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komisariat Združenih narodov za begunce ter druge
humanitarne organizacije prepričal, da je treba v izogib
množični človeški katastrofi takoj pristopiti k njihovi zaščiti in
uveljaviti pravila mednarodnega humanitarnega in tudi
notranjega prava. Tem ugotovitvam se v celoti pridružuje tudi
Slovenija, ki se s problemom kosovskih beguncev srečuje že
od julija lani.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 060-02/98
Ljubljana, dne 12/4-1999
ZADEVA: Zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora
Republike Slovenije

Ker je več kot očitno, da so na območju ZR Jugoslavije zaradi
vojne, množičnih kršitev človekovih pravic in prisilnega
izseljevanja kosovskih Albancev v sosednje države, nastale
katastrofalne razmere, mora Republika Slovenija aktivirati
Zakon o začasnem zatočišču in tem osebam nuditi
humanitarno pomoč in pravno varstvo.

Vlada Republike Slovenije v skladu z drugim odstavkom 51.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
predlaga sklic izredne seje Državnega zbora Republike
Slovenije z naslednjim dnevnim redom:
1. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI ŠTEVILA OSEB, KI
JIM BO REPUBLIKA SLOVENIJA NUDILA ZAČASNO
ZATOČIŠČE V SKLADU Z ZAKONOM O ZAČASNEM
ZATOČIŠČU.

Zato Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru,
da na izredni seji v skladu z 2. členom Zakona o začasnem
zatočišču določi število oseb, ki jim bo Republika Slovenija
nudila začasno zatočišče.

Obrazložitev:
Razmere na Kosovu in eksodus beguncev s tega območja je
v zadnjih tednih dobil take razsežnosti, kakršnih Evropa ni
doživela že od konca druge svetovne vojne. Skoraj milijon
pregnanih oseb je celotno mednarodno skupnost, Visoki

Nevenka Črešnar Pergar, l.r.
GENERALNA SEKRETARKA
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in druge možnosti Slovenije, razloge nacionalne varnosti, javnega
reda in miru sprejem še 1.600 oseb, pregnanih iz območja Kosova,
katerim bo nudila začasno zatočišče, pri čemer se bo dajala
prednost načelu združevanja družine in nujnim humanitarnim
razlogom.

Številka: 264-01/98-4 (N)
Ljubljana, dne 8. aprila 1999

PREDLOG ZA DOLOČITEV ŠTEVILA
OSEB, KI JIM BO REPUBLIKA
SLOVENIJA NUDILA ZAČASNO
ZATOČIŠČE V SKLADU Z ZAKONOM O
ZAČASNEM ZATOČIŠČU S
PREDLOGOM SKLEPA

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da je na
podlagi 2. odstavka 2. člena Zakona o začasnem zatočišču število
1.600 oseb, ki jim bo Republika Slovenija nudila začasno zatočišče
preseženo samo v primeru, kadar bo šlo za združevanje družine
najbolj ranljivih kategorij beguncev (žene in otroci).
Republika Slovenija bo na podlagi Zakona o začasnem zatočišču
nudila zaščito 2.477 pribežnikom z območja Kosova, ki se v tem
trenutku že nahajajo v Republiki Sloveniji in jih na podlagi Zakona
o tujcih obravnavamo kot ilegalne pribežnike in 1.600 tujcem z
območja Kosova, ki bi jih upoštevajoč načelo združevanja družine
s pomočjo Visokega komisariata Združenih narodov za begunce
organizirano pripeljali, sprejeli in nastanili v Republiki Sloveniji.

Vlada Republike Slovenije je na se 104. seji dne 8.4.1999 ob
obravnavi aktivnosti in ukrepov za preprečevanje ilegalnih migracij
s poudarkom na nastanitvi, oskrbi in šolanju pribežnikov iz ZR
Jugoslavije sprejela tudi predlog Ministrstva za notranje zadeve,
ki se nanaša na aktiviranje Zakona o začasnem zatočišču ter
zadolžila Ministrstvo za notranje zadeve, da pripravi ustrezno
gradivo za Državni zbor Republike Slovenije.

Na podlagi Zakona o začasnem zatočišču ima v Republiki Sloveniji
status začasnega zatočišča še 3.450 državljanov Bosne in
Hercegovine. Republika Slovenija bo tako na podlagi Zakona o
začasnem zatočišču nudila začasno zatočišče 7.527 tujcem.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 2. člena Zakona o
začasnem zatočišču (Ur. I. RS št. 20-1139/97) ugotovila, da so
nastale v ZRJ zaradi vojne in množičnih kršitev človekovih pravic
takšne razmere, da bo osebam, ki so že prišle iz te države in jih
je evidentiral Prehodni dom za tujce, nudila začasno zatočišče.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije sprejem sklepa o določitiv oseb, ki jim bo Republika
Slovenija nudila začasno zatočišče.

Na podlagi 2. odstavka 2. člena Vlada Republike Slovenije predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije upoštevajoč ekonomske

PRILOGA: predlog sklepa

PREDLOG
8.4.1999

2. člen

Na podlagi drugega člena Zakona o začasnem zatočišču (Uradni
list RS, št. 20/97) je Državni zbor na svoji seji dne
na
predlog Vlade Republike Slovenije sprejel

Upoštevajoč ekonomske možnosti Slovenije, razloge nacionalne
varnosti, javnega reda in miru bo Republika Slovenija sprejela še
1.600 oseb, pregnanih z območja Kosova, in jim nudila začasno
zatočišče, pri čemer bodo upoštevani zlasti načelo združevanja
družin in nujni humanitarni razlogi.

SKLEP

3. člen

O DOLOČITVI ŠTEVILA OSEB, KI JIM BO REPUBLIKA
SLOVENIJA NUDILA ZAČASNO ZATOČIŠČE

Ne glede na določbo iz prejšnjega člena je lahko število oseb
preseženo v primeru, če gre za združevanje družine najbolj
ranljivih kategorij beguncev (žene in otroci).

1. člen

4. člen

Republika Slovenija bo nudila začasno zatočišče 2.477
pribežnikom z območja Kosova, ki so v Republiki Sloveniji in so
evidentirani s strani Prehodnega doma za tujce.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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ZBORA

(PoDZ-D)
- EPA 139 - II - druga obravnava

Miran POTRČ,
poslanec
DRŽAVNEGA ZBORA
REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 12. aprila 1999

ki ga je pripravil na podlagi sklepa 12. redne seje DZ, z dne 1.
aprila 1999 ter na podlagi 195. člena Poslovnika Državnega
zbora.
V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bo na sejah delovnega telesa in državnega zbora
sodeloval predlagatelj.

Podpisani poslanec državnega zbora pošilja Državnemu zboru
Republike Slovenije v drugo obravnavo

Predlagatelj:
Miran POTRČ, l.r.

- PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA
DRŽAVNEGA ZBORA, EPA 139-11,

1. člen

3. člen

V Poslovniku državnega zbora (Ur. list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95
in 28/96) se v 7. členu, v drugem odstavku besedilo za dvopičjem
spremeni tako, da se glasi:

V 23. členu se na koncu petega odstavka doda nov stavek, ki se
glasi:
"Na prva tri vprašanja poslancev opozicije poda odgovor
predsednik vlade."

"v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15.julijem
in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20.
decembrom."

4. člen
V 36.členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se
glasi:

2. člen
V 14.členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

"Pri odločanju o priznanju imunitete predvsem ugotavlja, ali je
poslancu očitano kaznivo dejanje neposredno ali očitno povezano
z opravljanjem poslanske funkcije."

