organ na obravnavanem
področju je USM.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Uskladitev zakonodaje Republike Slovenije s pravnim redom Evropske unije na
področju predpakiranja proizvodov bo zagotovljena s sprejemom Odredbe o
predpakiranih proizvodih (na osnovi Zakona o meroslovju), ki bo natančneje določila
način nadzora ter meroslovne in druge pogoje za delovanje sistema nadzora količin in
označevanja predpakiranih proizvodov. Odredba bo sprejeta do 31.12.1999 in v celoti
implementirana do 31.12.2001.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za izvajanje usklajene zakonodaje na področju predpakiranih proizvodov bo
Republika Slovenija obstoječo meroslovno institucijo kadrovsko okrepila.
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7. ELEKTRIČNA OPREMA
NIZKONAPETOSTNA DIREKTIVA (LVD)
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju nizkonapetostne direktive ni
usklajena s pravnim redom Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo uskladila svojo zakonodajo na področju LVD s pravnim redom
Evropske unije in jo implementirala do 31.12.1999 - z Odredbo o električni opremi,
uporabni v mejah določenih napetosti (podrobneje v Prilogi I).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Republika Slovenija bo zagotovila ustrezno delovanje institucij, potrebnih za izvajanje
pravnega reda EU na področju LVD.
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DIREKTIVA O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI (EMC)
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije je usklajena z direktivo 89/336/F.GS o
elektromagnetni združljivosti, razen kar zadeva označevanje električnih naprav in
priglašen organ. V Republiki Sloveniji področje direktive o elektromagnetni
združljivosti urejata 28 Člen Zakona o telekomunikacijah (Ur l. RS, št 35/97) in
Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Ur l RS, št.61/97).
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju elektromagnetne združljivosti bo
31.12.1999 implementirala glavne principe direktive EMC.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za implementiranje direktive EMC Republiki Sloveniji ni potrebno ustanoviti novih
institucij oziroma upravnih organov. V skladu z določbami novega Zakona o
telekomunikacijah, ki bo implementiran 31.12.2000, bo s tem datumom pričel delovati
neodvisni regulatomi organ. Ta organ bo urejal tudi področje elektromagnetne
združljivosti. Za izvajanje zakonodaje bo Republika Slovenija zagotovila ustrezno
delovanje ostalih institucij, potrebnih za izvajanje pravnega reda EU.
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OPREMA
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Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju opreme za uporabo v potencialno
eksplozivnih atmosferah (ATEX) je že delno usklajena s pravnim redom Evropske
unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo uskladila svojo zakonodajo na področju ATEX s pravnim
redom Evropske unije in jo implementirala do 31.12.1999 - z Odredbo o opremi in
zaščitnih sistemih, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah
(podrobneje v Prilogi 1) Direktiva 94/9/EC začne v EU obvezno veljati 30.6.2003
Takrat bo začela obvezno veljati tudi v Republiki Sloveniji.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Republika Slovenija bo zagotovila ustrezno delovanje institucij, potrebnih za izvajanje
pravnega reda EU, na področju ATEX.
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8. IGRAČE
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju varnosti igrač, to je obstoječa
zakonodaja s področja zdravstvene neoporečnosti živil ter predmetov splošne rabe, ki
ureja tudi področje igrač, je že delno usklajena s pravnim redom Evropske unije
Nadzor je usmerjen v preveijanje zdravstvene neoporečnosti, na način, ki ureja tudi
nadzor živil - predvsem kemičnih, mehaničnih in higienskih lastnosti igrač in ne zajema
kompleksnega preveijanja vseh lastnosti varnosti po zahtevah, ki veljajo v EU. Princip,
ki velja za direktive novega pristopa - lastno certificiranje ali tipski pregled in izdaja
certifikata s strani priglašenega organa - v obstoječi zakonodaji ni upoštevan.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Za uskladitev pravnega reda Evropske unije na področju varnosti igrač (direktivi
88/378/EGS in 93/68/EGS) bo Republika Slovenija na podlagi novega Zakona o
tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (delovni naslov) do
31.12.2002 sprejela in implementirala podzakonski predpis s področja varnosti igrač
(podrobneje Priloga I).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za izvajanje pravnega reda Evropske unije na področju igrač bo Republika Slovenija
zagotovila učinkovit nadzor nad igračami na trgu ter kadrovsko, strokovno in tehnično
usposobila in imenovala, izmed obstoječih institucij (l&boratorijev), priglašeni organ za
izdajo tipskih certifikatov za igrače.
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9.2.1. MEHANSKE NAPRAVE
STROJI
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju strojev ni usklajena s pravnim
redom Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo uskladila svojo zakonodajo na področju strojev s pravnim
redom Evropske unije in jo implementirala do 31.12.1999 - z Odredbo o strojih
(podrobneje v Prilogi I).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Republika Slovenija bo zagotovila ustrezno delovanje institucij, potrebnih za izvajanje
pravnega reda EU, na področju strojev
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DVIGALA
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju dvigal ni usklajena s pravnim
redom Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo uskladila svojo zakonodajo na področju dvigal s pravnim
redom Evropske unije in jo implementirala na naslednji način: do 31.12.2001 bo
sprejela in implementirala predpis o potrdilih in izdelavi jeklenih vrvi, verig in nosilnih
kljuk; do 31.12.2002 pa bo sprejela in implementirala predpis o dvigalih (podrobneje v
Prilogi I).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Republika Slovenija bo zagotovila ustrezno delovanje institucij, potrebnih za izvajanje
pravnega reda EU, na področju dvigal
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9.2.2. OSEBNA VAROVALNA OPREMA (PPE)
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju osebne varovalne opreme ni
usklajena s pravnim redom Evropske uniie.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo implementirala pravni red Evropske unije na področju osebne
varovalne opreme do 31.12.2001. Za uskladitev zakonodaje s pravnim redom
Evropske unije bo Republika Slovenija do 31.12.1999 sprejela in do 31.12.2001
implementirala podzakonski predpis, ki bo določil obveznosti proizvajalcev PPE.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Republika Slovenija bo zagotovila ustrezno delovanje institucij, potrebnih za izvajanje
pravnega reda EU, na področju osebne varovalne opreme
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9.2.3. MEDICINSKI PRIPOMOČKI
MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA UPORABO V Hl'M ANl MEDICINI
Sedanja zakonska ureditev v RS
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju medicinskih pripomočkov za
uporabo v humani medicini ni usklajena s pravnim redom Evropske unije, ki je
vsebovan v direktivah 93/42i EGS in 90/385/ EGS
Proces usklajevanja s pravnim redom EU
V usklajevanju svoje zakonske ureditve s pravnim redom Evropske unije bo Republika
Slovenija ločila medicinske pripomočke od zdravil m uvedla načela direktiv novega
pristopa. Proces usklajevanja bo poteka! s sprejemom Zakona o zdravilih in
medicinskih pripomočkih, ki bo v ločenem segmentu obravnaval medicinske
pripomočke, in z izdajo podzakonskih aktov
Zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih bo sprejet do 31.12 1999, popolna uveljavitev usklajene zakonodaje pa
bo končana do predvidenega vstopa v EU (31.12 2002), (podrobneje v Prilogi I).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju medicinskih pripomočkov za
humano rabo bo Republika Slovenija kadrovsko okrepila Urad Republike Slovenije za
zdravila, kot pristojni organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo, inšpekcijo in priglašene
organe.
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MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju medicinskih pripomočkov za
uporabo v veterinarski medicini ni usklajena s pravnim redom Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo svojo zakonodajo na področju medicinskih pripomočkov za
uporabo v veterinarski medicini uskladila s pravnim redom Evropske unije z Zakonom
o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki bo sprejet do 31 12.1999. Potrebni
podzakonski akti bodo sprejeti in implementirani postopoma do 31.12 2002
(podrobneje v Prilogi 1).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za izvajanje pravnega reda Evropske unije bo Republika Slovenija obstoječe institucije
(Ministrstvo /a kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano-Veterinarska uprava RS)
kadrovsko okrepila in povečala kapacitete obstoječih laboratorijev.
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9.2.4. PLINSKE NAPRAVE
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju plinskih naprav ni usklajena s
pravnim redom Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo uskladila svojo zakonodajo na področju plinskih naprav s
pravnim redom Evropske unije in jo implementirala do 31.12.1999 - z Odredbo o
plinskih napravah (podrobneje v Prilogi I).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Republika Slovenija bo zagotovila ustrezno delovanje institucij, potrebnih za izvajanje
pravnega reda EU, na področju plinskih naprav.

poročevalec, št. 7

62

10. februar 1&

9.2.5. TLAČNE POSODE
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju tlačnih posod ni usklajena s
pravnim redom Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo uskladila svojo zakonodajo na področju tlačnih posod s
pravnim redom Evropske unije in jo implementirala na naslednji način: do 31.12.2001
bo sprejela in implementirala Odredbo o tlačni opremi, Odredbo o skupnih določbah za
tlačne posode in metodah za njihovo preverjanje ter Odredbo o enostavnih tlačnih
posodah; do 31.12.2002 pa bo sprejela in implementirala Odredbo o razpršilcih
aerosolov (podrobneje v Prilogi 1).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Republika Slovenija bo zagotovila ustrezno delovanje institucij, potrebnih za izvajanje
pravnega reda EU, na področju tlačnih posod.
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9.2.6. GRADBENI PROIZVODI
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju gradbenih proizvodov ni
popolnoma usklajena s pravnim redom Evropske unije. Obstoječa zakonska ureditev
graditve objektov in proizvodov, vgrajenih vanje, temelji na Zakonu o graditvi
objektov. Ta zakon vpeljuje na podzakonskem nivoju dva podsistema tehničnih
predpisov. Prvi ureja področje gradbenih proizvodov, drugi, ki je obsežnejši, pa
področje gradbenih objektov. Poleg tega gradbene proizvode urejajo tudi nekateri
tehnični predpisi (odredbe, pravilniki), ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo na
podlagi sedaj veljavnega Zakona o standardizaciji.
Pravni red Evropske unije neposredno ureja predvsem področje proizvodov in sicer z
direktivo o gradbenih proizvodih (CPD) št. 89/106/EGS in številnimi sklepi Komisije.
Skupnost pa nima predpisov, ki bi neposredno urejali področje gradbenih objektov.
Zaradi specifičnosti proizvodnje in trženja gradbenih proizvodov proces harmonizacije
tehničnih predpisov oziroma nastajanje hannoniziranih tehničnih specifikacij (hTS) v
EU, ki udejanjajo CPD, še vedno poteka. Po desetih letih obstoja CPD, imata trenutno
le dve vrsti gradbenih proizvodov možnost namestitve "CE označbe". Tako poteka
skoraj vse trgovanje z gradbenimi proizvodi v EU še vedno le na podlagi splošnih
določb iz členov 30 do 36 Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti.

Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo svojo zakonsko ureditev s področja gradbenih proizvodov
uskladila s pravnim redom Evropske unije do 31.12 2002, v obsegu, ki bo na voljo v
Evropski uniji.
Republika Slovenija je v usklajevanju svoje zakonodaje s pravnim redom Evropske
unije v specifičnem položaju. Po eni strani nima ustrezne baze lastnih tehničnih podlag
(specifikacij), potrebnih za oblikovanje in delovanje učinkovite pravne ureditve na
področju gradbenih proizvodov in objektov, po drugi strani pa je nastajanje hTS v
okviru EU še v precej zgodnji fazi. Zato bo do dokončanja procesa harmonizacije
tehničnih predpisov na področju gradbenih proizvodov Republika Slovenija na svojem
trgu uveljavila sisteme potrjevanja skladnosti, ki so enakovredni s sistemi, ki so v
veljavi pri trgovanju z gradbenimi proizvodi znotraj EU.
Republika Slovenija v zvezi z izvajanjem CPD v svojo pravno ureditev poudarja
naslednje:
• Harmonizacija tehničnih predpisov za gradbene proizvode v Republiki Sloveniji je
pogojena s predhodno harmonizacijo v okviru EU. Dinamika harmonizacije bo torej
dolgotrajni proces, ki bo sledil dinamiki harmonizacije v okviru EU, t.j. pripravi hTS
za vsako vrsto gradbenih proizvodov posebej.
• V obdobju harmonizacije bo RS pri trgovanju z gradbenimi proizvodi z državami
članicami EU uporabila načelo recipročnosti v postopkih potrjevanja skladnosti. V
takih primerih Republika Slovenija morebitno izenačitev nivojev postopkov ne bo
smatrala za kršitev pogoja prepovedi zaostrovanja obstoječih ukrepov trgovanja iz
Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi ter njihovimi članicami, ki delujejo v okviru EU, na drugi
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Stranj (drugi odstavek 26. člena). Takšen režim bo vpeljan le na podlagi sklenjenega
dogovora z EU ter bo veljal le za določen gradbeni proizvod do uveljavitve
ustreznih hTS.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za potrebe uveljavitve pravnega reda Evropske unije na področju gradbenih
proizvodov bo Republika Slovenija ustanovila nacionalno organizacijo za tehnična
soglasja po analogiji z EOTA (Ministrstvo, pristojno za CPD, je že član, opazovalec v
EOTA). Priglašene organe za potijevanje skladnosti po CPD bo Republika Slovenija
imenovala v okviru splošne sheme sistemov potrjevanja skladnosti.
Glede na kompleksnost harmonizacije tehničnih predpisov na področju graditve ter
trenutno stanje pri harmonizaciji le-teh na nivoju EU, želi RS čimprejšnjo vključitev
svojih predstavnikov v delo posameznih EU organov, ki delajo na CPD.
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9.2.7. PLOVILA ZA REKREACIJO
Sedanja zakonska ureditev V Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju plovil za rekreacijo je že delno
usklajena s pravnim redom Evropske unije.
• . i-ti
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Uskladitev slovenske zakonodaje na področju plovil za rekreacijo s pravnim redom
Evropske unije bo opravljena s sprejetjem Pomorskega zakonika do 31.12.1999 in
izdajo podzakonskega akta o določitvi organizacije za opravljanje strokovno tehničnih
del za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za trženje plovil za rekreacijo do 31 03.1999.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za izvajanje pravnega reda Evropske unije na področju plovil za rekreacijo Republiki
Sloveniji ni treba ustanavljati novih institucij oziroma upravnih organov.
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9.2.8. STEKLO
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju stekla ni usklajena s pravnim
redom Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo uskladila svojo zakonodajo na področju stekla s pravnim
redom Evropske unije in jo implementirala do 31.12.2001 - s podzakonskim aktom o
kristalnem steklu (podrobneje v Prilogi I).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Republika Slovenija bo zagotovila ustrezno delovanje institucij, potrebnih za izvajanje
pravnega reda EU, na področju stekla.
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9.2.9. TEKSTIL
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju tekstila ni usklajena s pravnim
redom Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom EU
Republika Slovenija bo svojo zakonodajo na področju tekstila uskladila s pravnim
redom Evropske unije (direktive 96/74/EC, 97/37/EC in 96/73/EC) in uveljavila do
31.12.1999.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Republika Slovenija za izvajanje usklajene zakonodaje ne potrebuje novih institucij,
izvedla pa bo tehnično posodobitev obstoječih institucij (Tržni inšpektorat Republike
Slovenije, tekstilni laboratoriji).
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9.2.10. OBUTEV
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju označevanja materiala,
uporabljenega v posameznih delih obutve, ni usklajena s pravnim redom Evropske
unije, kot ga predpisuje direktiva 94/11/EGS.
Proces usklajevanja s pravnim redom EU
Republika Slovenija bo svojo zakonsko ureditev na področju obutve uskladila s
pravnim redom Evropske unije (direktiva 94/11/EGS) in jo implementirala najkasneje
do 30.9.2000 (podrobneje v Prilogi I).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Republika Slovenija za izvajanje usklajene zakonodaje ne potrebuje novih institucij,
izvedla pa bo tehnično posodobitev obstoječih institucij (Tržni inšpektorat Republike
Slovenije, tekstilni laboratoriji).
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9.2.11. LES
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju lesa je že deloma usklajena s
pravnim redom Evropske unije Republika Slovenija že ima ustrezen predpis za
kontrolo instrumentov, ki zajema tudi instrumente za merjenje lesa, poleg tega pa
slovenski predpisi ne zahtevajo, da bi bil les, ki se uvaža v Slovenijo, klasificiran po
posebnih pravilih. Republika Slovenija še nima predpisa, ki bi urejal način merjenja lesa
skladno z direktivo 68/89/EGS, prav tako pa tudi ne predpisa, ki bi določil sicer
neobvezno EC klasifikacijo.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo za uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju lesa
do 30.9.2000 sprejela in do 31.12.2000 implementirala predpis o pravilih za merjenje in
klasifikacijo lesa, ki bo skladen z direktivo 68/89/EGS. S tem bo zakonodaja Republike
Slovenije dokončno usklajena s pravnim redom Evropske unije.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju lesa Republiki Sloveniji ni
potrebno ustanavljati novih institucij.
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10. HORIZONTALNI IN PROCEDURALNI UKREPI (VKLJUČNO Z NOVIM
IN GLOBALNIM PRISTOPOM)
SPLOŠNA NAČELA NOVEGA IN GLOBALNEGA PRISTOPA
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonodaja Republike Slovenije na področju splošnih načel novega in globalnega
pristopa ne vsebuje vseh elementov, kijih ta pristop določa.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo najpozneje do 30.6.2000 sprejela, do 30.6.2002 pa v celoti
implementirala zakonodajo, ki je potrebna, da bi se splošna načela novega in
globalnega pristopa lahko nemoteno uveljavljala oziroma, da ne bi bilo ovir za njihovo
uveljavitev. (Podrobneje razdelano v točki II uvodnega dela tega dokumenta). Pri tem
bo Republika Slovenija upoštevala svoje lastne potrebe in prakso drugih držav članic v
implementaciji teh principov v svoj pravni red na tehničnem področju.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
V Republiki Sloveniji večina institucij, ki izvajajo dejavnosti, potrebne za ustrezno
izvajanje pravnega reda Evropske unije za uveljavitev novega in globalnega pristopa,
že deluje. Proces usklajevanja institucionalne organiziranosti temeljne nacionalne
infrastrukture (standardizacija, akreditacija, meroslovje) bo potekal, kot je navedeno v
točki III uvodnega dela tega dokumenta Na ta način bo Republika Slovenija
vzpostavila ustrezen institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje, ki bo
primerljiv s prakso v državah članicah EU.
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Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju standardizacije je delno usklajena s
pravnim redom Evropske unije. Zakon o standardizaciji (Ur 1. RS št. 1/95) je v tistem
delu, ki govori o sprejemanju in izdajanju standardov, delno usklajen z načeli EU.
Pristojni organ za to področje je USM
Proces usklajevanja s pravnim redom EU
Republika Slovenija bo svojo zakonsko ureditev na področju standardizacije uskladila s
pravnim redom Evropske unije z novim Zakonom o standardizaciji, ki bo sprejet do
30.6.2000 in bo v celoti implementiran do 30.6.2002. Novi Zakon o standardizaciji bo
urejal le področje standardizacije, pri čemer bo uredil tudi status nacionalnega organa
za standarde (podrobneje v točki II uvodnega dela tega dokumenta).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za izvajanje pravnega reda Evropske unije, oziroma za z EU usklajeno delovanje
nacionalnega organa za standarde bo Republika Slovenija institucionalno reorganizirala
USM in v tem okviru tudi statusno ločila dejavnosti nacionalnega organa za standarde
od drugih dejavnosti USM (Podrobneje v točki III uvodnega dela tega dokumenta).
Reorganizacija na področju nacionalne standardizacije bo usklajena z zahtevami
predvidenega polnopravnega članstva Republike Slovenije v obeh evropskih
organizacijah za standarde CEN in CENELEC. Poleg statusne spremembe bo
Republika Slovenija tudi kadrovsko in finančno okrepila nacionalni organ za standarde.
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NOTIFIKACIJSKI POSTOPEK (OBVEŠČANJ L GLEDE STANDARDOV IN
TEHNIČNIH PREDPISOV)
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju obveščanja glede standardov in
tehničnih predpisov formalno ni usklajena s pravnim redom Evropske unije, vendar pa
je Republika Slovenija z Uredbo o postopkih notifikacije po Sporazumu o tehničnih
ovirah v trgovini in Sporazumu o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (Ur. 1.
RS, št. 65/98) vzpostavila primerljiv sistem. Za izvajanje te Uredbe sta bili ustanovljeni
dve poizvedbeni točki - v okviru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in
meroslovje in v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Za uskladitev s pravnim redom Evropske unije na področju obveščanja glede
standardov in tehničnih predpisov (direktiva 83/189/EGS) bo Republika Slovenija
sprejela ustrezen predpis do 30.6.2000 (podrobneje v Prilogi I). Implementacija zahtev
direktive 83/189/EGS o postopkih obveščanja na področju standardov in tehničnih
predpisov pa bo možna in smiselna šele s trenutkom, ko se bo EU odločila, da
pridružene članice lahko vstopijo v njen sistem obveščanja na tem področju.
Republika Slovenija se želi vključiti v sistem obveščanja EU na obravnavanem
področju še pred pristopom k EU in pričakuje, da se slovenskim strokovnjakom
omogoči prisotnost pri delu Stalnega odbora za izvajanje direktive.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Republiki Sloveniji ni potrebno ustanoviti novih institucij oziroma upravnih organov za
izvajanje pravnega reda Evropske unije na področju obveščanja glede standardov in
tehničnih predpisov. Poizvedbeni točki v okviru USM in Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano bosta opravljali koordinacijsko vlogo tudi v okviru zadolžitev
po direktivi 83/189/EGS in se bosta zato kadrovsko okrepili.
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IZMENJAVA PODATKOV MED JAVNIMI UPRAVAMI (IDA-2)
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Republika Slovenija je leta 1^96 sprejela Strategijo na področju infoimatizacije
državne in javne uprave. Center Vlade za informatiko je s sklepom Vlade Republike
Slovenije določen za koordinacijo in izgradnjo informacijske infrastrukture dr/avnih
organov in s tem povezanimi informacijskimi storitvami.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Za sodelovanje Republike Slovenije z EU na področju izmenjave podatkov med
javnimi upravami ni treba uskladiti nobenega slovenskega predpisa, niti sprejeti novega
predpisa.
Republika Slovenija želi sodelovati v projektu IDA oziroma v njegovem nadaljevanju
IDA-2; sodelovanje želi pričeti takoj.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju izmenjave podatkov med
javnimi upravami Republiki Sloveniji ni potrebno ustanavljati novih institucij.
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11. JAVNA NAROČILA
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju javnih naroči) je že delno usklajena
s pravnim redom Evropske unije. Sedaj veljavni Zakon o javnih naročilih pa vsebuje
sporno določilo prvega odstavka 11. člena Zakona, ki dopušča, da Vlada Republike
Slovenije določi, zaradi razvojnega vpliva javnih naročil na domače gospodarstvo,
odstotek zaščite domačih ponudnikov v primeru, da ponujajo blago, gradbena dela ali
storitve. Odstotek zaščite ne sme preseči 10% inje lahko selektiven. Vendar pa peti
odstavek istega člena določa, da prvi odstavek ne velja za oddajo javnih naročil
ponudnikom iz držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene mednarodne
sporazume, ki izključujejo možnosti zaščite iz prvega odstavka. Skladno s tretjim
odstavkom 11. člena je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o višini zaščite
domačih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil in o merilih, kdaj se šteje, da so
blago, gradbena dela ali storitev domačega porekla (Uradni iist RS 47/97).
Republika Slovenija je v okviru prilagajanja že sprejela dva nova predpisa:
- Navodilo o vsebini in obliki obrazcev za objavo namere o oddaji javnega naročila,
javnega razpisa in izida javnega razpisa v Uradnem listu (Ur.l RS št.60/98; sprejem
28.8.1998; uveljavitev 12.9.1998) in
- Zakon o izvršbi in zavarovanju (Ur.l.RS št.51/98; sprejem 17.7.1998; uveljavitev
15.10.1998).
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo svojo zakonodajo na področju javnih naročil uskladila s
pravnim redom Evropske unije z novim Zakonom o javnih naročilih, ki bo sprejet do
31.12.1999. Določila novega Zakona o javnih naročilih glede objavljanja v uradnih
publikacijah EU in glede sporočanja podatkov Komisiji EU bodo začela veljati z dnem,
ko bo Republika Slovenija postala članica EU. Novi Zakon bo v celoti sprejel določila
direktiv o oddaji javnih naročil. Skladno z določili direktive 93/38 v zvezi z direktivo
98/4 bo zakon dopuščal prefereAce v višini 3% ob enakem izpolnjevanju vseh drugih
zahtevanih pogojev, če se oddajajo naročila na vodnem, . energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju. Navedene preference dopušča tudi
Sporazum o vladnih nabavah WTO. Preference se bodo uporabile le v primeru oddaje
naročil na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in_transportnem področju, če
država nima sklenjenega mednarodnega sporazuma o enakem obravnavanju domačih in
tujih ponudb. Način sklepanja pogodb (materialne podlage) bo urejen v novem zakonu
o obligacijskih razmerjih, zakon o pravdnem postopku bo urejal reševanje sporov med
ponudniki in naročniki po sodno poti, kar zahtevata direktivi 89/665 in 92/13.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za izvajanje usklajenega pravnega reda na področju javnih naročil bo Republika
Slovenija ustanovila centralni organ za izvajanje javnih naročil. To je nujno predvsem
za manjše naročnike, ki nimajo ustreznega znanja in izkušenj. Postopke za manjše
naročnike bo prevzel urad, jih s tem razbremenili in povečal možnost, da urad kot
veliki naročnik nabavlja pod ugodnejšimi pogoji.
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12. NEHARMONIZIRANA PODROČJA
ČLENI 30-36 RIMSKE POGODBE; ODLOČBA 3052/95 (nacionalni ukrepi, Id
omejujejo prost pretok blaga in način medsebojnega informiranja o le-teh);
ZAŠČITNI UKREPI (safeguard measures) IN PROCES ŠIRITVE
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji, ki ureja prost pretok blaga še ni v celoti
usklajena z pravnim redom EU, čeprav ima Republika Slovenija relativno liberaliziran
trgovinski režim in zato ne pričakuje večjih težav pri prevzemu pravnega reda
Evropske unije. V trgovinskem delu Republika Slovenija že izvaja (od 1.1.1997)
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi ter njihovimi članicami, ki delujejo v okviru EU na drugi strani. Republika
Slovenija ne uporablja omejitev pri uvozu in izvozu razen količinskih kontingentov za
del tekstila pri uvozu po ATCAVTO do leta 2005 (Uredba o določitvi obsega
kontingentov za uvoz blaga v letu 1998) ter uvoznih in izvoznih dovoljenj za
specifično blago (Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga), razen
za uvoz iz držav s katerimi ima Republika Slovenija različne oblike prosto trgovinskih
sporazumov (vključno z Evropskim sporazumom).
V zvezi z Odločbo 3052/95, ki je v veliki meri vezana na direktivo 83/189/EGS,
Začasni sporazum že sedaj daje pravno osnovo in institucionalni okvir za obvezno
informiranje o sprejetih ukrepih, ki bi lahko povzročili motnje pri prostem pretoku
blaga. V Republiki Sloveniji spremljajo to področje in so zadolženi za posredovanje
informacij: Urad za standardizacijo in merosiovje -(tehnične ovire v trgovini),
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (sanitarno in veterinarsko področje)
ter Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (ostalo). Uredbo, ki ureja to področje,
je Vlada RS sprejela septembra 1998, praktičnih izkušenj z izvajanjem še ni.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo zakonodajo, ki bo usklajena s pravnim redom EU, sprejela do
30.6.2000 in implementirala postopoma (Priloga I) ter jo v celoti uskladila do pristopa
kEU (31.12.2002).
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Za koordinacijo izvajanja pravnega reda EU na področju odpravljanja ovir za pretok
blaga je odgovorno Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj. Republika Slovenija
ne predvideva novih institucij na tem področju.
V primeru, da bi skupna ocena Republike Slovenije in EU glede izvajanja Odločbe
3052/95 pokazala potrebo po oblikovanju novega sistema za spremljanje in
posredovanje informacij, se bo enotno zbirno informacijsko mesto (»contact point«)
oblikovalo v okviru že obstoječih institucij.
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UREDBA 339/93 - PROIZVODI, UVOŽENI IZ TRETJIH DRŽAV
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju uredbe Sveta 339/93 (proizvodi,
uvoženi iz tretjih držav) ni usklajena s pravnim redorn Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Uredbe Sveta 339/93 ni treba vnašati v slovenski^ pravni red, ker bo začela veljati
neposredno s pristopom Republike Slovenije k EU Za izvajanje uredbe Sveta 339/93
bo Republika Slovenija najkasneje do 31.12.2002 sprejela ustrezen podzakonski akt.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
V Republiki Sloveniji ni potrebno ustanavljati posebnih institucij za opravljanje
nadzora. Republika Slovenija bo kadrovsko okrepila kontrolne službe ter dvignila
njihovo tehnično opremljenost.

10. februar 1999

77

poročevalec, št. 7

DIREKTIVA
93/7/EGS
VRAČANJE
PREDMETOV
KULTURNE
DEDIŠČINE
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonodaja Republike Slovenije na področju vračanja predmetov kulturne dediščine je
delno usklajena z direktivo 93/7/EGS in direktivo 96/100/EGS, ki spreminja Prilogo k
direktivi 93/7/EGS).
Kot nacionalno bogastvo (national treasures) so definiram predmeti, opredeljeni v
pravilniku o postopku za izdajo izvoznih dovoljenj. Kategorije predmetov so širše od
kategorij, določenih v Prilogu k direktivi 93/7/EGS. Takšna rešitev v ustrezno
dopolnjeni obliki bo ostala v veljavi.
Kot varstvene režime za nacionalno bogastvo (rules of proteciion) v smislu drugega
odstavka 1 člena direktive 93/7/ EGS, Slovenija uporablja naslednje oblike omejevanja
prostega pretoka:
• dovoljenja za začasni in trajni izvoz predmetov kulturne dediščine,
• predkupna pravica države v primerih prodaje takšnih predmetov,
• prepoved odprodaje predmetov, ki so v državni lasti,
• obveznost pridobitve dovoljenja za vsako arheološko raziskovanje.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Do 31.1.1999 bo sprejet novi zakon o varstvu kulturne dediščine, ki bo začel veljati
15.2.1999. Zakon bo določil mehanizme za vračanje predmetov kulturne dediščine,
nezakonito prinesenih v Slovenijo ali odnesenih iz nje (določitev osrednjega organa, ki
koordinira vračanje, roki zastaranja, postopki, kompenzacija posestniku)
Z novim zakonom o varstvu kulturne dediščine bodo začeli veljati dodatno še naslednji
varstveni režimi:
• prepoved odtujevanja predmetov iz javnih zbirk,
• načelo, da so vsi arheološki predmeti, najdeni na ozemlju Slovenije, lastnina države,
• možnost prepovedi fizičnega prenosa predmetov, ki so del zasebnih ali cerkvenih
spomeniških zbirk, ali ki so del premične opreme kulturnih spomenikov, na drugo
lokacijo.
• dolžnost trgovcev s predmeti kulturne dediščine, da vodijo evidenco prodaje.
Do 15.2.2000 bo izdan predpis, ki bo podrobneje določal, kateri predmeti se štejejo za
nacionalno bogastvo Upošteval bo vsebino in metodologijo direktiv 93/7EGSin
96/100/EC, ki po razumevanju Republike Slovenije omogočata širitev seznama
predmetov, ki se štejejo za nacionalno bogastvo. V tem smislu bo Republika Slovenija
razširila seznam, kot ga določata Prilog k direktivi 93/7/EGS in direktiva 96/100/EC,
in to tako glede kategorij predmetov kakor tudi glede njihove starosti in finančne
vrednosti.
Do 31.12.2002 oziroma do vključitve v EU bo v Republiki Sloveniji kot poglavitni
režim za varstvo predmetov kulturne dediščine ostal v veljavi sistem izvoznih
dovoljenj Po tem datumu bo Slovenija v svojem pravnem redu izvozna dovoljenja
nadomestila z drugačnim varstvenim režimom, ki ne bo diskriminatoren in bo usklajen
s pravnim redom EU.
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Republika Slovenija razume 1. člen direktive 93/7/EGS kot možnost, da v nacionalni
zakonodaji opredeli posebne režime, s katerimi omejuje prost pretok tistih predmetov
kulturne dediščine, ki imajo status nacionalnega bogastva. Tako bo Republika
Slovenija ohranila vse zgoraj naštete režime z izjemo izvoznih dovoljenj. Slednji režim
bo ob vključitvi v EU nadomestila z uvedbo posebnih dovoljenj za začasni oziroma
trajni prenos (permanent or temporarv removal) predmetov kulturne dediščine,
definiranih kot nacionalno bogastvo, z ozemlja Republike Slovenije na ozemlje drugih
držav članic EU.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Na področju vračanja predmetov kulturne dediščine niso predvidene nove institucije.
Za učinkovito izvajanje pravnega reda Evropske unije bo Republika Slovenija
izboljšala sodelovanje med obstoječimi institucijami (Ministrstvo za kulturo - Uprava
Republike Slovenija za kulturno dediščino in Inšpektorat za področje kulturne
dediščine) in jih kadrovsko okrepila.
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DIREKTIVA 91/477/EGS O NADZORU OROŽJA
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju nadzora nad orožjem je delno
usklajena s pravnim redom Evropske unije.
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo uskladila svojo zakonodajo na področju nadzora orožja s
pravnim redom Evropske unije z novim Zakonom o orožju, v katerem bodo
upoštevana določila direktive 91/477/EGS, s ciljem poenotenja orožnega prava in
zagotovitve enotnih kriterijev pridobitve orožja, kakor tudi preprečitve njegove
zlorabe. Zakon bo sprejet najkasneje do 31.12.2001.
Institucionalni okvir za izvajanje usklajene zakonodaje
Reforma institucionalnega sistema na področju nadzora orožja ni potrebna^
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PRILOGA II
POGAJALSKA IZHODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PODROČJE 1
PROST PRETOK BLAGA