"Če je potrebno za čas mandata Državnega zbora potrditi mandat
poslancu, ki nadomesti poslanca, kateremu mandat miruje ali mu
je prenehal, mu ga na predlog mandatno imunitetne komisije potrdi
Državni zbor takoj, ko prejme njen predlog. Če Državni zbor
dela, se predlog mandatno - imunitetne komisije uvrsti brez
odločanja na sprejeti dnevni red seje."
16. april 1999

5. člen
V 37. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo:
5
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"Pri tem poleg kriterija iz drugega odstavka 36.člena ocenjuje
tudi, ali je priznanje imunitete nujno za opravljanje poslanske
funkcije in razloge, zaradi katerih se poslanec ne sklicuje na
imuniteto."

ne sme trajati več kot 5 minut. Na dano pojasnilo niso možna
dodatna pojasnila."
8. člen
V 72. členu se drugi odstavek dopolni z besedilom:

6. člen
42. člen se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Poslanska skupina lahko zahteva prekinitev samo neposredno
pred odločanjem in za pripravo amandmaja k zakonu, o katerem
se odloča po hitrem ali skrajšanem postopku.

"O predlogih mandatno • imunitetne komisije odloča državni zbor
takoj. Če Državni zbor dela, se predlog mandatno - imunitetne
komisije uvrsti brez odločanja na sprejeti dnevni red seje."

Iz enakega razloga lahko zahteva prekinitev le ena poslanska
skupina. Poslanska skupina vladajoče koalicije ne more zahtevati
prekinitve pred odločanjem o vladnih predlogih. O dolžini prekinitve
odloči na predlog poslanske skupine predsedujoči, vendar lahko
prekinitev zaradi posvetovanja traja največ eno uro."

7. člen
V 70. členu se v drugem odstavku besedilo za besedama
"osebnem pojasnilu" nadomesti z naslednjim besedilom:

9. člen

"mu da predsedujoči pravico do pojasnila po tem, ko ugotovi, da
pri obravnavani točki dnevnega reda ni več priglašenih k razpravi.
Pri tem se mora poslanec omejiti le na pojasnilo in njegov govor

"Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije."

OBRAZLOŽITEV:

Državni zbor je na 12. redni seji dne 1. aprila 1999 sklenil, da je
predlog dopolnitev poslovnika primerna podlaga za drugo
obravnavo.

spremenjen, ne pa le dopolnjen, je predlagatelj za drugo obravnavo
spremenil naslov v Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika
Državnega zbora.

Hkrati je Državni zbor naložil predlagatelju, da pripravi dopolnitve
poslovnika za drugo obravnavo, upoštevaje naslednja stališča.

V 1. členu je predlagatelj upošteval stališče DZ, da naj se v bodoče
redne seje sklicujejo v času pomladanskega zasedanja med 10.
januarjem in 15. julijem ter v času jesenskega zasedanja med 1.
septembrom in 20. decembrom in predlagal ustrezno spremembo
7. člena poslovnika.

1 Predlagatelj naj upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve glede 1. in 4. člena predloga dopolnitev
poslovnika.
2. Predlagatelj naj pripravi predlog poslovnika Državnega zbora
za drugo obravnavo vanj vključi rešitev, s katero bo določil, da se
redne seje Državnega zbora sklicujejo v času pomladanskega
zasedanja med 10. januarjem in 15.julijem ter v času jesenskega
zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom.
3. Predlagatelj naj dopolni določbo o načinu določitve vrstnega
reda postavljanja poslanskih vprašanj in pobud (peti odstavek
23. člena poslovnika) tako, da mora na prva tri vprašanja
poslancev opozicije odgovoriti predsednik vlade.
4.Predlagatelj naj določbo poslovnika, ki opredeljuje možnost, da
poslanec opozori na napako ali popravi navedbo, ki po njegovem
mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali po osebnem
pojasnilu - replika (drugi odstavek 70. člena poslovnika) dopolni
tako, da lahko poslanec izkoristi pravico do replike na koncu
razprave. Hkrati pa ni mogoča replika na repliko.
5. Predlagatelj naj preuči možnost, da lahko poslanska skupina
zahteva prekinitev dela (drugi odstavek 72. člena poslovnika)
samo neposredno pred odločanjem. Prekinitev dela državnega
zbora lahko traja največ eno uro.

V 2. členu je predlagatelj upošteval stališče Sekretariata k 4. členu
predloga iz prve obravnave ter 14. člen poslovnika spremenil
tako, da se odločanje o potrditvi mandata, ki nadomešča poslanca,
kateremu mandat miruje ali je prenehal, uvrsti na sejo DZ takoj,
tudi če državni zbor dela in ta točka ni posebej uvrščena na
dnevni red.
V 3. členu je predlagatelj upošteval stališče državnega zbora, da
naj bo v poslovniku določeno, da na prva tri poslanska vprašanja
opozicije odgovarja predsednik vlade.
V 4. členu je upoštevano stališče sekretariata in predlagano, da
naj se pri odločanju o priznanju imunitete "ugotavlja", ne pa
"upošteva" ali je poslancu očitano kaznivo dejanje neposredno ali
očitno povezano z opravljanjem poslanske funkcije.
V 5. členu je predlagatelj upošteval stališče sekretariata, da naj
se poleg kriterija iz drugega odstavka 36. člena predvsem
"ocenjuje" ne pa "ugotavlja" tudi, ali je priznanje imunitete nujno za
opravljanje poslanske funkcije in razloge, zaradi katerih se
poslanec ne sklicuje na imuniteto.

Predlagatelj je pri pripravi predloga za drugo obravnavo ustrezno
upošteval vsa stališča državnega zbora.

V 6. členu je predlagatelj, upoštevaje stališče sekretariata k 4.
členu predloga iz prve obravnave, predvidel prednostno odločanje

Ker je na podlagi stališč državnega zbora predlog poslovnika tudi
poročevalec, št. 24
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državnega zbora tudi o predlogih mandatno - imunitetne komisije
v zvezi z imuniteto poslancev, tudi če državni zbor dela in ta
točka ni uvrščena na dnevni red seje.

neposredno ali celo med odločanjem o točki dnevnega reda.
Opozicijski poslanci se pogosto ne morejo kvalitetno pripraviti na
sejo in se dogovoriti, kako bodo odločali ali pri hitrih in skrajšanih
postopkih pripraviti svojih amandmajev. Pravica, do prekinitve
zaradi posvetovanja je posebej opoziciji potrebna zato, ker
vladajoča koalicija lahko z večino, ki jo ima, doseže prekinitev
dela ali preložitev obravnave posamezne točke dnevnega reda,
kadarkoli to želi.

Predlagatelj je v 7. členu upošteval stališče državnega zbora in
določbo o pravici poslanca, da opozori na napako ali popravi
navedbo ("osebno pojasnilo") dopolnil tako, da predsedujoči
zagotovi uveljavitev te pravice poslancu po tem, ko ugotovi, da
pri obravnavani točki dnevnega reda ni več priglašenih k razpravi
ter da na dano pojasnilo niso možna dodatna pojasnila.

Hkrati pa tudi predlagatelj soglaša, da gre za zlorabo poslovnika,
če zahteva prekinitev za posvetovanje (pred odločanjem o vladnih
predlogih) vladajoča koalicija. Vladajoča koalicija je z vladnimi
predlogi namreč predhodno seznanjena, še več, pripravljeni so
na podlagi usklajenih stališč koalicijskih strank in bi zato prekinitev
dela v takih primerih pomenila le nepotrebno zavlačevanje dela
državnega zbora, ki ga kaže onemogočiti. Prav tako pa
predlagatelj meni, da se lahko v primerih prekinitve dela zaradi
posvetovanja, posvet opravi v vseh poslanskih skupinah, ne le v
tisti, ki je zahtevala prekinitev in da zato tudi ponavljajoče se
prekinitve o istem vprašanju pomenijo nepotrebno zavlačevanje
dela DZ, ki ga je treba s spremembami poslovnika preprečiti.

Državni zbor je predlagal predlagatelju,da preuči možnost, da
lahko poslanska skupina zahteva prekinitev dela zaradi
posvetovanja samo neposredno pred odločanjem. Predlagatelj je
to možnost proučil in ocenil, da bi kazalo ustrezno dopolniti
poslovnik.
Predlagatelj je prepričan, da je nujno institut prekinitve dela DZ
zaradi posvetovanj poslanskih skupin ohraniti, posebej za
poslanske skupine opozicije. Sistem dela državnega zbora je
namreč tak, da se zaradi mnogih hitrih in skrajšanih postopkov,
zaradi obsežnih dnevnih redov, zaradi preskakovanja točk
dnevnega reda, zato, ker posamezna vprašanja niso pripravljena
za odločanje in se poročila matičnega delovnega telesa, novi
amandmaji, pregledi amandmajev ali stališča vlade, dobe

16. april 1999

Na podlagi gornjih ocen je predlagatelj pripravil 8. člen predloga
sprememb in dopolnitev poslovnika.
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- EPA 767 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je dne 29. marca 1999
predložila v obravnavo predlog zakona o zdravljenju
neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko
pomočjo - prva obravnava - EPA 767 - II.
Dne 14. januarja 1999 je skupina poslancev s
prvopodpisanim Alaksandrom Merlom vložila v Državni
zbor predlog zakona o postopkih umetne oploditve in
ravnanju s človeškimi zarodki - hitri postopek - EPA
681 - II, ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot
predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je
predložila skupina poslancev še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v obravnavo
predložila Vlada Republike Slovenije.

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

Vlada Republike Slovenije je na 102. seji dne 25/3-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVLJENJU NEPLODNOSTI
IN POSTOPKIH OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO
POMOČJO,

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu
za zdravstvo.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

16. april 1999
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A) UVOD

Pomembna je tudi konvencija Sveta Evrope o človekovih pravicah
in biomedicini, ki je bila sprejeta 19. novembra 1996. O tem več v
primerjalnopravnem prikazu in predstavitvi mednarodnih aktov.

I. USTAVNI TEMELJ ZA SPREJETJE ZAKONA
Namen zdravljenja neplodnosti in postopkov oploditve 2
biomedicinsko pomočjo je uresničitev želje po otrocih pri osebah,
ki jih niso sposobne spočeti na naraven način. Ustava v 55. členu
določa, da je odločanje o rojstvih svojih otrok svobodno in da
država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in
ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva
svojih otrok. Človek (ženska in moški v generativnem obdobju)
lahko uveljavlja svojo voljo o tem ali bo imel otroke, koliko jih bo
imel in kdaj. Čeprav gre za človekovo temeljno svoboščino (in ne
pravico), se po razlagi ustavne komisije iz nje neposredno izvajajo
pravice (in njihovi korelati - dolžnosti). Med njimi so pravica do
preprečevanja zanositve (kontracepcije), pravica ženske do
umetne prekinitve nosečnosti ter pravica človeka do ugotavljanja
vzrokov in zdravljenja zmanjšane plodnosti. Z Zakonom o
zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko
pomočjo se urejujejo zdravstveni ukrepi, s katerimi se ženski in
moškemu pomaga pri spočetju otroka. Na ta način se jima
omogoča z ustavo zajamčeno uresničevanje svobode odločanja
o rojstvih.
Drugi odstavek 55. člena ustave določa, da država zagotavlja
možnosti za uresničevanje obravnavane svoboščine in ustvarja
razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih
otrok. Dikcija tega odstavka je problematična v dveh točkah. Govori
se o omogočanju rojstev staršem, kar bi ob dobesedni razlagi
pomenilo, da osebe, ki še nimajo otrok, niso deležne enakega
obravnavanja oz. da zanje ta določba ne velja. Namen
ustavodajalca je bil verjetno ravno nasproten. Kot drugo vprašanje
bi lahko izpostavili formulacijo, "da se odločajo za rojstvo svojih
otrok". Otrok, ki je spočet s pomočjo postopkov OBMP, kjer se
uporabi spolna celica darovalca oz. darovalke, genetično z enim
od roditeljev ni povezan, socialno in pravno pa je tak otrok vendarle
tudi njegov.
II. OCENA STANJA

III. RAZLOGI ZA IZDAJO NOVEGA ZAKONA
Poglavitni razlogi za izdajo novega zakona so omenjeni že v sami
oceni stanja.
Področje oploditve z biomedicinsko pomočjo je eno najbolj
občutljivih področij medicine, saj posega v samo bistvo človeškega
obstoja in bivanja. Poleg tega je izvajanje nove metode oploditve z
biomedicinsko pomočjo, zunajtelesne oploditve oz. in vitro
fertilizacije (IVF), prineslo vrsto novih dilem, ki se dotlej, z
opravljanjem zgolj umetne osemenitve (znotrajtelesna oploditev),
niso pojavljale. Gre za velike možnosti posegov v človeške spolne
celice, še zlasti pa zunaj telesa razvijajočega se zarodka. Tu se
lahko pojavlja cela vrsta dejanj, ki jih je potrebno prepovedati in
tudi sankcionirati. Nekatera med njimi so zelo nevarna in lahko
pripeljejo do posledic, ki smo si jih doslej lahko predstavljali le v
okvirih znanstvene fantastike (npr. kloniranje). Za najhujše kršitve
bo potrebno oblikovati posebna kazniva dejanja, ki bodo
inkorporirana v kazenski zakonik, s čemer bo zagotovljeno tudi
kazenskopravno varstvo.
Slovenija je članica Sveta Evrope in si prizadeva postati
polnopravna članica Evropske Skupnosti.

Način izvajanja ustavne svobode odločanja o rojstvih otrok
predpisuje zakon. Tak zakon v Sloveniji že imamo. To je zakon o
zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega
odločanja o rojstvih otrok iz leta 1977 (Ur.l. SRS, št. 11/77). Po tem
zakonu mora zdravstvo zagotavljati načine in metode, s katerimi
se lahko človeku po njegovi volji bodisi prepreči, bodisi omogoči
spočetje in rojstvo otroka. V materiji omogočanja spočetja zakon
ni popoln, ker urejuje samo umetno osemenitev, ne pa tudi novejših,
učinkovitejših ukrepov pomoči neplodnemu človeku. Tu gre zlasti
za zunajtelesno oploditev z vnosom zarodka v telo ženske.
Omenjeni postopek je bil v času sprejemanja sedaj veljavega
zakona še nepoznan. Prvi "otrok iz epruvete" je bila leta 1978
rojena deklica Louise Brown.

Eden temeljnih pogojev za vstop vanjo je evropskim standardom
prilagojena zakonodaja. Novi zakon je napisan v skladu s
konvencijo Sveta Evrope o človekovih pravicah in biomedicini ter
njenim dodatnim protokolom o prepovedi kloniranja ljudi.
Upoštevane so tudi določbe Konvencije Sveta Evrope o zaščiti
posameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov
(Convention forthe Protection of Individuals With Regard to Automatic Processing of Personal Data) ter direktive ES o zaščiti
posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim
pretokom le-teh (Directive 95/46/EC of the European Parliament
and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals vvith regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data). To pa pomeni, da je zakon v skladu
z mednarodnimi težnjami razvoja na tem področju.