TUJA TEHNIČNA POMOČ

Za sprejem evropskega pravnega reda in izvajanje zakonodaje na področju prostega pretoka
blaga pričakuje RS ustrezno tehnično pomoč v okviru TAEEX in programov PHARE.
Pri usklajevanju zakonodaje s pravnim redom EU Slovenija vzporedno zasleduje horizontalni
in vertikalni vidik usklajevanja zakonodaje, saj le tak pristop omogoča ustrezno harmonizacijo
in pripravo na implementacijo ter uveljavitev do ciljnega datuma.
RS je na področju harmonizacije tehnične zakonodaje že vključena v PHARE projekt
"Prilagajanje zakonodaje" področja: strojev, gradbenih proizvodov, nevarnih snovi, zdravil in
medicinskih pripomočkov ter standardizacije.
Trenutno RS - v skladu z dogovori z DGLA intenzivno pripravlja dopolnjeni in razšiijeni
predlog za projekt PAHRE nacionalni program za leto 1999 - Nadaljnja integracija v notranji
trg: Harmonizacija tehničnih predpisov, ugotavljanje skladnosti, standardizacija in nadzor trga
(Technical Regulation, Conformity Assessment and Market Surveillance).
Predvideno je tesno povezovanje (tvvinning) med ustanovami, ki naj bi vključevalo dolgoročno
tehnično pomoč (sodelovanje enega eksperta) - zasledovanje horizontalnega pristopa in
kratkoročno tehnično pomoč (sodelovanje več ekspertov) - zasledovanje sektorskega pristopa.
Vsebinski del programa PHARE za leto 1999 smo razdelili v tri sklope: (i) standardizacija,
metrologija, akreditacija in nadzor trga, (ii) zdravila in medicinski pripomočki, kemikalije in
živila ter (iii) steklo, tekstil, obutev, dvigala, ATEX, LVD, tlačne posode in plinske napeljave.
Pri dosedanjem delu RS sodeluje z eksperti v DGIII in DGXV kot tudi v državah članicah
(Nemčija, Avstrija, Finska, Švedska).
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MEDVLADNA KONFERENCA O PRISTOPU
REPUBLIKE SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI
POGAJALSKO IZHODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PODROČJE 6
KONKURENCA IN DRŽAVNE POMOČI

Republika Slovenija sprejema pravni red Evropske Unije za področje 6 - Konkurenca
in državne pomoči v celoti in ne zahteva prehodnih obdobij in/ali izjem.
Pravna ureditev Republike Slovenije je delno usklajena s pravnim redom Evropske
Unije. Prevzem pravnega reda Evropske Unije ne bo predstavljal večjih vsebinskih
težav.
Republike Slovenije se še vedno nahaja v zahtevnem procesu prehoda v razvito tržno
gospodarstvo. Pri uporabi 92. in 93. člena Rimske pogodbe zato Republika Slovenija
pričakuje, da bodo ti posebni pogoji in potrebe ustrezno upoštevani in da bo v skladu z
veljavnimi shemami in normami za dodeljevanje državnih pomoči v Evropski uniji,
slednje lahko uporabljala tudi za reševanje preostalih perečih problemov
prestrukturiranja gospodarstva. V gospodarstvu Republike Slovenije so, temelječ na
analizah obstoječih razmer v gospodarstvu, najbolj pereči problemi prestrukturiranja
predvsem v delovno intenzivnih dejavnostih (tekstilni in obutveni industriji) ter
jeklarstvu.
Hkrati Republika Slovenija pričakuje, da bo ob izvajanju omenjenih členov upoštevana
potreba po zmanjševanju zaostanka ravni razvitosti in življenjskega standarda
prebivalstva Republike Slovenije v primerjavi z državami članicami Evropske unije.
Republika Slovenija se zavzema za ohranitev obstoječe politike skladnega regionalnega
razvoja v Evropski uniji.
Republika Slovenija bo zagotovila Uradu za varstvo konkurence ustrezen status, ga
okrepila in mu zagotovila pogoje za delo. Hkrati bo usposobila tudi druge upravne
(inšpekcijske) in sodne organe za dosledno izvajanje politike varstva konkurence.
Republika Slovenija bo zagotovila pogoje za delo Komisije za nadzor državnih pomoči
ter preko posebne službe v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, ki bo
organizirana najkasneje do 30.06.1999, zagotovila kadrovske in finančne vire za
izdelavo in vzdrževanje pregleda državnih pomoči, za ex ante in ex post nadzor ter
izdelavo poročil.
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Utemeljitev:
1. Konkurenca:
1.1 Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Področje nadzora in preprečevanja omejevanja konkurence je v veljavni zakonodaji Republike
Slovenije delno usklajeno s pravnim redom Evropske Unije. Materialna določila, vsebovana v
Zakonu o varstvu konkurence (Uradni list RS, 18/1993), ki se nanašajo na omejevanje
konkurence (antitrust) so sicer v pretežni meri usklajena z določili 85. in 86. člena Rimske
pogodbe, vendar pa so pomembne pomanjkljivosti cit. zakona predvsem neustrezna
preiskovalna pooblastila, delitev pristojnosti ter opredelitev relevantnega trga (tako za presojo
zlorab prevladujočega položaja kot združitev). Zakon ne opredeljuje skupinskih izjem in ne
vsebuje posebnih pravil za področje transporta.
Področje nacionalnih monopolov komercialnega značaja ter podeljenih izključnih pravic, ki jih
v pravnem redu Evropske Unije opredeljujejo določila 37. in 90. člena Rimske pogodbe, so v
zakonu o varstvu konkurence okvirno urejena v 17. členu. Distribucija električne energije ima
značaj nacionalnega monopola komercialnega značaja, medtem koje skladno z določili cit. 17.
člena zakona o varstvu konkurence ter določil Zakona o gospodarskih javnih službah
dovoljeno podeljevati koncesije na podlagi javnih razpisov brez omejitev.

1.2 Proces usklajevanja s pravnim redom EU
Republika Slovenija bo najkasneje do 30.6.1999 sprejela Zakon o preprečevanju omejevanja
konkurence, v istem letu, najkasneje do 30.12.1999, pa tudi ustrezne podzakonske akte
(Uredba o skupinskih izjemah, Uredba o postopkih in pogojih določanja relevantnega trga,
Uredba o notifikacijski obveznosti posamičnih izjem, Uredba o notifikaciji združitev), ki bodo
omogočili polno uporabljivost cit. zakona, tako da se bo zakon najkasneje do 31.12.2002,
torej s predvidenim vstopom Republike Slovenije v Evropsko Unijo, lahko v celoti izvajal in s
tem zagotovil izvajanje enotne politike varstva konkurence, kot izhaja iz uporabe določil 85. in
86. člena Rimske pogodbe, vključno s specifiko določil dopolnjene EC Merger Regulation
4064/89 in posebnih pravil v transportnem sektorju. Nova konkurenčna zakonodaja bo v celoti
usklajena s pravnim redom Evropske Unije.
Področje komercialnih monopolov nacionalnega značaja in podeljenih izključnih pravic bo
vsebinsko, skladno z določili 37. in 90. člena Rimske pogodbe, opredeljeval Zakon o
državnem omejevanju konkurence, ki bo vseboval tudi določila o državnih pomočeh.
Republika Slovenija bo navedeni zakon sprejela najkasneje do 31.12.1999 in zagotovila pogoje
za njegovo polno izvajanje najkasneje do 31.12.2002.
Načrtovana zakonodaja s področja varstva konkurence bo jasno opredelila pristojnosti
organov, predvsem Urada za varstvo konkurence ter opredelila postopkovna pravila, skladno
z določili EC Council Regulation 17/62.
1.3 Institucionalni okvir za implementacijo usklajene zakonodaje
Za dosledno izvajanje zakonodaje (obstoječe in novo sprejete) bo Republika Slovenija
zagotovila ustrezne pogoje za delo neodvisnega Urada za varstvo konkurence. V ta namen
obstoječi predlog zakona o preprečevanju omejevanja konkurence predvideva ustrezna
10. februar 1999

upravna pooblastila, predvsem v zvezi s preiskovalnimi dejanji ter izrekom sankcij, ter
izločitev iz okvira ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Za delovanje Urada za varstvo
konkurence bodo, glede na določila nacionalnega programa ter sklepa Vlade Republike
Slovenije z dne 12.11.1998, zagotovljene kadrovske okrepitve in ustrezna finančna sredstva.
V času od sprejema zakonodaje s področja varstva konkurence do vstopa v Evropsko Unijo
bo Republika Slovenija zagotovila strokovno usposobitev delavcev Urada za varstvo
konkurence ter ostalih organov, ki neposredno sodelujejo v postopku varstva konkurence,
predvsem inšpekcijskih služb, državnega tožilstva in sodišč, na različne načine, predvsem v
obliki specializiranih seminarjev, delavnic ter udeležbe v mednarodnih programih
usposabljanja.
Republika Slovenija za usposabljanje organov v okviru usklajevanja konkurence in državnih
pomoči že aktivno koristi nekatere oblike tehnične pomoči. Posebej velja izpostaviti
horizontalni (multicountry) PHARE program za področje konkurence in državnih pomoči,
namenjen usposabljanju uradnikov pridruženih držav članic (collective traineeship), bilateralne
oblike tehničnih pomoči za področje konkurence in državnih pomoči (skupaj s Francijo,
Švedsko in Dansko) ter specializirane programe OECD za področje varstva konkurence.
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2.1 Stanje v slovenskem gospodarstvu
V devetdesetih letih gospodarski razvoj Slovenije označujejo tranzicijska depresija (začela se
je že konec osemdesetih let), makroekonomska stabilizacija in prestrukturiranje. Tranzicijska
depresija v Sloveniji ni bila, povezana le s prehodom v tržno gospodarstvo, temveč dodatno
tudi s problemi vzpostavljanja nove države, prehoda iz regionalnega v nacionalno
gospodarstvo in izgube jugoslovanskega trga.
Republika Slovenija je v času od osamosvojitve, oziroma od začetka tranzicije, dosegla
pomembne uspehe, ki se kažejo v relativno visoki in stabilni rasti BDP po letu 1992, v
znižanju povprečne letna stopnja inflacije z 201.3% v letu 1992 na 7.9% v letu 1998 (stopnja
rasti v letu 1998 je bila 6.5%), v dokaj uravnoteženih javnih financah (deficit seje prvič pojavil
šele v letu 1997 in to v relativno skromnem obsegu 1.1% BDP) in v praktično uravnoteženem
tekočem računu plačilne bilance (v letu 1997 presežek v višini 36.6 mio USD in primanjkljaj v
višini 5 mio USD v letu 1998).
BDP je beležil negativne stopnje rasti od 1988 do 1992. V obdobju 1989-1992 se je realno
zmanjšal za več kot 17%. V letu 1993 seje upadanje proizvodnje ustavilo in BDP seje realno
povečal za 2.8%. Obdobje sorazmerno stabilne gospodarske rasti se nadaljuje vse do danes
(po oceni 4% rast BDP v 1998). Kljub zadovoljivi dinamiki, so ob upoštevanju izhodiščnih
razlik, stopnje rasti prenizke, da bi lahko govorili o bistvenem zmanjševanju zaostanka v
gospodarski razvitosti za državami Evropske unije. V letu 1997 je Slovenija, po podatkih
EUROSTAT-a, dosegla 68% povprečne ravni bruto domačega proizvoda po kupni moči na
prebivalca v državah Evropske unije. S 13,000 ECU BDP po kupni moči na prebivalca je
sicer najbolj razvita med kandidatkami za vstop v EU, vendar še vedno nekoliko zaostaja
tudi za najmanj razvitimi članicami EU: za Grčijo (13,100 ECU) in za Portugalsko
(13,400 ECU).
V letu 1997 je Slovenija dosegla predosamosvojitveno raven BDP, vendar je struktura
proizvodnje bistveno drugačna, kot je bila na začetku devetdesetih. Primerjava strukture
dodane vrednosti po dejavnostih kaže, da se je prispevek industrijskih dejavnosti (rudarstva,
predelovalnih dejavnosti in oskrbe z električno energijo, plinom in vodo) k ustvarjeni dodani
vrednosti v razdobju 1991-1997 znižal s 40.8% na 32.1%, prispevek storitvenih dejavnosti pa
povečal z 51.4% na 60.2%.
t
Leta 1990 je gospodarstvo Republike Slovenije kar okoli 62% vseh prodaj izven Slovenije
realiziralo na trgih drugih republik nekdanje skupne države in le 38% na trgih drugih držav. Že
leta 1993 je na trgih nekdanje Jugoslavije realiziralo le še okoli 15% celotnega izvoza. Velik
del slovenskega izvoza se je preusmeril prav na trge držav Evropske unije, kjer Republika
Slovenija danes izvaža slabi dve tretjini celotnega izvoza. Kljub hitri in relativno uspešni
preusmeritvi večine slovenskih podjetij na izvozne, predvsem trge Evropske unije, se številnim
podjetjem to ni posrečilo ali vsaj ne v zadostni meri. To so predvsem podjetja, ki se zaradi
problemov in izgub tudi še niso privatizirala in so zajeta v državnih programih
prestrukturiranja. Med temi podjetji so tudi Slovenske železarne in precejšnje število podjetij
iz delovno intenzivnih panog.
,
Kljub intenzivnosti procesov gospodarskih sprememb so za gospodarstvo Republike Slovenije
še vedno značilni:
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relativno velik pomen neprivatne lastnine;
nedokončani proces prestrukturiranja podjetij - obstajajo velike razlike v
dobičkonosnosti, intenzivnosti investiranja in dodatnega zaposlovanja v prid
novonastalih in tujih podjetij, ki imajo, za razliko od privatiziranih podjetij, že
vzpostavljeno jasno lastniško strukturo.
Vse to priča, da lastništvo v Republiki Sloveniji še ne deluje povsem kot ustrezna vzpodbuda
za prestrukturiranje (pomanjkanje strateških lastnikov kot aktivnih nosilcev prestrukturiranja
podjetijh) in daje slovensko gospodarstvo tudi v tem pogledu še vedno v tranziciji.