Zunajtelesna oploditev z vnosom zarodka poraja mnogovrstne
zdravstvene, etične in pravne probleme in posledice, ki bi zavoljo
svoje pomembnosti morale biti zakonsko regulirane, pa niso.
Zakonske določbe o umetni inseminaciji teh problemov in posledic
(razumljivo) ne rešujejo, saj iz te metode take posledice ne izvirajo.

Pomemben razlog za izdajo novega zakona naj bi bila tudi potreba,
da se v njem zajame in uredi dejansko stanje, ki na tem področju
vlada v Sloveniji. Nesmiselno bi bilo namreč nekritično prenašanje
institutov ter ureditve posameznih vprašanj iz tujih zakonodaj v
našo, saj je Slovenija v marskaterem pogledu zelo specifična,
zlasti glede svoje majhnosti oz. majhnega števila prebivalcev.
Seveda to ne pomeni, da nekaterih načelnih rešitev, ob ustreznem
preoblikovanju in prilagoditvi našim razmeram, nismo upoštevali.

Potreba po novi zakonodaji se je na začetku 90. let zelo očitno
pokazala v nekaterih razvitejših (zlasti zahodno-evropskih)
državah. V tem času so mnoge od njih sprejele nove zakone oz.
dopolnile že obstoječe predpise. Med njimi naj omenimo le
nekatere: Anglija, Nemčija, Avstrija, Norveška in Francija.
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Prav tako se potreba po pravni ureditvi teh vprašanj izrazito in že
dalj časa kaže v Sloveniji. Slovenska medicinska znanost in
praksa na področju oplojevanja z biomedicinsko pomočjo ne
zaostaja za razvitimi državami, zamuja pa zakonodaja. Problemi,
ki se tem področju pojavljajo, so namreč preveč kompleksni in
posledice, ki lahko sledijo neetičnim (a zaenkrat pravno še ne
sankcioniranim ravnanjem) ravnanjem, prehude, da bi lahko bile
prepuščene stihiji. Z ureditvijo novih postopkov oploditve z
biomedicinsko pomočjo se pojavljajo tudi pravni problemi določanja
očetovstva in materinstva pri otrocih, spočetih na tak način.
Obstoječa zakonodaja, to je Zakon o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, teh vprašanj ne ureja oz. je bistveno pomanjkljiv.
Vsebuje namreč le določbo 93. člena, ki prepoveduje ugotavljanje
očetovstva za otroka, ki je bil spočet z umetno osemenitvijo matere.
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Na začetku naj omenimo načelo medicinske upravičenosti. Zakon
namreč natančno opredeljuje kdo, kdaj in pod kakšnimi pogoji je
upravičen do oploditve z biomedicinsko pomočjo. Pridružujemo
se mnenju komentatorja 8. člena Evropske konvencije o
človekovih pravicah, ki med drugim zagotavlja pravico do
družinskega življenja, da iz pravice do naravnega človekovega
razmnoževanja (reprodukcije, prokreacije) ne izvira nujno tudi
pravica do umetnega razmnoževanja.

IV. CILJI IN NAČELA
Cilj predlaganega zakona je celovita ureditev področja zdravljenja
neplodnosti in oploditve z biomedicinsko pomočjo (v nadaljevanju:
OBMP). Pri tem se zakon ne spušča v obravnavanje pojma
zdravljenja, ker je to strokovno vprašanje, kot tudi taksativno ne
našteva postopkov OBMP, saj se želi izogniti prejudiciranju in ne
zapira možnosti razvoja medicine in njenih metod zdravljenja
neplodnosti. Zakon v naslovu uporablja pojem "oploditev z
biomedicinsko pomočjo", ki je morda v naši praksi novejši pojem,
vendar se je izkazalo, daje najprimernejši. Pri postopkih umetnega
oplojevanja namreč ne sodelujejo le medicinski strokovnjaki, to je
zdravniki, specialisti ginekologi porodničarji, temveč tudi biologi.
Njihov prispevek ni zanemarljiv, zato bi bil izraz "oploditev z
zdravniško oz. zdravstveno pomočjo" preozek oz. ne bi izražal
dejanskega stanja. Izraz je tudi v skladu z mednarodnimi
tendencami izrazoslovja na tem področju, saj ga uporablja
Konvencija Sveta Evrope o človekovih pravicah in biomedicini.

Načelo varstva osebnosti je, na obravnavanem področju, gotovo
eno .pomembnejših. Zato, ker so posegi v človekovo osebnost in
njegovo dostojanstvo lahko zelo močni in zato, ker obravnavana
vprašanja zadevajo občutljivo tematiko človekovega bivanja, jih
je potrebno urediti z veliko mero tenkočutnosti in razumevanja.
Za vsak postopek OBMP je potrebna izrecna, pisna privolitev
zakoncev oz. zunajzakonskih partnerjev, ki sta poprej obveščena
o možnostih za uspeh, posledicah in morebitnih nevarnostih
takšnega postopka (mednarodno uveljavljeno načelo "free and
informed consent"). Prav tako mora podati pisno privolitev
darovalec oz. darovalka spolnih celic. Varstvo človekove
osebnosti oz. njegova pravica do zasebnosti se izvaja tudi preko
načela anonimnosti darovalca oziroma darovalke. To pomeni
zlasti, da otrok ne more zvedeti za njegovo (njeno) identiteto,
temveč le, v primeru medicinske indikacije, za zdravstveno
pomembne podatke o njem (njej). Obstajajo tudi nasprotna
mnenja, češ, da gre za kršitev otrokove osebnostne pravice do
poznavanja lastnega izvora. Načelo varovanja človekove
osebnosti se v zakonu izraža tudi skozi dolžnost osveščanja
zakoncev oz. zunajzakonskih partnerjev ter darovalcev oz.
darovalk o vsebini in namenu zbiranja njihovih osebnih podatkov.
Te podatke lahko ustanova hrani največ petdeset let, vsi, ki pridejo
v stik s takšnimi podatki oz. imajo dostop do njih, pa jih morajo
varovati kot poklicno skrivnost.

Zakon ima namen zapolniti pravno praznino, ki se je pojavila z
pričetkom izvajanja oploditve in vitro v Sloveniji. Takšno stanje
vlada pri nas že približno dvanajst let, saj sta bili leta 1984 rojeni
prvi slovenski dvojčici iz epruvete. Postopek umetne osemenitve
(ki je zakonsko urejen) se bistveno razlikuje od postopka "in vitro
fertilizacije" (IVF), saj se pri prvem oploditev dogaja znotraj telesa,
pri drugem pa zunaj njega (in vitro). Oploditev se tu izvede v
epruveti, oplojena jajčna celica se zunaj telesa razvija do faze, ko
govorimo o zgodnjem zarodku (48 ur po oploditvi), potem pa se
vnese v telo ženske.
Dejstvo zunajtelesne oploditve prinaša s seboj veliko novih dilem.
Bistveno večja je nevarnost zlorab in različnih pojavov, ki so
moralno-etično nesprejemljivi. Namen novega zakona je preprečiti
popolnoma samostojno, na nikakršen pravno določen pogoj
vezano presojo izvajalcev OBMP glede različnih vprašanj
izvajanja postopkov OBMP. Določa jasno mejo dopustnega in
sprejemljivega ravnanja in tistega, ki to več ni oz. že prehaja v
sfero prepovedanih (tudi kaznivih) dejanj. Pri tem ne želi posegati
v avtonomnost odločanja zdravnikov, biologov in ostalih
strokovnjakov s tega področja, glede izključno strokovnih
vprašanj izvajanja postopkov OBMP. Jasno je, da so pri reševanju
le-teh vezani na pravila, dognanja in izkušnje lastne stroke.