Slovenski podjetniški sektor kot celota v obdobju po osamosvojitvi nikoli ni posloval z
dobičkom. Čeprav seje skupni poslovni izid gospodarskih družb v letu 1997 v primerjavi s
preteklimi leti bistveno izboljšal, je bil še vedno negativea V tem letuje z izgubo poslovalo še
vedno kar 30,5% vseh gospodarskih družb. Rezultati poslovanja podjetniškega in njihove
likvidnostne težave kažejo, da prestrukturiranje podjetniškega sektorja še ni zaključeno, stanje
v gospodarstvu pa še ni primerljivo s stanjem v razvitih tržnih gospodarstvih.
Slovenija, ki v osemdesetih letih praktično ni poznala nezaposlenosti, se zaradi tranzicije danes
sooča z relativno visoko stopnjo brezposelnosti. Tako se danes registrirana stopnja
brezposlenosti giblje okoli 14%, tista merjena z mednarodno primerljivimi kriteriji ILO, pa
med 7 in 8%.
V času tranzicije so se povečale tudi razlike med regijami po zaposlenosti in ekonomski moči
regionalnega gospodarstva. S tega vidika so kot celota, upoštevajoč statistično definicijo regij,
najbolj problematične predvsem pomurska, podravska, koroška, spodnje-posavska in zasavska
regija. Zaradi močne prisotnosti problematičnih delovno intenzivnih panog in jeklarstva je
potencialno problematična tudi gorenjska regija.
Problemi prestrukturiranja in neustrezne industrijske strukture so še posebej izrazito prisotni
na področju tekstilne in obutvene dejavnosti ter jeklarstva.
a/
Jeklarstvo in ključne delovno intenzivne dejavnosti so regionalno precej skoncentrirane
- železarstvo na Koroško in Gorenjsko, usnjarsko predelovalna industrija pa predvsem
na Gorenjsko - zato bi njihovo prehitro odmiranje povzročilo probleme v teh regijah
kot celoti. S tem bi prišlo do degradacije teh regij, do regionalne koncentracije
socialnih problemov in ne nazadnje, do povečanja potreb po sredstvih regionalnih
skladov za te regije.
b/
Ključne delovno intenzivne dejavnosti so tudi socialno specifične, saj jih karakterizira
specifična spolna (velik delež ženske delovne sile) in izobrazbena struktura (velik delež
nižje kvalificirane) delovne sile, zato bi njuno prehitro odmiranje še povečalo (regijsko
skoncentrirane) socialne probleme predvsem že tako socialno najbolj ogroženih skupin
prebivalstva (ženske, nizko izobražena delovna sila), ki ima izredno majhne možnosti
zaposlitve. Vse to bi v končni instanci povečalo pritiske na sredstva socialne varnosti,
c/
Jeklarstvo ter ključne delovno intenzivne panoge so dejavnosti, ki so verjetno najbolj
tipičen rezultat nekdanjega ekonomskega sistema ter jugoslovanske ekonomske
politike in razvojne strategije (koncept zaprtega gospodarstva in uvozne substitucije).
Bile so tradicionalno najbolj usmerjene na nekdanji jugoslovanski trg in jih je zato
izguba tega trga tudi najbolj prizadela. Nenadnost te izgube je zelo zmanjšala
maneverski prostor za prilagoditev novim pogojem, s tem pa povzročila negativne
posledice, ki ob nekoliko daljšem prehodnem razdobju ne bi bile nujne.
91
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V letu 1996 so slovenske predelovalne dejavnosti zaostajale za ravnijo dodane vreanOSl! na
zaposlenega v istih dejavnostih v Evropski uniji za 2.5-5.1 -krat. Največje razlike so v
proizvodnji kovin. Najmanj zaostajajo prehrambena industrija, tisk in založništvo ter kemična
industrija.
2.2 Programi prestrukturiranja slovenskega gospodarstva
Republika Slovenija se še vedno nahaja v zahtevnem procesu prehoda v razvito tržno,
gospodarstvo. Republika Slovenija zato izvaja in bo do vstopa v Evropsko unijo izvajala
obsežne programe prestrukturiranja obstoječe, tržnim razmeram in prosti konkurenci
neprilagojene strukture gospodarstva. Za to uporablja različne načine dodeljevanja državnih
pomoči, od takih, ki so v skladu z načeli dodeljevanja pomoči v Evropski uniji, do oblik
dodeljevanja pomoči, ki v Evropski uniji načeloma niso dovoljene, kot so npr. pomoči za
redno poslovanje. Slovenija bo programe, ki so povezani z neustreznimi oblikami dodeljevanja
državne pomoči, postopno krčila in jih nadomeščala s programi, ki bodo skladni in usklajeni s
pravili delovanja Evropske unije. Republika Slovenija bo tako do predvidenega vstopa v
Evropsko unijo, to je do 31.12.2002, državne pomoči v celoti dodeljevala v skladu s predpisi,
standardi in načeli Evropske unije. V gospodarstvu Republike Slovenije so, temelječ na
trenutnih analizah obstoječih razmer v gospodarstvu, najbolj pereči problemi prestrukturiranja
predvsem v delovno intenzivnih dejavnostih (tekstilni in obutveni industriji) ter v jeklarstvu.
Tekstilna in obutvena industrija sta za Slovenijo pomembni industrijski dejavnosti.
Predstavljata 9% prihodka slovenske industrije, 19% zaposlenih (predvsem žensk) in blizu
12% izvoza. Obe dejavnosti zaostajata po bruto dodani vrednosti za zaposlenega, investicijski
sposobnosti, kreditni sposobnosti, tehnološki opremljenosti in po znanju za primerljivimi
podjetji v Evropski uniji. Ključna podjetja v teh panogah so še vedno potrebna
prestrukturiranja. Republika Slovenija na podlagi posebnega programa, ki ga je Vlada
republike Slovenije sprejela na svoji seji dne 30.07.1998 (program obsega obdobje do leta
2002) že pomaga pri prestrukturiranju obutvene industrije, analize pa kažejo tudi potrebo po
prestrukturiranju
tekstilne
industrije.
Republika
Slovenija
ocenjuje,
da procesi
prestrukturiranja do predvidenega vstopa v Evropsko unijo ne bodo končani. Zato želi, da se
ob vstopu v Evropsko unijo pri notifikaciji pomoči za perspektivna podjetja obeh dejavnosti v
okviru pravil Evropske unije za reševanje in prestrukturiranje v skladu s pravili Community
guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty (OJ C 368, z dne
23.12.1994) in drugimi izvedbenimi pravili ter pomoči za zaposlovanje v skladu s pravili
Guidelines on aid to employment (OJ C 334, z dne 12.12.1995) in drugimi izvedbenimi pravili
upošteva pomen in opisano stanje v obeh dejavnostih. Republika Slovenija pričakuje, da bo za
reševanje opisanih problemov lahko uporabljala tudi pomoči Strukturnih skladov.
Sanacija slovenskih železarn poteka že od leta 1992. V preteklem letu je bil sprejet zakon o
privatizaciji Slovenskih železarn d.d. (Uradni list RS, št. 13/98), ki predvideva dokončno
sanacijo in privatizacijo družbe. Sanacija poteka tudi po posebnem programu, kjer pa
predvidene državne pomoči niso skladne s pravnim redom za dodeljevanje državnih pomoči v
Evropski uniji. Sanacija in privatizacija družbe bo predvidoma končana do predvidenega
vstopa v Evropsko unijo, vendar pa do takrat ne bo mogoče sanirati in prodati vseh delov
podjetij. Zato republika Slovenija pričakuje, da ji bo omogočeno dodeljevanje državnih pomoči
po načelih in kriterijih, ki izhajajo iz obstoječih direktiv (Community Decision No
2496/96/ECSC of 18. December 1996 establishing Community rules for State aid to the steel
industry, OJ 1 338, z dne 28.12.1996, p.42 in Framework for certain steel sectors not covered
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Republike Slovenije v Evropsko unijo.
Republika Slovenija bo za navedene dejavnosti programe prestrukturiranja, ki bodo skladni z
načeli delovanja pravnega reda Evropske unije in usklajeni s pristojnimi institucijami Evropske
unije pripravila do 31.12. 1999. Prehod iz sedanjih oblik pomoči na oblike, kijih uporabljajo
države Evropske unije bo za Republiko Slovenijo težka naloga. Republika Slovenija bo zato
pripravila tudi poseben program prilagoditve državnih pomoči do 31.12.1999.
Republika Slovenija ocenjuje, da tudi po predvidenem vstopu v Evropsko unijo nekatera
pomembnejša slovenska podjetja še ne bodo dokončno prestrukturirna. Republika Slovenija
pričakuje, da bo v skladu z veljavnimi shemami in normami za dodeljevanje državnih pomoči v
Evropski uniji, slednje lahko uporabljala tudi za reševanje preostalih perečih problemov
prestrukturiranja gospodarstva. Republika Slovenija bo še naprej skrbno spremljala dogajanja
na ključnih gospodarskih trgih (slovenskem, trgu Evropske unije, svetovnem). Izhajajoč iz
temeljnih ekonomskih in socialnih ciljev Republike Slovenije in Evropske unije bo, v skladu z
veljavnimi načeli pravnega reda in po predhodnem usklajevanju s pristojnimi institucijami
Evropske unije, po potrebi pripravila nove programe prestrukturiranja posameznih podjetij in
dejavnosti gospodarstva ali dopolnjevala obstoječe.
•
Republika Slovenija je že doslej veliko pozornost posvečala politiki skladnega regionalnega
razvoja in se zavzema za ohranitev obstoječe politike skladnega regionalnega razvoja v
Evropski uniji, kot enega od kriterijev v sistemu za dodeljevanje državnih pomoči. Republika
Slovenija pričakuje, da bodo vprašanja povezana z dodeljevanjem na regionalnih kriterijih
temelječih pomoči obravnavana v okviru področja 21 - Regionalna politika in koordinacija
strukturnih instrumentov.
Republika Slovenija pričakuje, da bo ob izvajanju ekonomske in socialne politike Evropske
unije upoštevana tudi potreba po zmanjševanju zaostanka ravni razvitosti in življenjskega
standarda prebivalstva Republike Slovenije v primerjavi z državami članicami Evropske unije.
2.3 Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonska ureditev Republike Slovenije ni usklajena s pravnim redom EU. Evropski sporazum
v 65. členu določa specifično obveznost Republike Slovenije, da bo oblikovala in izvajala
transparentno politiko državnih pomoči v skladu z določili 92. člena Rimske pogodbe.
V letu 1998 je Republika Slovenija sprejela zakon o ekonomskih conah (Uradni list RS, št.
45/98) po katerem so podjetja v coni, ki so izraziti izvozniki (15.člen - 51% prometa v
ekonomski coni mora biti doseženo z izvozom proizvodov in storitev), deležna državnih
pomoči preko davčnih oprostitev. Delovanje ekonomskih con je predvideno do 1.1.2010.
2.4 Proces usklajevanja s pravnim redom EU
Pravno podlago za ureditev področja državnih pomoči v skladu s pravnim redom evropske
Unije bo zagotovil zgoraj omenjeni zakon o državnem omejevanju konkurence, v tistem delu,
ki se bo nanašal na državne pomoči. Zakon bo sprejet najkasneje do 31.12. 1999 .
Republika Slovenija bo, zavedajoč se dejstva, da državne pomoči izvozu po pravnem redu
Evropske unije niso dovoljene, iz Zakona o ekonomskih conah izločila kriterij o pretežni
izvozni naravnanosti podjetij. Državne pomoči bo preko ekonomskih con izvajala, kot element
10. februar 1999

93

poročevalec, št. 7

migracijsko zaključenih območij, ki imajo nadpovprečno stopnjo brezposelnosti - Guidelines
on national regional aid (98/C 74/06) po določilih, ki veljajo za člen 92(3)a, kamor je Slovenija
kot celota po sedanjih izhodiščih tudi uvrščena.
2.5 Institucionalni okvir za implementacijo usklajene zakonodaje
Republika Slovenija se zaveda dejstva, da pri pripravi preglednih in celovitih evidenc kasni.
Podatki na katerih so temeljile dosedanje odločitve, obstajajo ločeno po ministrstvih in doslej
niso bili prikazani celovito in pregledno po enotni metodologiji. Republika Slovenija je trdno
odločena, da zamujeno nadomesti.
Vlada Republike Slovenije je dne 8.10.1998 sprejela Sklep o ustanovitvi in nalogah komisije
za spremljavo državnih pomoči. Komisija bo prevzela nalogo koordinacije dela med ustreznimi
organi (ministrstvi oziroma DGIV). Imela bo nalogo koordinacije dela pri pripravi in izdelavi
poročila in inventarja državnih pomoči, preverjanja skladnosti državnih pomoči (ex ante in ex
post nadzor), predvsem pa izdajanja strokovnih mnenj, stališč in predlogov, ki se nanašajo na
oblikovanje in izvajanje politike državnih pomoči. Navedeni sklep opredeljuje tudi dopustnost
in notifikacijsko obveznost državnih pomoči skladno določilom 92. člena Rimske pogodbe.
Komisija bo do uveljavitve Zakona o državnem omejevanju konkurence delovala na podlagi
Poslovnika o delu, ki ga bo Vlada Republike Slovenije sprejela najkasneje do 31.3.1999.
Republika Slovenija bo preko posebne službe Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj
zagotovila kadrovske in finančne pogoje za delo zgoraj omenjene komisije in sicer najkasneje
do 30.06.1999. V okviru te službe se bodo opravljala vsa tehnična opravila za pripravo poročil
in inventarja državnih pomoči. Do usposobitve komisije in njene strokovne službe, bo izdelavo
poročila ter delnega inventarja državnih pomoči opravila posebna projektna sTcupina, v katero
bodo vključeni tudi domači in tuji strokovnjaki. Začetek aktivnosti za pripravo evidenc
državnih pomoči in letnega poročila po predpisih Evropske unije, je stekel konec novembra
1998, ko je bila pripravljena Metodologija za pripravo okvirnih shem državnih pomoči
Slovenije po predpisih Evropske unije, na podlagi katere so dajalci pomoči že posredovali
okvirne podatke. V decembru 1998 je bilo pripravljeno izhodiščno gradivo za pripravo
projekta. Poročilo bo izdelano do 30.06.1999, sistem evidenc pa bo vzpostavljen do
31.12.1999.
Poleg usposobitve službe za državne pomoči v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj, bo Republika Slovenija ustrezno usposobila tudi ekipo sodnikov, ki se bodo ukvarjali z
državnimi pomočmi in sodelovali z evropskim sodiščem (European Court of Justice).
Republika Slovenija za usposabljanje organov za nadzor nad državnimi pomočmi že aktivno
koristi tehnično pomoč. Posebej velja izpostaviti specializirani PHARE program (mikroprojekt
COP 96 št. 14.1.1.) za uvedbo nadzora nad državnimi pomočmi ter za usposobitev članov
komisije za nadzor, TABEX programe, preko katerih se predvsem prenašajo izkušenje na
področju izdelave inventarja državnih pomoči ter bilateralne oblike tehničnih pomoči za
področje državnih pomoči s Švedsko, Finsko in Nemčijo.
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POGAJALSKA IZHODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PODROČJE 6
KONKURENCA IN DRŽA VNE POMOČI
STANJE GOSPODARSTVA SLOVENIJE:
Nedokončana tranzicija, zaostajanje za EU, strukturne težave jeklarstva in delovno
intenzivnih dejavnosti

1. Splošna slika
Gospodarski razvoj Slovenije v devetdesetih letih označujeta tranzicijska depresija,
makroekonomska stabilizacija in prestrukturiranje. Tranzicijske depresija v Sloveniji ni bila,
kot v drugih državah v tranziciji, povezana le s prehodom v tržno gospodarstvo, temveč
dodatno tudi s problemi vzpostavljanja nove države, prehoda iz regionalnega v nacionalno
gospodarstvo in izgube jugoslovanskega trga.
Čeprav Slovenija v zadnjih letih zmanjšuje razliko v gospodarski razvitosti za državami EU
je zaostanek še vedno velik. V letu 1997 je Slovenija dosegla 68% povprečne ravni bruto
domačega proizvoda po kupni moči na prebivalca v državah EU (EUROSTAT, 1998). S
13,000 ECU BDP po kupni moči na prebivalca je sicer najbolj razvita med kandidatkami
za vstop v EU, vendar še vedno nekoliko zaostaja tudi za najmanj razvitimi članicami EU:
za Grčijo (13,100 ECU) in za Portugalsko (13,400 ECU).
Rast BDP. Tranzicijska depresija se je v Sloveniji začela že konec osemdesetih let. BDP je
beležil negativne stopnje rasti vse od 1988 do 1992. BDP seje v obdobju 1989-1992 realno
zmanjšal za več kot 17%, investicije pa so v tem obdobju zabeležile več kot 30-odstotni realni
padec. V letu 1993 seje upadanje proizvodnje ustavilo in BDP seje realno povečal za 2.8%.
Obdobje sorazmerno stabilne gospodarske rasti se nadaljuje vse do danes (4% rast BDP v
1998). Kljub Solidni dinamiki rasti so stopnje prenizke, da bi lahko govorili o bistvenem
zmanjševanju zaostanka v gospodarski rasti za državami evropske unije.
Nezaposlenost Upadanje proizvodnje je spremljalo upadanje zaposlenosti in hitra rast
brezposelnosti. Število delovno aktivnih (definicija SNA) se je v razdobju 1989-1992
zmanjšalo za 13.7%, število registriranih brezposelnih pa se je več kot potrojilo; stopnja
registrirane brezposelnosti, ki sredi osemdesetih let ni presegala 3%, je ob koncu leta 1992
znašala že 13.3%. Vrh je brezposelnost, meijena bodisi s številom registriranih brezposelnih
bodisi po kriterijih Mednarodne organizacije dela (ELO), dosegla v letu 1993: V oktobru tega
leta je število registriranih brezposelnih doseglo 137.257, stopnja registrirane brezposelnosti je
presegla 15%, stopnja brezposelnosti po kriterijih ELO pa 9,1%. Kljub pozitivni rasti BDP po
letu 1992 ostaja brezposelnost visoka. Registrirana stopnja brezposelnosti se giblje okoli
14.%, meijena s kriteriji ELO pa med 7 in 8%. Slovenija, ki v osemdesetih letih praktično ni
poznala nezaposlenosti, se zaradi tranzicije danes sooča z relativno visoko stopnjo
brezposelnosti
Inflacija. Monetarna politika, ki jo je z uravnoteženostjo javnih financ podpirala tudi fiskalna
politika, je v veliki meri zaslužna za sorazmerno hitro in uspešno znižanje inflacije. Inflacija, ki
10. februar 1999

95

poročevalec, št. 7

je ob monetarni osamosvojitvi v oKtoDru leta ivvi Deiezna avomesme UlUpnjK UltitJtlUIlt! I čLtJLl
(21.5% rast cen na drobno v oktobru 1991), je že proti koncu leta 1995 beležila enoštevilčne
letne stopnje rasti. Povprečna letna stopnja inflacije pa seje z 201.3% v letu 1992 znižala na
9,7% v letu 1996. V letu 1998 je letna stopnja inflacije ob koncu leta znašala 6.5%, povprečna
letna stopnja pa 7.9%. Kljub zelo dobrim rezultatom na področju stabilnosti cen ostaja letna
raven inflacije v Sloveniji še vedno bistveno iznad povprečja EU.