Načelo pomoči parom se izraža v zakonu tako, da sta
upravičenca do postopkov OBMP le zakonca ali zunajzakonska
partnerja, ne pa tudi posameznik oziroma samska oseba.
Zelo pomembno načelo zakona je načelo varovanja koristi
bodočega otroka. Zakon nudi otrokom, ki so bili spočeti s pomočjo •
postopkov OBMP, posebno varstvo. Le-to se kaže že v splošni
določbi zakona, ki predpisuje, daje pri postopkih OBMP potrebno
posebno skrb posvetiti varovanju zdravja bodočega otroka,
njegovim pravicam in koristim, nadalje pa tudi v predpisovanju
pogojev njihovim (potencialnim) staršem, ki jih morajo izpolnjevati,
preden se jim pomaga s postopkom OBMP. Temeljni pogoj je, da
živita moški in ženska v trdnejši skupnosti, to je v zunajzakonski
skupnosti ali zakonski zvezi. Biti morata primerne starosti in
zdravja, tako, da se od njij u lahko pričakuje, da bosta sposobna
opravljati starševske dolžnosti v korist otroka. Razsodnost,
polnoletnost, pri ženskah tudi primerna starost za rojevanje,
primerno zdravstveno in psiho-socialno stanje pa so še nadaljni
pogoji, ki naj bi otroku zagotovili življenje in razvoj v primerni
družini oziroma okolju.

Pomembno pa je, da se na ta način poskušamo izogniti morebitni
razlagi, da je dovoljeno vse, kar ni izrecno prepovedano. Takšna
argumentacija bi lahko, ob tendenci vse večje komercializacije
postopkov OBMP, pripeljala do moralno-etično vprašljivih
postopkov oziroma posledic.
Namen zakona je urediti tudi družinskopravna vprašanja določanja
očetovstva in materinstva pri otocih, spočetih s postopki oploditve
z biomedicinsko pomočjo. Vsebinsko to seveda ni materija tega
zakona, temveč Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
Da bi se izognili pravni praznini pa smo te določbe zapisali v
obravnavani zakon. Zavedamo se namreč, da bo po sprejemu
tega zakona lahko prihajalo do vprašanj očetovstva in materinstva
za otroke spočete s postopki OBMP, ki jih brez novih določb ne bi
bilo mogoče ustrezno rešiti. Noveliranje obstoječega Zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerij bi bila, glede na priprave na
novo zakonodajo na tem področju ter glede na časovni zamik, ki
bi s tem nastal, po naši oceni slabša rešitev. Zaradi tega smo na
račun pravne varnosti žrtvovali sistematičnost oz. preglednost
zakonodajnega urejanja. Seveda pa je takšna rešitev začasna,
saj bodo te določbe prevzete v novi družinskopravni zakon.

Načelo neodplačnosti pomeni, da darovalci spolnih celic za svoje
dejanje ne smejo prejeti plačila ali kakršnekoli premoženjske
oziroma druge koristi. Izvajanje postopkov OBMP naj se ne bi
"komercializiralo", prepovedano je posredovanje pri zbiranju,
shranjevanju in uporabi spolnih celic ter zgodnjih zarodkov.
Med osnovnimi vodili pri pripravi zakona je bilo tudi načelo, da naj
bi postopki OBMP kar v največji možni meri posnemali naravo.
Ljudem je treba omogočiti (samo) tisto, za kar jih je narava
prikrajšala. Nenavadni in nenaravni postopki ne pridejo v poštev.
Tako predlog novega zakona prepoveduje uporabo mešanice
spolnih celic dveh ali več oseb za postopke OBMP, ne dovoljuje
nadomestnega materinstva in prav tako ne posthumne OBMP, t.j.
oploditve s spolnimi celicami osebe, ki je umrla oz. vnosa

Za dosego zastavljenih ciljev so velikega pomena osnovna
načela, iz katerih izhaja oz. na katerih temelji zakon. Njihova
konkretizacija so posamezne določbe, ki urejajo določena
vprašanja.
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zgodnjega zarodka, ki je spočet s spolnimi celicami umrle osebe.

Spočetje z zdravstveno pomočjo se lahko opravi samo v javnih
zdravstvenih organizacijah ali privatnih ordinacijah, ki imajo za to
dovoljenje. Pri tem se lahko v slednjih opravi le homologna umetna
.osemenitev. O postopku je treba obvestiti deželnega glavarja.

Omenimo lahko še načelo poenotenja in centralizacije. Na tako
pomembnem področju, kot je izvajanje postopkov OBMP, je enotno
urejanje posameznih vprašanj in centralizacija, ki je do sedaj ni
bilo, zelo pomembna. Na ta način se lažje vzpostavlja primerna
kontrola in pregled nad obravnavano dejavnostjo. Določitev
posebnega instituta - Državne komisije za OBMP, ki se ustanovi
na državnem nivoju in odloča o vseh pomembnejših vprašanjih,
ki zadevajo izvrševanje tega zakona, je velik korak v to smer.
Enako velja za določitev dolžnosti in načina vodenja evidenc s
strani centrov za OBMP.

Zakon daje zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem pravico
do ugovora vesti. Nihče ni dolžan izvajati spočetja z zdravstveno
pomočjo ali pri njem sodelovati. O izvedenih postopkih je treba
voditi podrobno evidenco. Zdravstvena organizacija oz. izvajalec
morata pred posegom pregledati osebe, ki so uporabniki tega
postopka, kar še zlasti velja za darovalca in njegovo seme.
Da bi se izognili prevelikemu, nenadzorovanemu številu oseb z
istim genetskim roditeljem, določa zakon, da lahko da darovalec
seme na razpolago vsakič le isti zdravstveni organizaciji. Ta pa
ga lahko uporabi v največ treh zakonskih zvezah ali
zunajzakonskih skupnostih. Darovanje semena mora biti
brezplačno. Darovalec mora dati privolitev tako k uporabi
njegovega semena,"kot tudi k dajanju informacij o njegovi identiteti.
Po avstrijskem pravu ima namreč otrok, spočet s semenom
tretjega, pravico, da po dopolnjenem 14 letu starosti izve za svoje
genetske starše, če je to v njegovo korist in za to obstajajo
medicinski razlogi.

Dejstvo je, da so spolne celice posebne celice in sicer v smislu,
da obstaja možnost, da preko oploditve privedejo do novega
življenja, zato je z njimi treba ustrezno ravnati. Še bolj velja to za
zgodnji zarodek, ki sicer ni subjekt v pravu, si pa zasluži, da se
ga obravnava s primernim spoštovanjem. Prepovedana dejanja
s spolnimi celicami ter z zgodnjimi zarodki zakon posebej
opredeljuje.
Z naštetimi načeli seznama le-teh nismo izčrpali. Omenili smo le
nekaj najpomembnejših.

Citirani predpis kršitve sankcionira s kazenskimi določbami. Te
pa se ne nanašajo na uporabnike (koristnike), ampak samo na
izvajalce metod spočetja z zdravstveno pomočjo.