2. Strukturne spremembe: sektorji, regije
Strukturni premiki od industrijskega k storitvenemu sektorju V letu 1997 je Slovenija
dosegla predosamosvojitveno raven BDP, vendar je struktura proizvodnje (BDP) bistveno
drugačna, kot je bila na začetku devetdesetih. Primerjava strukture dodane vrednosti po
dejavnostih kaže, da se je prispevek industrijskih dejavnosti (rudarstva, predelovalnih
dejavnosti in oskrbe z električno energijo, plinom in vodo) k ustvarjeni dodani vrednosti v
razdobju 1991-1997 znižal s 40.8% na 32.1%, prispevek storitvenih dejavnosti pa povečal z
51.4% na 60.2%.
Tabela 1: Struktura dodane vrednosti v obdobju 1991-1997 (v %)
tekoče cene v mio SIT, izraženo v %
1992
1994
1991
1993
1995
1996
1997
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
B Ribištvo
C Rudarstvo
D Predelovalne dejavnosti
E Oskrba z elektriko, plinom in vodo
F Gradbeništvo
G Trgovina in popravila mot. vozil
H Gostinstvo
I Promet, skladiščenje in zveze
J Finančno posredništvo
K Nepr., najem in poslovne storitve
L Javna uprava, obvezno soc. zav.
M Izobraževanje
N Zdravstvo in socialno skrbstvo
O Druge javne, skupne in osebne st

5.8
0.0
1.5
35.1
4.2
4.2
10.0
2.0
8.1
4.0
9.9
3.6
4.8
4.4
4.5

5.9
0.0
2.0
32.4
2.3
4.3
10.7
2.5
7.5
3.6
10.7
4.5
5.0
5.4
5.0

5.2
0.0
I.2
30.1
2.8
4.8
II.3
3.0
7.9
4.0
10.8
5.0
5.5
5.2
5.3

4.6
0.0
I.5
30.7
3.2
4.8
12.0
3.1
7.7
3.4
II.5
5.2
5.5
5.3
3.7

4.6
0.0
1.4
29.0
3.0
5.1
12.3
3.0
7.9
4.1
12.0
5.5
5.7
5.3
3.4

4.5
0.0
1.4
28.4
3.0
5.7
11.9
3.2
7.8
4.3
12.1
5.5
5.7
5.5
3.6

4.3
0.0
1.3
28.8
3.0
5.9
11.7
3.2
7.8
4.2
12.0
5.5
5.6
5.4
3.6

Pripisane bančne storitve

-2.2

-1.9

-2.0

-2.1

-2.3

-2.5

-2.5

100.0

100.0

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
Skupaj dodana vred., osnovne cene
Vir podatkov: SURS od 1.1990-1996
Opomba: Do 1.1993 v stroških faktoijev , od 1.1993 naprej v osnovnih cenah.

Preusmeritev z nekdanjega jugoslovanskega trga v izvoz. Tranzicijsko depresijo v Sloveniji
je poglabljala predvsem izguba nekdanjega relativno velikega in visoko zaščitenega
jugoslovanskega trga. Z razpadom tega trga so se bila slovenska podjetja prisiljena preusmeriti
na nove, izvozne trge. Leta 1990 je slovensko gospodarstvo kar okoli 62% vseh prodaj izven
Slovenije realiziralo na trgih drugih republik nekdanje skupne države in le 38% na trgih drugih
držav Že leta 1993 pa je slovensko gospodarstvo na trgih nekdanje Jugoslavije realiziralo le še
okoli 15% celotnega izvoza. Velik del slovenskega izvoza seje preusmeril prav na trge držav
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naslednjih dveh letih povečal na približno 65%, kjer se tudi ohranja. Novi izvozni trgi so bili
seveda neprimerno bolj zahtevni kot nekdanji jugoslovanski. Obstoječa ponudba slovenskih
podjetij v veliki meri ni ustrezala zahtevam povpraševanja izvoznih trgov, produktivnost dela
je bila za nastopanje na tujih trgih prenizka - pojavilo se je množično odpuščanje, izgube,
stečaji, prestrukturiranje. Kljub hitri in relativno uspešni preusmerili večine slovenskih
podjetij na izvozne, predvsem EU trge se številnim podjetjem to ni posrečilo, vsaj ne v
zadostni meri. To so v veliki meri podjetja, ki se zaradi problemov in izgub tudi še niso
privatizirala in so v državnih programih prestrukturiranja (Slovenska razvojna družba).
Med temi podjetji so tudi Slovenske železarne in precejšnje število podjetij iz delovno
intenzivnih panog.
Zaostritev regionalnih problemov. Razlike med regijami1 so sicer obstajale že v osemdesetih
letih, vendar jih je tranzicija povečala. Obseg "prizadetosti" posamezne regije je v veliki meri
določen z njeno gospodarsko strukturo oziroma njenimi gospodarskimi, naravnimi, človeškimi
in infrastrukturnimi potenciali. S tega vidika so kot celota najbolj problematične predvsem
pomurska, podravska, koroška, spodnjeposavska in zasavska regija. Zaradi močne
prisotnosti problematičnih delovno intenzivnih panog in jeklarsti'a pa je potencialno
problematična tudi gorenjska regija.

3. Institucionalni pogoji za prestrukturiranje: privatizacija in "corporate governance"
V Sloveniji se po končani privatizaciji srečujemo z naslednjimi kategorijami podjetij: (i) novo
nastala zasebna (domača in tuja) podjetja, ki niso šla skozi proces privatizacije, dosegajo
solidne dobičke iz poslovanja na kapital, imajo vzpostavljeno jasno strukturo upravljanja
("corporate governance") in nobenih potreb po "tranzicijskem" prestrukturiranju; (ii)
privatizirana podjetja (v večinski notranji ali zunanji lasti), ki so po dobičku iz poslovanja na
kapital nekje na "break even point", v večini primerov nimajo niti jasne strukture upravljanja
niti še niso šla skozi potrebno prestrukturiranje; (iii) neprivatizirana podjetja, ki imajo
negativen dobiček iz poslovanja na kapital in kjer so razmere večinoma alarmantne in (iv)
državna podjetja na področju javnih gospodarskih služb (in nekaterih monopolov).
Neprivatizirana in državna podjetja še vedno predstavljajo pomemben del slovenskega
podjetniškega sektoija (okrog 45% kapitala in 23% zaposlenih).
Tabela 2: Neto dobiček (+)/ izguba (-) iz poslovanja na kapital po lastniških kategorijah
podjetij v obdobju 1994-1996
Zasebna

Tuja

Notranja

Zunanja

NeprivaDržavna
tizirana
0.4
0.7
1.7
1994
5.1
-4.1
0.1
7.0
4.6
-5.6
1995
-1.1
0.2
0.2
4.4
6.5
1996
1.7
-4.1
0.3
-2.1
Vir: Preračunano na osnovi podatkov Agencije za plačilni promet; izračun je narejen za 1902 podjetji, ki so
bila aktivna v celotnem obdobju 1994-1996.
Analiza poslovanja podjetij po lastniških kategorijah v obdobju 1994-1996 kaže, da
prestrukturiranje slovenskega podjetniškega sektoija sicer poteka, vendar počasi.
1

Izhajamo iz obstoječe statistično-planske delitve regij v Republiki Sloveniji.
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podjetjih, počasno pa v neprivatiziranih in državnih podjetjih. Kaže se v prvi vrsti v stečajih
najbolj izgubarskih podjetij, pa tudi v močnem povečanju neto dobička iz poslovanja v letu
1996. Neto dobiček iz poslovanja seje v letu 1996 povečal skoraj v vseh lastniških kategorijah
podjetij, še najhitreje v zunanjih in notranjih, najpočasneje oziroma sploh ne, pa v
neprivatiziranih in državnih podjetjih. Sklepamo lahko, da se je v zunanjih in notranjih
privatiziranih podjetjih vendarle začel proces vzpostavljanja učinkovitega upravljanja podjetij,
ki vodi v prestrukturiranje. Neprivatizirana podjetja še vedno izkazujejo velike izgube iz
poslovanja.
Tranzicijsko sliko kaže tudi investicijska aktivnost različnih kategorij podjetij. Daleč največji
investitor so državna podjetja (leta 1996 so bila za 43% bruto in nič manj kot 79% neto
investicij podjetniškega sektoija odgovorna državna podjetja), med privatnimi največ
investirajo tuja (8,57% bruto investicije na sredstva v 1996), zunanja (6,11%) in privatna
(5,98%), medtem ko notranja (3,94%) in neprivatizirana (2,21%) močno zaostajajo.
(i) Še vedno velik pomen neprivatne lastnine ter (ii) počasno prestrukturiranje podjetij in
velike razlike v dobičkonosnosti med posameznimi kategorijami v prid novonastalih
privatnih in tujih podjetij, ki imajo edina že vzpostavljeno učinkovito lastniško strukturo,
in (iii) različno intenzivna investicijska aktivnost pričajo, da lastništvo v Sloveniji še ne
deluje povsem kot ustrezna vzpodbuda za prestrukturiranje (pomanjkanje strateških
lastnikov kot aktivnih nosilcev prestrukturiranja podjetij) in da je slovensko gospodarstvo v
tem pogledu še vedno v tranziciji.

3. Problemi - potrebne spremembe so še vedno obsežne
Dodana vrednost na zaposlenega. Zaostajanje za državami EU se ne kaže zgolj v nižjem
bruto domačem proizvodu po kupni moči na prebivalca, temveč tudi v stopnji razvitosti in
konkurenčne sposobnosti posameznih dejavnosti. Posamezna podpodročja predelovalnih
dejavnosti po kriteriju bruto dodana vrednost na zaposlenega močno zaostajajo za istovrstnimi
dejavnostmi v državah EU. V letu 1996 so slovenske predelovalne dejavnosti zaostajale za
ravnijo dodane vrednosti na zaposlenega v istih dejavnostih v EU za 2.5-5.1-krat Največje
razlike so v proizvodnji kovin. Najmanj zaostajajo prehrambena industrija, tisk in založništvo
ter kemična industrija.
Nizke neposredne tuje investicije. Obseg neposrednih tujih investicij v Slovenijo je sicer z leti
naraščal, vendar pa je njihov pomen in s tem tudi njihov prispevek h gospodarski rasti v
Sloveniji bistveno manjši kot v drugih tranzicijskih državah. Neposredne tuje investicije imajo
sicer pozitiven vendar skromen učinek na povečevanje konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva.
Izgube v podjetniškem sektorju. Slovenski podjetniški sektor kot celota v obdobju po
osamosvojitvi nikoli ni posloval z dobičkom. Čeprav se je skupni poslovni izid gospodarskih
družb v letu 1997 v primerjavi s preteklimi leti bistveno izboljšal, je bil še vedno negativen.
Razlika med prihodki in odhodki, ki je bila vse od leta 1991 negativna, je bila v letu 1997
pozitivna, ugotovljena izguba pa je še vedno presegala dobiček vseh gospodarskih družb v
višini 3,868 milijonov tolaijev. Dobiček poslovnega leta je bil v 1977 v primeijavi s
predhodnim letom realno večji za 33.5%. Izkazalo ga je 22,519 oziroma 61.3% vseh
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gospodarskih družb v skupnem znesku I / /,258 milijonov tolarjev. Izguba je bila v letu 1997
za 8.9% realno manjša glede na 1996. Z izgubo v skupnem znesku 181,126 milijonov tolaijev
je poslovalo 11,203 oziroma 30.5% vseh gospodarskih družb. Dejavnosti z neto dobičkom v
letu 1997 so bile trgovina, popravila mfltornih vozil in izdelkov široke porabe, promet,
skladiščenje in zveze, predelovalne dejavnosti in gradbeništvo. V vseh naštetih dejavnostih,
razen v trgovini, popravilih motornih vozil in izdelkov široke porabe, je bil še v letu 1996 neto
poslovni izid negativen. Vse druge dejavnosti so bile še vedno v neto izgubi. Dejstvo, da je
podjetniški sektor kot celota še vedno v izgubi in, da je leta 1997 z izgubo poslovalo nič
manj kot 30,5% vseh gospodarskih družb, priča, da je slovensko gospodarstvo še globoko v
procesu tranzicije

Tabela 3: Neto dobiček oziroma neto izguba gospodarskih družb
Zneski v mio SIT
Deleži v prihodku, v */•
1996
1995
1997 1995
1996
1997
NETO DOBIČEK / NETO IZGUBA
-15673
-8463 50517 -0.3
-0.1
0.8
- iz poslovanja
-54150 -81676 -102099 -1.1
-1.4
- od financiranja
-1.6
59892 48003 69443 1.2
0.8
- od izrednih dohodkov
1.1
-9931 -42136 17861 -0.2
-0.7
0.3
- skupaj
18281
15006
21729 0.3
0.3
0.3
Davek od dobička
-3868 -0.5
-1.1
-0.1
NETO IZGUBA POSLOVNEGA LETA -24937 -60417
Vir: Agencija RS za plačilni promet - Statistični podatki iz bilance uspeha gospodarskih družb leta 1995, 1996
in 1997.
Tabela 4:

Čisti dobiček oziroma čista izguba poslovnega leta gospodarskih družb po
dejavnostih

Dejavnosti

Čisti dobiček
Čista izguba
Neto dobiček +
poslovnega leta
poslovnega leta
Neto izguba 1997
1996
1996
1997
1996
1997
1348
1904
2711
2014
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
-1363
-110
17
13
27
70
B Ribištvo
-14
-53
314
345
C Rudarstvo
5428
3474
-5114
-3129
67251
D Predelovalne dejavnosti
41742
87462
65198
-45720
2053
2231
2184
E Oskrba z elektriko, plinom, vodo
21830
24522
-19599
-22338
4891
F Gradbeništvo
8228
5430
4803
-539
3425
34172
44958
21405
G Trgovina, popravila mot. vozil
12767
22922
22036
1667
3094
H Gostinstvo
4735
3788
-3068
-694
11624
20026
I Promet, skladiščenje, zveze
8482
8913
3142
11113
6650
2042
J Finančno posredništvo
1294
8903
5356
-6861
13619
K Nepremičnine, najem, posl.stor.
21708
18868
29744
-5249
-8036
87
L Javna uprava, obramba, soc.zavar.
0
118
160
-31
-160
134
256
146
M Izobraževanje
562
-12
-306
N Zdravstvo, socialno varstvo
1301
2016
1414
2690
-113
-674
O Dr. javne, skupne in osebne stor.
1971
3229
2831
3363
-860
-134
121764
SKUPAJ GOSPODARSKE DRUŽBE
177258
182181
181126
-60417
-3868
Vir: Agencija RS za plačilni promet - Statistični podatki iz bilance uspeha gospodarskih družb leta 1996 in
1997.
Nelikvidnost podjetij. Slovenski podjetniški sektor se še vedno spopada z likvidnostnimi
težavami. Povprečno mesečno število gospodarskih družb z več kot 5 dni blokiranimi žiro
računi je v letu 1997 znašalo 7.697 gospodarskih družb, kar je 18.6% gospodarskih družb več
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kot v letu 1996. vTetu 199» pa se je to število povečalo se za iu.y%. FUVpfŠCTTfTTOŠČCTff
znesek blokacij je iz leta v leto naraščal - v letu 1998 se je v primerjavi z leto 1998 realno
povečal za 6.6%. Likvidnostne težave se selijo v manjše gospodarske družbe, saj število
zaposlenih v takšnih podjetjih zmanjšuje. Tudi to kaže, da je slovensko gospodarsko še
globoko v procesu tranzicije.