V. PRIMERJALNOPRAVNI PRIKAZ
1. AVSTRIJA

2. FRANCIJA

Oploditev z zdravstveno pomočjo v Avstriji ureja v prvi vrsti Zvezni
zakon o prokreativni medicini (Fortpflanzungsmedizingesetz BGBI
Nr. 105/1992).

Julija 1994 je bil sprejet zakon, ki prinaša spremembe in dopolnitve
k Zakonu o javnem zdravju ("Le loi de la sante public"). Med
drugim se nanašajo tudi na spočetje z zdravstveno pomočjo.
Zdravstveno pomoč pri oploditvi zakon opredeljuje kot klinično in
biološko prakso, ki omogoča spočetje in vitro, prenos zarodkov
in umetno osemenitev. Sem spadajo tudi druge tehnike, ki imajo
enak učinek, razen naravnih procesov.

Spočetje z medicinsko pomočjo pomeni uporabo medicinskih
metod za povzročitev nosečnosti na drug način, kot s spolnim
odnosom. Dopustno je le kot sredstvo za zdravljenje (ustrezneje
odpravljanje) neplodnosti, prepovedano pa v druge namene (na
primer znanstvene) in v primeru nevarnosti za žensko in želenega
otroka. Uporaba takega načina je dovoljena le, če so bili vsi drugi
načini za dosego nosečnosti brezuspešni.

Namen zdravstvene pomoči pri spočetju je po zakonu uresničitev
človekove želje po otrocih. Njen cilj je odpraviti neplodnost, lahko
pa tudi preprečitev prenosa posebno težke bolezni na otroka.
Upravičenca do zdravstvene pomoči pri spočetju sta zakonca in
partnerja (moški in ženska), ki sta sposobna dokazati, da živita v
življenjski skupnosti najmanj dve leti. Biti morata živa in v primerni
starosti za rojevanje otrok.

Zakon dopušča homologno umetno osemenitev, to je osemenitev
s semenskimi celicami materinega zakonca ali zunajzakonskega
partnerja, heterologno umetno osemenitev, to je osemenitev s
semenskimi celicami darovalca ter homologno in vitro fertilizacijo,
to je zunajtelesno oploditev, pri čemer spolne celice izhajajo iz
konkretnega para, ki se mu na ta način pomaga.

In vitro fertilizacija se dovoljuje le, če spolne celice izvirajo vsaj od
ene osebe iz konkretnega para. To pomeni, da zakon dovoljuje
poleg homologne tudi heterologno in vitro fertilizacijo, pri čemer
so lahko darovane tako moške kot tudi ženske spolne celice,
seveda dokler je s svojimi oplodnimi celicami udeležena vsaj ena
oseba iz konkretnega para.

Prepoveduje heterologno in vitro fertilizacijo in vse oblike
darovalstva s strani ženske. Spočetje z zdravstveno pomočjo se
sme izvršiti samo zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema.
Pred izvedbo spočetja z zdravstveno pomočjo je potrebno
predhodno svetovanje paru, ki se za ta postopek odloči, in
morebitnemu darovalcu o zdravstvenih in pravnih posledicah
posega.

Par ima možnost, da se odloči za oploditev določenega števila
jajčec, ki se jih shrani. V času naslednjih petih let lahko s pomočjo
zamrznjenih zarodkov .uresniči svojo željo po potomstvu.
Predpisan je poseben postopek vsakoletnega pogovora s
konkretnim parom, zato, da se preveri ali še ohranjata svojo
"roditeljsko zahtevo", željo po nadaljnjem hranjenju njunih zarodkov.

Za spočetje z zdravstveno pomočjo je potrebno izjaviti privolitev,
pri čemer je strožja obličnost predpisana za zunajzakonska
partnerja in ob uporabi semena tretje osebe.
Zakon ima posebne določbe o uporabi, preiskovanju in ravnanju
s spolnimi celicami in celicami sposobnimi za razvoj (zakon ne
uporablja izraza zarodek) in o njihovem shranjevanju.

Izjemoma lahko takšen par daruje njune shranjene zarodke
drugemu paru. Takšna privolitev mora biti pisna. Če je eden Qd
partnerjev medtem umrl, lahko da privolitev živeča oseba sama.

Preiskovanje je dopustno le kolikor je potrebno za povzročitev
nosečnosti. Izbira spola otroka je prepovedana. Zakon
prepoveduje tudi uporabo mešanice semen različnih moških
(semenski koktajl). Seme, jajčne celice in celice sposobne za
razvoj se smejo shraniti, vendar največ za eno leto.
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Par, ki naj bi pridobil tuj zarodek, mora izpolnjevati vse splošne
pogoje za spočetje z zdravstveno pomočjo, biti mora ugotovljeno,
da spočetje z zdravstveno pomočjo ne more biti uspešno drugače
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kot s pomočjo tretjega darovalca. Dokončna pridobitev zarodka
pa je podvržena odločitvi sodne oblasti, ki mora pridobiti soglasje
para, ki se zarodku odpoveduje, preveriti ali par, ki zarodek prejme,
izpolnjuje vse pogoje za to in opraviti poizvedbe, na podlagi katerih
se oceni pogoje, ki jih je določen par otroku sposoben nuditi - na
družinskem, izobrazbenem in duševnem področju. Darovalski
par in par, ki zarodek prejme, ne smeta poznati identitete drug
drugega. Zdravnik ima, ko gre za potrebe zdravljenja, dostop do
zdravstvenih podatkov para, ki je zarodek daroval. Ob tem se
njuna identiteta ne sme razkriti. Par za svoje dejanje ne dobi
nikakršnega plačila.

Dovoljene metode so homologna in heterologna inseminacija in in
vitro fertilizacija, vendar pa mora (razen seveda pri heterologni
inseminaciji) genetski material (semenske in jajčne celice, zarodki)
izvirati od oseb, za katerih oploditev je namenjen. Prepovedana je
vsaka oblika darovalstva s strani ženske. Prenos neoplojene
jajčne celice ali pred zaključkom nidacije (vgnezdenja) iz
maternice vzetega zarodka v tujo žensko, je kazniv. Surogatno
materinstvo ni dovoljeno.
Cilj izvršitve spočetja z zdravstveno pomočjo mora biti izključno
povzročitev nosečnosti. Kaznivo je vsako drugo ustvarjanje
zarodkov v namene, ki ne služijo njihovi ohranitvi in v končni
posledici nosečnosti.

Človeški zarodek ne sme biti spočet in ne uporabljen v komercialne
ali industrijske namene. In vitro fertilizacija človeškega zarodka z
namenom uporabe le-tega za raziskave in poizkuse je
prepovedana. Izjemoma se določene raziskave z zdravstvenim
ciljem, ki zarodku ne škodujejo, ob poprejšnjem soglasju para,
kateremu zarodek pripada, lahko opravijo. Zanje pa mora dati
dovoljenje še posebna komisija.

Ne sme se oploditi več kot tri jajčne celice, oz. vnesti več kot tri
zarodke v telo ženske, znotraj enega ciklusa.
Izbira otrokovega spola je načelno prepovedana, razen v primerih,
ko se s tem prepreči možnost, da bi otrok zbolel za hudo dedno
boleznijo, vezano na spol.

Zakon podrobno ureja postopek svetovanja osebam, ki so
zaprosile za zdravstveno pomoč pri spočetju. Zlasti jih je potrebno
opozoriti na nevarnosti teh postopkov in možnosti za uspeh
posameznega postopka, seznaniti z možnostjo posvojitve itd.
Zakon določa, da prošnja za spočetje z zdravstveno pomočjo ne
sme biti potrjena, dokler ne preteče rok za premislek, t.j. mesec
dni od zadnjega opravljenega razgovora.