4. Stanje v predelovalni dejavnosti, še posebej v tekstilni, obutveni in jeklarski industriji
V letu 1997 je bil neto dobiček predelovalnih dejavnostih prvič po osamosvojitvi pozitiven.
Največji neto dobiček so izkazale proizvodnja hrane, pijač in tobačnih izdelkov, proizvodnja
kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken, proizvodnja električne in optične opreme ter
proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas. Največjo neto izgubo pa so izkazale
proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, proizvodnja vozil in plovil, proizvodnja tekstila in
tekstilnih izdelkov, predelava lesa in proizvodnja pohištva (glej Tabelo 5).
Tabela 5: Nekateri kazalci poslovanja gospodarskih družb v predelovalnih dejavnostih v letu
1997
Čisti dobiček v
mio SIT

Čista izguba v
mio SIT

214855
67.215
Predelovalne dejavnosti
18708
12,419
Proizvodnja hrane, pijač in
tobačnih izdelkov
31381
2,485
Proiz. tekstilij, usnjenih oblačil,
tekstilnih in usnjenih izdelkov
7995
Proiz.usnja, obutve in usnjenih
589
izdelkov, razen oblačil
10633
1,236
Obdelava in predelava lesa
Proiz.
vlaknin,
papirja;
16137
4,779
založništvo, tiskarstvo
777
6
Proiz.
koksa,
naftnih
derivatov.jedrskih poriv
13789
13,657
Proiz. kemikalij, kem. izdelkov,
umet. vlaken
9272
4,233
Proiz. izdelkov iz gume in
plastičnih mas
10309
4,791
Proiz.
dragih
nekovin,
mineralnih izdelkov
27096
Proiz. kovin in kovinskih
5,253
izdelkov
22184
6,566
Proiz. strojev in naprav
Proizv. električne in optične
24292
7,335
opreme
Proiz. vozil in plovil
10058
1,552
12224
2,350
Proiz. pohištva in drage pred.
dejavnosti; reciklaža
Vir: APP, statistični podatki iz bilance stanja in bilance uspeha

65,198
1,693

2587
3877

Rentabilnost
kapitala
0.002
0.058

4,851

1554

-0.026

1567 •

-0.005

2,466
4,290

1759
2865

-0.034
0.004

1,170

2361

-0.461

2,155

5193

0.063

1,908

3124

0.035

2,137

2761

0.041

25,865

2254

-0.190

5,215
1,930

2415
2641

0.016
0.062

6.496
4,357

2236
2032

-0.188
-0.051

Število
zaposlenih

666

Dodana vrednost
na zaposlenega

Rezultati poslovanja podjetniškega sektorja (negativen neto poslovni izid, velik delež
podjetij, ki posluje z izgubo) in njihove likvidnostne težave kažejo, da prestrukturiranje
podjetniškega sektorja še ni zaključeno, stanje v gospodarstvu pa še ni primerljivo s
stanjem v razvitih tržnih gospodarstvih. Celoten slovenski podjetniški sektor še ni sposoben
enakovredno nastopati na notranjem trgu EU. Problemi prestrukturiranja, zaostajanja za
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utudsuijshe siruRium su se puseuej-jzrazito pnsoini na področju tekstilne
in obutvene dejavnosti ter jeklarstva.
Slovenska tekstilna in obutvena industrija tehnološko zaostajata za približno deset let v
primerjavi z EU: Sektorske analize kažejo, da omenjena sektoija močno zaostajata za
podobnimi panogami v EU po kriteriju dodane vrednosti na zaposlenega, razpoložljive
akumulacije, kreditnih sposobnosti, tehnološke opremljenosti in razpolaganja s sodobnim
poslovodnim in tehnološkim znanjem.
Razlog za zaostajanje omenjenih dejavnosti s primerljivimi v EU in tudi z vsemi drugimi v
okviru predelovalnih dejavnosti v Sloveniji, je predvsem dediščina dolgoletnega poslovanja na
jugoslovanskem trgu, ki ni deloval v skladu z ekonomskimi tržnimi zakonitostmi, temveč kot
močno zaščiten trg. Ob visoki zaščiti jugoslovanskega trga proizvajalcem tekstila in obutve ni
bilo treba skrbeti za razvojno naravnanost, za uvajanje novih tehnoloških in poslovodnih znanj
ter za uveljavitev ekoloških standardov. Tekstilna in obutvena industrija sta na jugoslovanskem
trgu z relativno previsokimi cenami za nekonkurenčno blago dosegali dobičke. V obdobju po
osamosvojitvi omenjeni dejavnosti nista uspeli nadoknaditi zamujenega na področju razvoja in
bosta za izvedbo procesa prestrukturiranja potrebovali daljše obdobje kot ostali sektorji
slovenske industrije in tudi posebno pozornost države.
Slovenska tekstilna industrija je podvržena trendom evropske tekstilne industrije, za katero je
značilna dolgoročna recesija. Evropska tekstilna industrija prenaša enostavna ročna dela iz
dežel organizatork in proizvodnjo kot dodelavne posle seli predvsem na področje vzhodne
Evrope. Slovenska tekstilna industrija je pogosto postavljena'v vlogo opravljanja dodelavnih
poslov, hkrati pa skuša vzpostaviti tudi bolj dolgoročne povezave (tuja vlaganja). Vendar pri
tem ni najbolj uspešna, saj so neposredne tuje investicije v to dejavnost zanemarljivo majhne.
Slovenska tekstilna industrija je v letu 1997 ustvarila 7% celotnega prihodka slovenskih
predelovalnih dejavnosti, okoli 9% izvoza blaga predelovalnih dejavnosti in zaposluje okoli
15% zaposlenih v predelovalnih dejavnostih. V tekstilni in obutveni industriji je zaposlena
pretežno ženska delovna sila.
Kazalci stanja v tekstilni industriji kažejo, da tekstilna industrija po osamosvojitvi povečuje
produktivnost na osnovi zmanjševanja zaposlovanja in strukturnih sprememb. Slovenski
tekstilni proizvajalci so izgubo jugoslovanskega trga deloma nadomestili predvsem z izvozom
dodelavnih poslov, kar je kratkoročno sicer zmanjševalo upadanje proizvodnje, dolgoročno pa
ni prineslo povečane zmožnosti akumuliranja ali osvajanja novih trgov. Izguba je tudi v letu
1997 presegala dobiček dejavnosti. Dodana vrednost na zaposlenega sicer po letu 1993
narašča, vendar je še vedno bistveno manjša kot v EU. Količnik zaostajanja je znašal v letu
1996 v primeru proizvodnje tekstilij 3.7, pri proizvodnji usnja in usnjenih izdelkov pa 3.4. Pri
omenjenih primerjavah pa je treba opozoriti, da so predvsem pri proizvodnji oblačil, tekstilnih
in usnjenih izdelkov bistvene razlike v strukturi stroškov. V Sloveniji dodano vrednost zvišuje
velik obseg dodelavnih poslov, medtem ko je v Evropi nižja bruto dodana vrednost na
zaposlenega posledica visokega deleža zunanje nabave. Problem nelikvidnosti podjetij v
dejavnosti narašča. Narašča tudi število prisilnih poravnav in stečajev. Investicije nimajo
pravega zagona, kar seveda zmanjšuje potenciale nadaljnjega razvoja. Presežek v blagovni
menjavi tekstilne industrije se je v obdobju 1992-1997 zmanjševal. Prav tako sta se
zmanjševala delež izvoza tekstilne industrije v celotnem izvozu predelovalnih dejavnosti (z
14.4% v letu 1993 na 9.6% v letu 1997) in delež izvoza v čistem prihodku od prodaje.
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zaposlenega je bil leta 1997 za 21% manjši kot leta 1994. Negativni neto poslovni izid je bil v
letu 1997 sicer za okoli 3-krat manjši kot v letu 1994, vendar se je izguba v primerjavi s
predhodnim letom povečala.
Proizvodnjo obutve obvladujejo tri velika podjetja, ki zaposlujejo večino delavcev in ustvarijo
večino prihodkov proizvodnega podpodročja. Izvoz obutve seje v zadnjih letih zmanjševal, na
domačem trgu pa kljub tuji konkurenci ohranjajo sorazmerno stabilen tržni delež. Investicijska
aktivnost v dejavnosti je bila z redkimi izjemami skromna. Podjetja imajo stalne likvidnostne
probleme. Delež dodelavnih poslov je velik, dodana vrednost na zaposlenega pa nizka.
Podobno kot tekstilna in obutvena industrija se v okviru bivše države tudi jeklarska industrija
ni soočala s pravo konkurenco. Zaradi strateških interesov bivše države je namreč jeklarska
industrija proizvajala in prodajala znanim kupcem svoje izdelke po dogovoijenih cenah.
Proizvodnja kovin se uvršča med srednje velike panoge industrije v Sloveniji. Celotna
jeklarska industrija je v letu 1997 ustvarila 5% prihodka, 7% izvoza in zaposluje 4%
zaposlenih v predelovalnih dejavnostih. Jeklarstvo je največjo krizo doživelo v letih 1991 in
1992. V letih 1989 je proizvodnja jekla drastično padla in se ustalila pri letni količini nekaj več
kot 300.000 ton. Prišlo pa je tudi do spremembe v strukturi proizvedenega jekla - ukinila seje
proizvodnja nekvalitetnega jekla in povečal delež jekla višjih kvalitetnih skupin. Število
zaposlenih v sektoiju DJ - proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov se je zmanjševalo še hitreje
kot v povprečju v predelovalnih dejavnostih.
Sanacija in prestrukturiranje slovenskih železarn se je začela v letu 1992, vendar še ni dala
zadovoljivih rezultatov. Neto izguba se je v obdobju 1994-1997 povečevala. Podjetja so
močno podkapitalizirana. Kljub intenzivnem krčenju zaposlenosti se podjetja še vedno soočajo
s preveliko zaposlenostjo.
Tabela 6: Letne stopnje rasti števila zaposlenih (v %)
predelovalne dejavnosti
Leto
Predelovalne dejavnosti (D)
Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov (DJ)
Proizvodnja tekstiljih, usnjenih oblačil,
tekstilnih in krznenih izdelkov (DB)
Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih
izdelkov, razen oblačil (DC)
Vir: SURS

v problematičnih sektorjih

1991
-11.6
-12.7
-8.9

1992
-10.1
-10.6
-8.5

1993
-9.0
-17.5
-2.9

1994
-.6.0
-7.5
-4.0

1995
-5.1
-16.7
-8.0

1996
-5.5
-4.7
-9.9

1997
-4.1
-5.5
-7.4

-11.7

-9.6

-6.9

-7.2

-10.9

-10.4

-3.7

Tabela 7; Letne stopnje rasti fizičnega obsega proizvodnje (v %) v problematičnih sektorjih
predelovalne dejavnosti
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Predelovalne dejavnosti
-10.4
-13.4
-2.4
6.7
-10.9
2.8
0.9
0.2
Proizvodnja kovin in kov. izdelkov -9.4
-17.1
-7.8
-5.0
6.6
5.0
-5.6
-3.7
Proizvodnja tekstilij, usnjenih -13.4
-4.0
-15.3
-14.0
1.0
2.8
-0.4
0.0
oblačil, tekstilnih in krznenih izd.
Proizvodnja usnja, obutve in -16.1
1.5
-4.7
-3.8
-18.2
-11.7
-19.4
11.9
usnjenih izdelkov, razen oblačil
VIR: SURS
Tabela 8: Nekateri kazalci poslovanja gospodarskih družb v problematičnih dejavnostih
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KAPITAL

ČISTI DOBIČEK

deleži v %
1996
dejavnost/leto
1996
1997
Predelovalne dejavnosti
100.0
100.0
100.0
CD)
2.4
0.9
Proizvodnja
kovin
5.1
(DJ27)
Proizvodnja
tekstilij,
8.5
8.2
2.8
usnjenih oblačil, tekst, in
krznenih izdelkov.
0.6
Proizv. usnja, obutve in
1.6
1.5
usnj. izdel.,razen oblačil
Proizvodnja obutve
Vir: APP-statistični podatki iz bilance stanja in uspeha

ČISTA IZGUBA

RENTABILNOST
KAPITALA (ROE)
v%
1996
1997
-0.039
0.002

1997
100.0

1996
100.0

1997
100.0

1.1

12.2

31.6

-0.149

-341

3.7

7.3

7.4

-0.08

-0.03

0.8

3.3

1.0

-0.203

-0.023

-42.586

-5.561

Regionalni vidik problemov prestrukturiranja jeklarstva, tekstilne in obutvene industrije.
Problemi prestrukturiranja jeklarstva, tekstilne in obutvene industrije imajo tudi močan
regionalni vidik. Jeklarstvo in ključni delovno intenzivni panogi so precej regionalno
skoncentrirani - jeklarstvo na Koroško in Gorenjsko regijo, problematični deli usnjarsko
predelovalne dejavnosti pa predvsem na Gorenjsko regijo. Prehitro odmiranje oziroma krčenje
zaposlenosti v teh dejavnostih bi zato povzročilo dodatne probleme v teh dveh regijah.
Stopnja brezposelnosti (delež brezposelnih v delovno sposobnem prebivalstvu) na Gorenjskem
sicer ne presega povprečja, vendar pa se že danes za regijo značilen najvišji delež trajnih
presežkov in brezposelnih starejših od 40 let, ki težje najdejo zaposlitev. Tudi v koroški regiji
je stopnja brezposelnosti pod slovenskim povprečjem, vendar je to v veliki meri posledica
sorazmerno velike državne pomoči, ki je bila usmeijena v to regijo v preteklih letih, in obmejne
lege regije, saj prebivalstvo svoj problem brezposelnosti rešuje čez mejo. Ekonomska moč
(meijeno z bruto dodano vrednostjo na prebivalca) v obeh regijah zaostaja za državnim
povprečjem. Ker je delovna sila v omenjenih dejavnostih običajno zelo nefleksibilna in ima
nizko stopnjo strokovne usposobljenosti, bi se s hitrim krčenjem teh dejavnosti problem
brezposelnosti v obeh regijah zaostril. S povečanjem brezposelnosti pa bi se seveda zaostrili
socialni problemi v regijah.
Slovenija se sooča s težkimi problemi prestrukturiranja delovno-intenzivnih panog in
jeklarstva:
a/ Jeklarstvo in ključne delovno intenzivne dejavnosti so regionalno precej skoncentrirane
- železarstvo na Koroško in Gorenjsko, usnjarsko predelovalna industrija pa npr.
predvsem na Gorenjsko - zato bi njihovo prehitro odmiranje povzročilo probleme v teh
regijah kot celoti. S tem bi prišlo do degradacije teh regij, do regionalne koncentracije
socialnih problemov in ne nazadnje, do povečanja potreb po sredstvih regionalnih
skladov za te regije.
b/ Ključne delovno intenzivne dejavnosti so tudi socialno specifične, saj jih karakterizira
specifična spolna (velik delež ženske delovne sile) in izobrazbena struktura (velik delež
nižje kvalificirane) delovne sile, zato bi njuno prehitro odmiranje še povečalo (regijsko
skoncentrirane) socialne probleme predvsem že tako socialno najbolj ogroženih skupin
prebivalstva (ženske, nizko izobražena delovna sila), ki ima izredno majhne možnosti
zaposlitve. Vse to bi v končni instanci povečalo pritiske na sredstva socialne varnosti,
c/ Jeklarstvo ter ključne delovno intenzivne panoge so dejavnosti, ki so verjetno najbolj
tipičen rezultat nekdanjega ekonomskega sistema ter jugoslovanske ekonomske politike
februar 1999
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in razvojne strategije (Koncept zaprtega gospoaafSWFT7^W^i^ttUŠffrttč^j^Srf^m
tradicionalno najbolj usmerjene na nekdanji jugoslovanski trg in jih je zato izguba tega
trga tudi najbolj prizadela. Nenadnost te izgube je zelo zmanjšala maneverski prostor za
prilagoditev novim pogojem, s tem pa povzročila negativne posledice, ki ob nekoliko
daljšem prehodnem razdobju ne bi bile nujne.
Celotna slovenska industrija se nahaja v neugodnem "podedovanem" stanju, oziroma v
procesu vsesplošne tranzicije in transformacije v tržno gospodarstvo ter prestrukturiranja,
kar so procesi, ki so dovolj težki in zahtevni že brez specifičnih dodatnih problemov, ki jih
imajo jeklarstvo ter delovno intenzivne dejavnosti (glej točke a do c). Zato v primeru teh
panog zgolj horizontalni ukrepi industrijske politike ne bodo zadoščali za izboljšanje
položaja podjetij v teh panogah.
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PRILOGA O
POGAJALSKA IZHODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PODROČJE 6
KONKURENCA IN DRŽAVNE POMOČI
TEHNIČNA POMOČ