Pred izvedbo spočetja z zdravstveno pomočjo mora zdravnik
pridobiti soglasje ženske, katere jajčna celica se uporabi oz. v
katero se vnese zarodek in moškega, ki je darovalec semena za
oploditev.
Zakon prepoveduje postmortalno inseminacijo v primeru, da
zdravnik ve, da je darovalec semenskih celic mrtev.

Poseben režim velja za zarodke, ki obstajajo na dan razglasitve
tega zakona in glede katerih je bilo preverjeno ter ugotovljeno, da
niso več predmet roditeljske zahteve in tudi da par iz katerega
izhajajo, ne nasprotuje temu, da jih prejme nek drug par ter
ustrezajo veljavnim pravilom zdravstvene varnosti ob dnevu
njihovega prenosa. Le-ti se lahko uporabijo za par, ki izpolnjuje
vse potrebne pogoje (obravnavane zgoraj). Če pa je sprejem
zarodkov postal nemogoč in če znaša dolžina njihovega hranjenja
pet let, se s hranjenjem le-teh preneha.

Najstrožje kazni so predvidene za umetno spreminjanje dednih
informacij spolnih celic, razen, če je gotovo, da se te ne bodo
uporabile za povzročitev nosečnosti. Posebnost zakona
predstavljajo določbe, s katerimi se prepoveduje ustvarjanje
klonov (zarodkov z enakimi dednimi informacijami kot jih ima
drug zarodek, fetus, živeči ali umrli človek), hibridov (zarodkov s
kombinacijo različnih genetskih informacij znotraj ene celice) in
himer (zarodkov spočetih z oploditvijo človeških in živalskih spolnih
celic) ter prenos le-teh bodisi v človeka ali žival. Prav tako je
prepovedano vnesti človeški zarodek v žival. Tudi za te postopke
so zagrožene najvišje kazni.
Shranjevanje zarodkov in jajčnih celic, v katere je že vdrla ali bila
vnešena semenska celica, lahko opravi le zdravnik.

Darujejo se lahko tako moške kot ženske spolne celice, pri čemer
mora biti darovalec oseba iz takšnega para, ki je otroka že spočel.
Privolitev darovalca in njegovega partnerja, kot tudi para, ki prejme
darovane spolne celice, mora biti pisna.
Prepovedana je umetna osemenitev z darovanimi svežim
semenskimi celicami ali z mešanico semenskih celic (t. i.
semenskim koktajlom). Uporaba spolnih celic istega darovalca
ne sme namenoma voditi k rojstvu več kot petih otrok.

Zdravstveno osebje ima pravico ugovora vesti.

Z obravnavano dejavnostjo se smejo ukvarjati javne zdravstvene
organizacije in le tiste zasebne, ki imajo neprofiten značaj in jih za
to dejavnost pooblasti upravni organ.

V Veliki Britaniji je bil leta 1990 sprejet Zakon o človeški oploditvi in
embriologiji (Human Fertilisation and Embriology Act 1990).

4. VELIKA BRITANIJA

Zakon prepoveduje ustvarjati zarodek, ga hraniti ali uporabiti,
drugače, kot je dovoljeno s posebnim pooblastilom. V telo ženske
se smejo vnesti samo človeški zarodki ali človeške spolne celice
(prepoved ustvarjanja t.i. himer).

Zdravnik pa ima dostop do zdravstvenih podatkov darovalca le v
primeru, da gre za potrebe zdravljenja otroka, ki je bil spočet z
njegovimi spolnimi celicami. Njegove identitete pa se ne sme
odkriti.

Hranjenje ali uporaba zarodka po tem, ko se že pojavijo njegovi
osnovni obrisi ("primitivna oz. embrionalna brazda"), vstavitev
zarodka v telo živali, zamenjava jedra celice zarodka z jedrom
celice vzetim drugi osebi ali zarodku, je prepovedano.

Zakon ima poleg tega, da določa anonimnost donorja, še posebno
določbo, ki pravi, da ni dovoljeno darovanje od znanega darovalca
oz. za znanega prejemnika.

Posebno pooblastilo mora imeti organizacija, ki lahko, ob posebej
navedenih pogojih, opravlja združitve človeških spolnih celic z
živalskimi. Ta postopek se izvaja le izjemoma, za kontrolo plodnosti
spolnih celic, vendar je predpisano takojšnje uničenje tako
združenih gamet.

3. NEMČIJA
Nemško pravo rešuje probleme s področja oploditve z
zdravstveno pomočjo na svojevrsten način. Zakon o varstvu
zarodkov (Gesetz zum Schutz von Embryonen Embryonenschutzgesetz, BGBI I 1990) v obliki kazenskih določb
postavlja omejitve prokreativni medicini. Njegov namen je preprečiti
zlorabo novih metod in tehnik razmnoževanja.
16. april 1999

Zakon ustanavlja posebno institucijo "Human Fertilisation and
Embriology Authority ". Njene poglavitne naloge so: izvajanje
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nadzora nad spoštovanjem tega zakona, vodenje podatkov o
zarodkih, o izvajanju spočetja z zdravstveno pomočjo in ostalih
dejavnosti, ki jih ureja ta zakon, obveščanje javnosti, svetovanje
posameznikom in zdravstvenim organizacijam. Za pomoč pri
svojem delu je "Authority" ustanovila nekaj komitejev, med katerimi
je najpomembnejši komite za izdajo dovoljenj.

priznano škodo. Otrok lahko vloži tožbo na plačilo odškodnine.
Temu pa ni tako, če sta bila starša (ali vsaj eden od njiju), v času
ko je bil poseg opravljen, seznanjena z obstoječo nevarnostjo, da
se jima rodi prizadet otrok.
5. NORVEŠKA

Preden ženska pridobi odobritev za zdravstveno pomoč pri
spočetju, zakon določa, da je potrebno upoštevati največjo korist
bodočega otroka (tudi njegovo potrebo po očetu) in tudi korist
kateregakoli drugega otroka, ki bi bil z rojstvom lahko prizadet.

Norveška je že sorazmerno zgodaj in temeljito uredila področje
spočetja z zdravstveno pomočjo. Zakon o umetni oploditvi je bil
sprejet leta 1987, junija 1994 pa je bil le ta zamenjan z novim, ki
nosi naslov: Zakon o uporabi biotehnologije v medicini.

Moškemu in ženski, katerima se pomaga s spočetjem z
zdravstveno pomočjo, je potrebno nuditi ustrezno svetovanje in
vse potrebne informacije.

Ženska, ki zahteva oploditev z zdravstveno pomočjo, mora biti
poročena oz. mora živeti v zunajzakonski skupnosti z moškim.
Pred samim posegom oploditve z zdravstveno pomočjo je potrebno
pridobiti pisno soglasje ženske in njenega moža ali
zunajzakonskega partnerja. Zdravnik, ki opravlja poseg oploditve
z zdravstveno pomočjo, se mora vsakič, še preden s posegom
prične, prepričati o njegovi veljavnosti. On je tisti, ki sprejme
odločitev o oploditvi z zdravstveno pomočjo in sicer na podlagi
zdravstvene in psihosocialne ocene para, obenem pa tudi izbere
primernega dajalca semenskih celic. Par je potrebno seznaniti z
vsemi zdravstvenimi in pravnimi posledicami takšnega posega.
Zagotovljena je anonimnost darovalca, obenem pa tudi para
prejemnika in na ta način spočetega otroka.