Republika Slovenija pričakuje za prevzem, izvajanje in uveljavitev pravnega reda EU na
področju konkurence in državnih pomoči tehnično pomoč v okviru TAIEX, programov
PHARE in v okviru programov pomoči posameznih držav članic EU. Pri tem računa na
različne oblike tehnične pomoči v procesu usklajevanja svojega pravnega reda s pravnim
redom EU, kot tudi pri vzpostavljanju ustreznih ustanov za njegovo izvajanje in uveljavitev.
Ob različnih oblikah tehnične pomoči računa na mehanizme tesnih povezav (twinning)
obstoječih in novoustanovljenih institucij v Republiki Sloveniji z ustreznimi v državah članic
EU.
Republika Slovenija je že doslej koristila tehnično pomoč pri usklajevanja konkurence in
državne pomoči v okviru:
1. Horizontalnega PHARE programa za področje konkurence in državnih pomoči, ki obsega:
■ usposabljanje uradnikov pridruženih držav članic,
■ medsebojno sodelovanje uradov za varstvo konkurence pridruženih držav in DGVI;
2. Posebnega PHARE programa za uvedbo nadzora na državnimi pomočmi;
3. TAIEX programa za prenos izkušenj izdelave inventarja državnih pomoči;
4. Programov tehnične pomoči za področje konkurence in državnih pomoči v sodelovanju z
Francijo, Švedsko in Dansko;
5. Posebnega programa OECD za področje varstva konkurence.
S ciljem uspešne krepitve institucij in administrativnih kapacitet za izvajanje pravnega reda EU
bo Republika Slovenija še naprej potrebovala tehnično pomoč v okviru Urada za varstvo
konkurence in posebne službe Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
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V
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OD
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V
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REPUBLIKI

DO

30.9.1998

RS, št. 57/98).

Vlada Republike Slovenije je na 93. seji dne 21/1-1999
obravnavala:

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

- POROČILO O IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI
PORABI SREDSTEV ZA GRADITEV DRŽAVNIH CEST,
DOLOČENIH V NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1.1.1998
DO 30.9.1998,

- 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.

ki ga pošilja na podlagi 5. člena Zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list
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Slovenije upravlja ministrstvo, pristojno za finance. Iz te podpartije
se sredstva nakazujejo na račun DARS d.d. na podlagi pisnega
zahtevka DARS d.d. in po odredbi pooblaščene osebe ministrstva,
pristojnega za promet. DARS d.d. daje pisne zahtevke za črpanje
sredstev po tem zakonu le v okviru sprejetega letnega plana
razvoja in vzdrževanja avtocest ter finančnega načrta DARS d.d.
na osnovi dokumentacije, predpisane za izplačila uporabnikom
državnega proračuna in dodatne dokumentacije, ki jo predpiše
minister, pristojen za promet.

SISTEM ZAGOTAVLJANJA IN
KORIŠČENJA NAMENSKIH SREDSTEV
t

Z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98) je določen
način zagotavljanja in porabe sredstev za izgradnjo avtocestnih
odsekov v Republiki Sloveniji in to predvsem na smeri vzhod zahod. Na podlagi zakona se v proračunu Republike Slovenije do
31.12.2007 namensko zagotovijo sredstva v znesku, ki je enak
20% drobnoprodajne cene na liter prodanih količin motornih
bencinov in diesel goriv. Sredstva se zagotovijo iz davka iz prometa
motornih bencinov in dieselskih goriv.

S sredstvi bencinskega tolarja, ki se zbirajo na posebni podpartiji
žiro računa Republike Slovenije upravlja Zakladnica Ministrstva
za finance na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna (Ur.l. RS
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98) in Navodila ministra za finance za
deponiranje prostih denarnih sredstev na računih proračuna,
rezerv in proračunskih uporabnikov pri poslovnih bankah z dne
29.12.1997. Na to podpartijo se tekoče nakazujejo tudi obresti od
upravljanja s sredstvi bencinskega tolarja.

Na podlagi protokola o načinu razporejanja in nakazovanja
sredstev med Ministrstvom za promet in zveze in Ministrstvom
za finance, se višina teh sredstev ugotovi do vsakega 23. v
mesecu v višini 20% maloprodajne cene na liter prodanih količin
motornih bencinov in diesel goriv prodanih v Republiki Sloveniji v
preteklem mesecu. Ministrstvo za promet in zveze predloži
odredbo za nakazilo zakonsko določenih sredstev na podpartijo
žiro računa proračuna Republike Slovenije - izgradnja
avtocestnega omrežja.

1. Izdvajanje namenskih sredstev od 1.1.1998 do
30.9.1998
V devetih mesecih leta 1998 je bilo na posebni podpartiji proračuna
Republike Slovenije zbranih 19.041.499.194 SIT namenskih
sredstev, kar je v primerjavi s planom predstavljalo 87%.

S sredstvi na posebni podpartiji žiro računa proračuna Republike

Priliv bencinskega tolarja v obdobju januar - september 1998:

MESEC
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
SKUPAJ

PLAN 1998
V SIT
2.029.492.000
1.928.734.000
2.256.200.000
2.297.900.000
2.356.957.000
2.608.853.000
2.608.853.000
3.188.216.000
2.533.285.000
21.808.490.000

V skladu s sprejetim proračunom Republike Slovenije za leto
1998 (Uradni list RS, št. 34/98 DP 98) in določbo 24. člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/98 ZIPRS - B) so bila
ne glede na določbe zakona o zagotovitvi namenskih sredstev
za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 46/93) v proračunu Republike Slovenije zagotovljena
sredstva za graditev avtocest v letu 1998 v višini 28.300.000.000
SIT.
poročevalec, št. 7

PRILIV 1998
V SIT
2.025.536.643
2.146.887.392
1.853.907.964
1.803.054.141
2.377.244.776
2.293.426.595
2.098.405.176
2.076.026.485
2.367.010.022
19.041.499.194

%
REALIZACIJE
100
111
82
78
101
88
80
65
93
87

1.1. Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz let
1994, 1995, 1996 in 1997
Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz leta 1994 so skupaj
s pripisanimi obrestmi znašala 7.835.452.396 SIT in so
predstavljala vir za financiranje gradnje avtocestnega omrežja v
letu 1995. Priliv bencinskega tolarja v letu 1995 je znašal
17.672.997.736 SIT, pripisane obresti za leto 1995 pa 743.725.081
SIT. Tako je bilo v letu 1995 na razpolago za financiranje gradnje
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avtocestnega omrežja skupaj 26.251.175.213 SIT. Razlika med
zbranimi sredstvi in namensko porabljenimi sredstvi bencinskega
tolarja je v letu 1995 znašala 5.684.605.213 SIT.

24.173.603.965 SIT. Razlika med zbranimi sredstvi in namensko
porabljeni sredstvi bencinskega tolarja je v letu 1997 znašala
2.613.621.822 SIT.

Priliv bencinskega tolarja je v letu 1996 znašal 18.661.059.314
SIT, pripisane obresti za leto 1996 748.056.120,70 SIT in prenos
iz leta 1995 5.684.605.213 SIT.Tako je bilo v letu 1996 na razpolago
za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj
25.093.720.648 SIT. Razlika med zbranimi sredstvi in namensko
porabljenimi sredstvi bencinskega tolarja je v letu 1996 znašala
2.506.963.642 SIT.

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja je Zakladnica
Ministrstva za finance poročila v bankah in predstavljajo vir za
financiranje gradnje avtocestnega omrežja v letu 1998.
2. Prilivi cestnin od 1.1.1998 do 30.9.1998
V finančnem načrtu za leto 1998, ki gaje potrdila Vlada Republike
Slovenije na svoji seji dne 2.7.1998 so bili v prvih devetih mesecih
leta 1998 predvideni prilivi od cestnin v višini 9.183.000.000 SIT.
Dejanski prilivi cestnin na žiro račun DARS d.d. pa so bili v tem
obdobju naslednji:

Priliv bencinskega tolarja je v letu 1997 znašal 21.450.000.000
SIT, pripisane obresti za leto 1997 216.640.323 SIT in prenos iz
leta 1996 2.056.963.642 SIT.Tako je bilo v letu 1997 na razpolago
za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj

Prilivi od cestnin v obdobju januar - september 1998.

MESEC
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
SKUPAJ

PLAN 1998
V SIT
652.000.000
692.000.000
830.000.000
870.000.000
982.000.000
1.183.000.000
1.414.000.000
1.480.000.000
1.080.000.000
9.183,000.000

Iz preglednice je razvidno, da so v obdobju januar - september
leta 1998 znašali prilivi od cestnin 9.430.245.150 SIT, kar je
Predstavljalo 3% več sredstev od planiranih.

PRILIV 1998
V SIT
708.207.424
777.270.939
890.924.180
946.231.999
958.207.960
1.144.774.768
1.387.017.221
1.335.559.782
1.282.050.878
9.430.245.150

%
REALIZACIJE
109
112
107
109
98
97
98
90
119
103

za promet in zveze odredilo nakazilo sredstev bencinskega tolarja
v skladu z zakonom na podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS
d.d. Za investicije v ceste ter za plačilo projektov in odškodnin za
zemljišča je bilo nakazano DARS d.d. v obdobju januar - september
leta 1998 21.677.500.000 SIT sredstev.

3- Namenska poraba sredstev od 1.1.1998 do
30.9.1998
Ministrstvo za finance je do 15.8.1998 in po tem datumu Ministrstvo

1
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Odpoklic bencinskega tolarja v obdobju januar - september 1998:

Znesek v SIT
300.000.000
722.000.000
1.026.500.000
200.000.000
150.000.000
360.000.000
150.000.000
200.000.000
315.000.000
540.000.000
704.000.000
500.000.000
300.000.000
470.000.000
170.000.000
128.000.000
120.000.000
425.000.000
1.721.000.000
320.000.000
80.000.000
150.000.000
416.000.000
793.000.000
330.000.000
550.000.000
300.000.000
334.000.000
1.613.000.000
255.000.000
296.000.000
559.000.000
120.000.000
1.135.000.000
843.000.000
696.000.000
490.000.000
266.000.000
106.000.000
911.000.000
303.000.000
747.000.000
419.000.000
1.144.000.000
21.677.500.000

Datum črpanja
08.01.98
20.01.98
23.01.98
29.01.98
04.02.98
27.02.98
02.03.98
09.03.98
20.03.98
23.03.98
24.03.98
25.03.98
30.03.98
02.04.98
08.04.98
10.04.98
15.04.98
20.04.98
24.04.98
29.04.98
04.05.98
11.05.98
22.05.98
26.05.98
28.05.98
29.05.98
09.06.98
19.06.98
24.06.98
08.07.98
17.07.98
21.07.98
23.07.98
24.07.98
29.07.98
10.08.98
24.08.98
25.08.98
26.08.98
27.08.98
28.08.98
23.09.98
25.09.98
29.09.98
SKUPAJ
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ŠENTILJ PESNICA
HOČE ARJA VAS
PESNICA SLIVNICA Slivnica Ptujska
SLIVNICA-FRAM -BDC
PRIKLJ. SLOVENSKA BISTRICA -SEVER
OBVOZNICA ORMOŽ
OBVOZNICA LENDAVA
PRIKLJUČEK LOPATA
HAJDINA PTUJ
VUCJA VAS BELTINCI
REKONSTRUKCIJA M 3 - 3
SKUPAJ PROJEKT 1
AC ARJA VAS-VRANSKO
BLAGOVICA-ŠENTJAKOB Šentjakob Krtina
BLAGOVICA-ŠENTJAKOB Krtina - CP Kompolje
SKUPAJ PROJEKT 2
SENTJAKOB-MALENCE
ZADOBROVA-TOMACEVO
SKUPAJ PROJEKT 3
CEBULOVICA-DIVACA
DIVACA-KOZINA
KOZINA-KLANEC 1.etapa
DIVACA-DANE
DANE-FERNETICI
VIPAVA-SELO
SELO-ŠEMPETER
RAZDRTO-CEBULOVICA
KOZINA-KLANEC 2.etapa
RAZDRTO-VIPAVA razcep Razdrto do km 1,3
RAZDRTO-VIPAVA Vipava Podnanos
IZOLA - JAGODJE
SKUPAJ PROJEKT 4
VRANSKO-BLAGOVICA: Vransko - Trojane
VRANSKO-BLAGOVICA: Trojane - Blagovica
SKUPAJ PROJEKT 5
VIŠNJA GORA-BIČ
NAKLO - KRANJ VZHOD (dograditev)
SKUPAJ PROJEKT 6

PLANIRANO FAKTURIRANO
%
1998
1998
REALIZACIJE
127.000.000
130.430.000
10398
695.023.000
648.368.000
93
415.020.000
539.094.000
130
2.554.600.000
1.851.030.000
72
70.918.000
107.508.000
152
838.437.000
628.201.000
75
1.555.310.000
462.363.000
30
62.200.000
0
0
142.000.000
2.861.000
2
240.000.000
0
0
226.000.000
5.472.000
2
6.926.508.000
4.375.328.000
63
1.325.000.000
886.447.000
67
2.724.035.000
1.641.215.000
60
0
0
0
4.049.035.000
2.527.662.000
62
7.160.811.000
8.216.211.000
115
662.310.000
281.210.000
42
7.823.121.000
8.497.421.000
109
366.823.000
83.819.000
23
1.527.876.000
1.566.212.000
103
196.118.000
47.820.000
24
165.600.000
101.184.000
57
590.665.000
402.779.000
68
4.305.170.000
3.594.821.000
84
309.000.000
36.552.000
12
10.000.000
1.335.000
0
0
0
0
133.732.000
143.364.000
107
0
0
0
127.800.000
0
0
7.732.784.000
5.977.885.000
77
3.130.972.000
2.580.688.000
82
170.000.000
0
0
3.300.972.000
2.580.688.000
82
1.159.345.000
1.120.351.000
97
65.000.000
0
0
1.224.345.000
1.120.351.000
92

SKUPAJ NOVE INVESTICIJE
DOKONČANJE DEL NA OBST. AC
PREDHODNI PROJEKTI
STARE ODŠKODNINE
STROŠKI INŽENIRJA
PREDHODNI ODKUPI
GRADITEV DRŽAVNIH CEST
UKREPI NA ŽELEZNICAH
SKUPAJ

31.056.765.000
410.000.000
1.010.700.000
45.000.000
1.195.457.000
150.000.000
2.985.820.000
82.000.000
36.935.742.000

AC ODSEK

10. februar 1999

111

25.079.335.000
233.181.000
693.424.000
319.000
1.107.258.000
12.822.000
79.311.000
0
27.205.649.000

81
57
69
I
93
9
3
0
74
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ECU oziroma 9.881.386.794 SIT. Nečrpan znesek kredita znaša
po pogodbi A še 927.697 ECU, po pogodbi B 352.055 ECU in po
pogodbi C 1.034.807 ECU oziroma skupaj še 2.314.559 ECU.

V prvih devetih mesecih leta 1998 je znašala realizacija
27.205.649.000 SIT, kar je predstavljalo v primerjavi z finančnim
načrtom DARS d.d. za leto 1998, ki ga je potrdila Vlada Republike
Slovenije na svoji seji dne 2. julija 1998 74 % realizacijo. V znesku
realizacije so upoštevani tudi stroški financiranja v višini
959.688.000 SIT za koriščena tuja posojila (EBRD in EIB) in
domačega finančnega kredita.

V obdobju januar-september 1998 posojilo ni bilo koriščeno.
5. Domači finančni kredit

Saldo avansov na dan 31.12.1997 je znašal 451.618.803 SIT. Na
podlagi sklenjenih izvajalskih pogodb je bilo v obdobju januar september 1998 izplačano izvajalcem gradbenih del za
612.231.211 SIT avansov, v istem obdobju je bilo poračunano za
705.804.444 SIT avansov, saldo še neporačunanih avansov na
dan 30.9.1998 pa je znašal 358.045.570 SIT.

V letu 1996 je DARS d.d. sklenila na podlagi zakona o soglasju
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega program
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v
letu 1996 (Uradni list RS, št. 17/96-ZSDA96) in zakona o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih
za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo
graditi v letu 1996 in sicer odseki Slivnica-Fram-BDC, priključek
Slovenska Bistrica-sever, obvoznica Ormož (del odseka HajdinaOrmož), Vransko-Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Divača-Kozina
in Vipava-Selo (Uradni list RS, št. 17/96-ZPDA96) kreditno
pogodbo z bankami, članicami bančnega konzorcija v višini
100.000.000 USD z rokom črpanja najkasneje do 31.12.1997.

4. Koriščenje tujih posojil
V finančnem načrtu za leto 1998 je bilo predvideno koriščenje
posojil dveh mednarodnih finančnih institucij: Evropske banke za
obnovo in razvoj (EBRD) in Evropske investicijske banke (EIB)
in že odobrenega domačega finančnega kredita in tujih finančnih
kreditov.

V letu 1996 je biJo koriščeno 33.000.000 USD oziroma
4.551.762.200 SIT. V obdobju januar - december 1997 pa je bilo
črpano 67.000.000 USD oziroma 10.945.648.800 SIT finančnega
kredita. Skupaj je bila do konca leta 1997 črpano 100.000.000
USD.

4.1. Posojilo EBRD
Posojilo EBRD v višini 32.100.000 USD, namenjeno financiranju
gradbenih del (50%) na odseku AC Šentilj-Pesnica in pododseku
Slovenska Bistrica-Slovenske Konjice (AC Hoče - Arja vas), je
bilo do konca leta 1995 koriščeno v višini USD 9.692.935.

V letu 1998 je bil s podpisom dodatkov h kreditni pogodbi tega
kredita, kredit povečan na 135 mio USD z rokom črpanja do
30.9.1998. V obdobju januar - september 1998 je bilo črpano
13.000.000 USD, kar znaša preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita 2.089.815.801 SIT.
Saldo nečrpanega kredita znaša 22.000.000 USD in je v postopku
priprava aneksa št.4 za podaljšanje roka črpanje kredita do
30.6.1999.

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo koriščeno v
višini 16.971.106 USD oziroma 2.300.520.428 SIT. V primerjavi s
planom je to predstavlja 73% realizacijo.
V letu 1997 je bilo koriščeno 4.054.819 USD oziroma 618.325.064
SIT. Skupaj je bilo črpano do konca leta 30.718.860 USD oziroma
4.038.150.261 SIT. Nečrpan znesek kredita znaša še 1.381.140
USD.

6. Sofinanciranje
V obdobju januar-september 1998 je bilo koriščeno 1.132.379
USD, kar znaša preračunano v SIT, po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan koriščenja posojila 189.948.291 SIT.

Na podlagi sklepa 20. seja Državnega zbora z dne 8.6.1994 je
DARS d.d. v letu 1996 sklenila z Mestno občino Ljubljana pogodbo
o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo, po kateri bo sofinancer za
sofinanciranje izgradnje obeh odsekov avtoceste zagotovil do
31.12.2003 skupaj 18.177.000 USD in sicer v osmih letnih obrokih,
ki zapadejo v plačilo do 30.9.v tekočem letu po 2.272.125 USD.

4.2. Posojilo EIB
Finančne pogodbe z EIB v skupni višini 90.000.000 ECU so bile
sklenjene z namenom financiranja gradbenih del na odsekih AC
Zadobrova-Tomačevo, Malence-Šentjakob, Šentjakob-Blagovica
in Arja vas-Vransko. Pogodba A v višini 28.000.000 ECU je bila
podpisana v juliju 1994, pogodba B v višini 32.000.000 ECU v
novembru 1995 in pogodba C v višini 30.000!000 ECU v septembru
1996. Koriščenje posojila se je začelo v letu 1996.

Do 31.12.1997 je Mestna občina Ljubljana nakazala DARS d.d.
poravnala svoje obveznosti do DARS d.d. z nakupom zemljišč v
vrednosti 161.129.199 SIT in z nakazilom sredstev v višini
300.000.000 SIT. Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti
je DARS d.d. vložila tožbo proti Mestni občini Ljubljana in sicer za
neporavnane obveznosti za leto 1997 v višini 279.041.676,30
SIT in za neporavnane obveznosti v letu 1998 v višini 359.171.385
SIT, tako da znaša glavnica toženega zahtevka skupaj
638.213.051 SIT.

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo po pogodbi A
koriščeno v višini 23.846.783 ECU oziroma 4.040.897.351 SIT,
po pogodbi B v višini 9 002.483 ECU oziroma 1.572.777.552 SIT.
Tako je bilo v letu 1996 koriščeno skupaj 32.849.266 ECU oziroma
5.613.674.904 SIT, kar je v primerjavi s planom predstavljalo
78% realizacijo.

Na podlagi sklepa 20. seja Državnega zbora z dne 8.6.1994 je
DARS d.d. v letu 1995 sklenila pogodbo o sofinanciranju z Mestno
občino Nova Gorica za sofinanciranje nadaljevanja izgradnje
obvoznice mimo Šempetra po kateri znaša obveznost Mestne
občine Nova Gorica 106.000.000 SIT. Svoje obveznosti je Mestna
občina Nova Gorica v celoti poravnala v letih 1995 in 1997.

V letu 1997 je bilo koriščeno po pogodbi A 3.225.520 ECU oziroma
570.312.255 SIT, po pogodbi B 22.645.462 ECU oziroma
4.000.911.693 SIT in po pogodbi C 28.965.193 ECU oziroma
5.310.162.846 SIT. Skupaj je bilo v letu 1997 koriščeno 54.836.175
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7. Upravljanje s presežki na podpartiji proračuna sredstva za izgradnjo avtocest v RS v devetih
mesecih leta 1998

tolarja znašali povprečno 2.877 milijona tolarjev, so se sredstva v
devetih mesecih tega leta znižala za 46,75 % točke .

Po uveljavitvi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za
graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS, št. 57/98), z dne
14.8.1998, ki v 4. členu ureja:

Večji del navedenega znižanja izhaja iz padca obsega plasiranih
sredstev v tretjem trimesečju, ko so se presežki proračunskih
sredstev na podpartiji za izgradnjo avtocest v RS gibali na
povprečni ravni 692 milijonov tolarjev. V primerjavi s prvim
trimesečjem tega leta so presežki padli za 1.705 milijona tolarjev,
glede na drugo trimesečje pa za 815 milijonov tolarjev.

• razporejanje vplačanih sredstev bencinskega tolarja iz sredstev
proračuna RS na posebno podpartijo žiro računa RS,
• pripadnost obresti od upravljanja s sredstvi bencinskega tolarja,
• podlage, način in pooblaščeno ministrstvo, ki je pristojno za
odrejanje nakazil iz podpartije na račun DARS,

V letu 1998 se sredstva za izgradnjo avtocestnega omrežja v
RS ne izkazujejo več v okviru proračunskih postavk Ministrstva
za finance, temveč Ministrstva za promet in zveze. Glede na to
sta morala RS in DARS d.d. na novo določiti način zagotavljanja
sredstev, pridobljenih z zakonom o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v RS. Pogodba je bila
podpisana 12.3.1998 tako, da je bila lahko februarska obveznost
RS namesto 25.2.1998 izvršena 13.3.1998. Na tej podlagi je
povprečno stanje plasmajev sredstev bencinskega tolarja v
prvem trimesečju nižje za okoli 379 milijonov tolarjev.

je bila dne, 23.09.1998 med RS in'DARS sklenjena nova Pogodba
o načinu upravljanja s sredstvi bencinskega tolarja, med
Ministrstvom za promet in zveze ter Ministrstvom za finance pa
še Protokol o načinu razporejanja in nakazovanja sredstev iz
Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih
cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji.

Konec septembra so znašali presežki sredstev bencinskega
tolarja, ki so deponirani pri poslovnih bankah 2 milijona tolarjev,
kar je glede na pretekla trimesečja zanemarljiva višina. Glede na
konec preteklega leta so presežki sredstev padli za 2.611 milijonov
tolarjev. Vzrok za tak padec presežkov je zelo intenzivna poraba
sredstev po sprejemu Zakona in sklenitvi nove pogodbe (priloga
1).

Po pogodbi je Zakladnica pristojna za upravljanje s prostimi sredstvi
bencinskega tolarja, nakazila na račun DARS pa na podlagi
odredbe Ministrstva za promet in zveze opravlja Sektor za javno
računovodstvo pri Ministrstvu za finance.
V devetih mesecih tega leta je znašala povprečna višina presežkov
sredstev bencinskega tolarja 1.532 milijona tolarjev, od tega je
bilo pri poslovnih bankah plasirano 1.375 milijona tolarjev, za
začasno pokrivanje neravnovesja med gibanjem prihodkov in
Odhodkov proračuna RS pa je bilo uporabljenih 157 milijona tolarjev.
V primerjavi z letom 1997, ko so plasmaji iz sredstev bencinskega

V letu 1997 oziroma v devetih mesecih tega leta je bila glede na
vrsto depozitov bencinskega tolarja pri poslovnih bankah
ustvarjena naslednja povprečna raven depozitov bencinskega
tolarja:

leto 1997
V

RSTA DEPOZITOV

1

' na odpoklic
2- vezani do 30 dni
3- vezani nad 31 dni
skupaj (1+2+3)
začasna uporaba v proračunu
Skupaj (1+2+3+4)

znesek

35,14
38,30
24,86
98,30
1,70
100,00

1.011
1.102
715
2.828
49
2.877

,r

9tjem trimesečju zaradi ugodne likvidnosti proračuna RS ni
P 'šlo do začasne uporabe sredstev bencinskega tolarja za
Potrebe proračuna RS.

°- februar 1999

498
617
260
1.375
157
1.532

32,48
40,25
16,99
89,72
10,28
100,00

Po usmeritvi DARS-a so bili vsi presežki sredstev bencinskega
tolarja vezani pri poslovnih bankah članicah konzorcija. V primerjavi
s povprečjem leta 1997 je bilo v devetih mesecih tega leta doseženo
naslednje povprečno stanje depozitov po poslovnih bankah:

r

7

povprečje v mio SIT oz. %
devet mesecev leta 1998
delež
znesek
delež
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povprečje in delež v %
v letu 1997

povprečje in delež v %
v devetih mesecih 1998

406
440
220
116
64
320
455
266
111
119
27
92
193

14,11
15.29
7,64
4,02
2,21
11,13
15,83
9,23
3,84
4,13
0,94
3,21
6,71

139
185
114
104
37
126
157
105
59
71
14
92
172

9,05
12,06
7,46
6,79
2,44
8,21
10,22
6,83
3,88
4,66
0,93
6,01
11,24

SKUPAJ
začasna uporaba v proračunu

2.828
49

98.30
1,70

1.375
157

89,75
10,25

SKUPAJ

2.877

100,00

1.532

100,00

Nova KB Maribor
Nova LB d.d.
Abanka
DB Novo mesto
BZ Trbovlje
SB Celje
SKB
SB Koper
SZKBLj.
Banka Vipa
Poštna b. Slov.
Krekova b. Maribor
G B Kranj

Depoziti iz sredstev bencinskega tolarja so se obrestovali v skladu
s Sklepom o obrestovanju deponiranih presežkov proračuna
Republike Slovenije pri poslovnih bankah, ki ga sprejme minister
za finance. Višina obrestnih mer je prikazana v prilogi 2. Na podlagi
plasiranih sredstev v poslovne banke je znašal priliv iz naslova
obresti v prvih devetih mesecih leta 1998 82.000.000 SIT.

februarja 75,3 % mesečne temeljne obrestne mere, marca
TOMm+0,38 %, aprila 60,2 % mesečne temeljne obrestne mere,
maja 81,3 % mesečne temeljne obrestne mere ter junija
TOMm+0,81 %.
Zaradi zelo intenzivne porabe v tretjem trimesečju so bile
dosežene ravni obrestnih mer za depozite še posebej nizke in so
znašale julija 78,5% mesečne temeljne obrestne mere, avgusta
58,8% mesečne temeljne obrestne mere ter septembra 80,0 %
mesečne temeljne obrestne mere.

V skladu s spremembami strukture plasmajev ter glede na ročnost
vezav, je bila dosežena naslednja raven obrestnih mer po
mesecih: januarja 76,3 % mesečne temeljne obrestne mere,
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VIRI SREDSTEV ZA FINANCIRANJE GRADNJE AVTOCEST V
OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998

VIRI
NAMENSKI DAVEK NA GORIVO BENCINSKI TOLAR
OBRESTI OD DEPOZITOV BENCINSKEGA TOLARJA
NAMENSKI DAVEK NA GORIVO PRENOS IZ L. 1997

REALIZIRANO
1998

21.808.490.000
0

19.041.499.194

%
REAL.
87
0

2.613.621.822

82.000.000
2.613.621.822

0
1.764.990.000
33.600.000

0
0
189.948.291

565

FINANČNI KREDITI -TUJI

6.542.031.000,00

0

0

KfW

0

0

DODATNI FINANČNI KREDITI

4.963.531.000,00
1.578.500.000,00

0

0

finančni KREDITI -DOMAČI

4.573.111.000,00

2.089.815.801

46

3.561.422.000

3.561.422.000

100

0

0

0

40.897.265.822

27.578.307.108

67

TUJA POSOJILA - EIBI
TUJA POSOJILA - EIB2
TUJA POSOJILA - EBRD

DEL CESTNINE ZA FINANCIRANJE GRADITVE AC

DRUGI VIRI -( SOFINANCIRANJE, DRUGO)
SKUPAJ

'

PLANIRANO
1998

februar 1999
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100
0
0

poročevalec, št. 7

tabela. I
v mio SIT

UPRAVLJANJE S SREDSTVI BENCINSKEGA TOLARJA

scpl. 98
Prilivi in poraba sredstev
Priliv iz proračuna
Prejete obresti za depozite
Prilivi skupaj

2.026
14
2.040

Poraba za namene DAR S
Skupno stanje zadnjega v mesecu
Stanje depozitov pri bankah
Stanje začasne uporabe v proračunu
Slanje na računu

2.248
2.405
2.405
0
0

Plasma sredstev
Depoziti pri poslovnih bankah
• na odpoklic
• vezani depoziti
Začasna uporaba v proračunu
SKUPAJ plasmaji

Razlike
Dlirimes

2.613
2.613
0
0

•2.610
-2.611
0
1

2.828
1.011
1.817
49

-2.136
-704
-1.433
-49

370
-1.791
-1.791
0
0

februar i
2.182
1.086
1.096
0
2.182

1
208
1.172
1.381
graf. 1
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VELJAVNE OBRESTNE MERE ZA PLASIRANJE PRESEŽKOV
Obr. mere po sklepu z dne 1.1.1998 do 31.1.1998
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
- 181-1 leto
Obr. mere po sklepu z dne 1.2.1998 do 28.2.1998
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
- 31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obr. mere po sklepu z dne 1.3.1998 do 31.3.1998
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obr. mere po sklepu z dne 1.4.1998 do 30,4.1998
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obr. mere po sklepu z dne 1.5.1998 do 31.5. 1998
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obr. mere po sklepu z dne 1.6.1998 do 30.6.1998
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obr. mere po sklepu z dne 1.7.1998 do 31.7.1998
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
- 31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obr. mere po sklepu z dne 1.8.1998 do 31.8.1998
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obr. mere po sklepu z dne 1.9.1998 do 30.9.1998
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
10. februar 1999
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5,0% letno
9,84%
14,23%
Tomm+
Tomm+

letno
letno
4,50%
5,00%

5,0% letno
10,00%
14,40%
Tomm+
Tomm+

letno
letno
4,50%
5,00%

5,0% letno
8,00%
12,00%
Tomm+
Tomm+

letno
letno
3,00%
3,50%

5,0% letno
8,00%
12,00%
Tomm+
Tomm+

letno
letno
3,00%
3.50%

5,0% letno
8,00%
12,00%
Tomm+
Tomm+

letno
letno
3,00%
3,50%

4,0% letno
7,00%
11,00%
12,00%
Tomm+

letno
letno
letno
3,50%

3,0% letno
6,00%
9,50%
10,50%
Tomm+

letno
letno
letno
2,50%

3,0% letno
6,00%
8,20%
9,30%
Tomm+

letno
letno
letno
2.50%

3,0% letno
6,00%
8,20%
9,30%
Tomm+

letno
letno
letno
2,50%
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