Angleški zakon govori tudi o surogatnem (nadomestnem)
materinstvu. Določa, da sodišče lahko izda posebno odločbo, s
katero se otrok šteje za otroka zakoncev, če ga je nosila druga
ženska, kot posledico vnosa zarodka ali semenskih in jajčnih
celic ali umetne osemenitve, pri čemer spolne celice izhajajo od
moža ali žene ali od obeh. Obenem morajo za to biti izpolnjeni
določeni pogoji. Mož in žena morata zahtevati od sodišča izdajo
odločbe v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva. Otrok
mora v času vložitve zahteve za izdajo odločbe in času samega
odločanja o le-tej, živeti pri zakoncih, pri čemer mora vsaj eden
od njiju imeti stalno prebivališče v Veliki Britaniji, oba pa morata biti
stara osemnajst let. Preden sodišče odločbo izda, se mora
prepričati, da se tako otrokov oče, ki ni zakonec ženske, kot tudi
ženska, ki je otroka nosila, svobodno in s polnim razumevanjem
svojega dejanja, brezpogojno strinjata z izdajo odločbe. Soglasje
ženske, ki je otroka nosila in rodila, je neučinkovito, če je dano
manj kot šest tednov po otrokovem rojstvu.

Oploditev s semenom darovalca je dovoljena, če semenske celice
partnerja niso sposobne za oploditev oz. v primeru resne dedne
bolezni. Selekcioniranje semenske celice po spolnem kromosomu
je dovoljeno le v primeru resne, na spol vezane dedne bolezni.
Zakon dovoljuje le homologno in vitro fertilizacijo, to je IVF z jajčnimi
in semenskimi celicami para.

Prepovedana je odplačnost surogatnega materinstva, dovoljeno
je le plačilo dejanskih stroškov. Dogovor o nadomestnem
materinstvu ni iztožljiv.

Zakon nadalje določa, da se zarodek lahko uporabi le za vsaditev
v telo ženske, od katere izhajajo jajčne celice. Dovoljujejo se tudi
raziskave zarodkov, vendar le s posebnim dovoljenjem.
Shranjevanje neoplojenih jajčnih celic zakon prepoveduje. Zarodke
pa lahko hranijo le organizacije, ki so pooblaščene za izvajanje in
vitro fertilizacije. Hranjene je mogoče največ tri leta.

Oseba, ki je dopolnila osemnajst let, lahko izve ali je bil spočet z
zdravstveno pomočjo z oplodnimi celicami tretje osebe oz.
darovalca. Če podatki pri posamezniku kažejo na takšno dejstvo,
se mu to mora sporočiti, vendar le v obsegu, v katerem je "Authority" za to pooblaščena.

Genske preiskave zarodka pred vnosom v maternico se lahko
opravljajo le v primeru nevarnosti neozdravljive dedne bolezni.

Odgovoriti mora na vprašanje ali sta oz. bi lahko bila prosilec in
oseba, ki je v prošnji označena kot njegov bodoči zakonec, v
sorodu. Pred tem mu je potrebno nuditi ustrezno svetovanje o
posledicah, ki jih prinaša privolitev v njegovo prošnjo. Načeloma
pa se načelo anonimnosti darovalcev ohranja.

Organizacije, ki jih je Ministrstvo pooblastilo, da uporabljajo
biotehnologijo v medicinske namene, morajo le-temu pisno
poročati o svojem delovanju.
Zakon vsebuje tudi kazensko določbo, ki določa, da se vsakdo,
ki določbe zakona krši namenoma oz. ne ravna v skladu z
zakonom, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom najmanj 3
mesece.

V določenih primerih lahko matičar in sodišče zahtevta od "Authority" sporočilo ali podatki kažejo na to, da je konkretni moški
oče otroka pravno, ne pa tudi biološki oče. Sicer pa v splošnem
velja načelo anonimnosti, saj so vsi podatki, ki jih omenjamo,
strogo zaupni in kot take jih morajo ohranjati vsi uslužbenci
institucije, ki jih hrani.

Enake kazni so predvidene tudi za sostorilce.
Podobno kot Norveška so to področje uredile tudi druge nordijske
države (Danska, Finska, Islandija).

V Veliki Britaniji velja poseben zakon, "Congenital Disabilities (Civil
Liability) Act, 1976", glede civilne, odškodninske odgovornosti v
primeru, ko se otrok rodi kakorkoli prizadet. V tem zakonu je
določeno (v povezavi z odgovornostjo za otrokovo stanje), da se
kot roditelj šteje biološki oče ali mati (torej osebe, ki so darovale
spolne celice ali zarodek) in ne oče ali mati, ki veljata kot taka po
zakonu "Human Fertilisation and Embriology Act 1990". V zakonu
"Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976" je določena
odgovornost osebja, ki sodeluje pri spočetju z zdravstveno
pomočjo. Če se otrok, spočet z zdravstveno pomočjo, rodi
prizadet in se dokaže, da je to posledica dejanja ali opustitve
pooblaščene osebe in če je zdravstveni delavec za svoje dejanje
otroku odgovoren, potem se otrokova prizadetost šteje za pravno
poročevalec, št. 24

6. ŠPANIJA
Španija je spočetje z zdravstveno pomočjo uredila zelo liberalno.
Leta 1988 je bil sprejet Zakon o tehnikah spočetja z zdravstveno
pomočjo.
Postopki se lahko izvajajo v zdravstvenih organizacijah, ki imajo
za to dovoljenje. Njihov namen je zdravljenje oz. odpravljanje
neplodnosti (če so vsi ostali postopki brezuspešni) in
preprečevanje dednih bolezni. Upravičenka do spočetja z
zdravstveno pomočjo je vsaka polnoletna, poslovno sposobna,
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psihično in fizično zdrava ženska, ki je bila poučena o vseh
posledicah posega in je v to pisno privolila. Privolitev lahko kadarkoli
prekliče. V primeru, da je ženska poročena, je potrebno tudi
soglasje njenega moža, razen, če živita ločeno. Tudi darovalec
mora biti obveščen o vseh posledicah, ki ga ima postopek spočetja
z zdravstveno pomočjo zanj, izjavo o darovanju pa lahko prekliče,
če zaradi kasnejše neplodnosti, spolne celice sam potrebuje.

shranjevanje semenskih in jajčnih celic in zgodnjih zarodkov ter
nadzor nad izvajanjem spočetja z zdravstveno pomočjo. Gre za
Zakon o uporabi genske tehnologije in javnozdravstveni kontroli,
Zakon o uporabi oplojenih človeških jajčnih celic pri zdravljenju in
raziskovanju in Zakon o nadzoru nad medicinskim osebjem.
Zgodnji zarodki se lahko shranjujejo največ eno leto (izjemoma
dlje). Raziskovanje in poskusi na zarodkih pa so dovoljeni le do
14. dne po oploditvi.

Otrok, spočet s semenskimi celicami darovalca, ima pravico, da
zve, da je bil spočet na ta način, ne pa tudi identitete darovalca.
Izjemoma pa je dovoljeno tudi to in sicer v primeru, če je ogroženo
otrokovo zdravje ali gre za okoliščine kazenskopravne narave.

8. HRVAŠKA
Hrvaška je vprašanja glede spočetja z zdravstveno pomočjo
uredila podobno kot (v veljavnem zakonu) Slovenija, z Zakonom
o zdravstvenih ukrepih za uresničevanje pravice do svobodnega
odločanja o rojstvu otrok (Zakon o zdravstvenim mjerama za
ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rapanju djece,
Narodne novine, 18/1978). Sedaj pa je tudi na Hrvaškem pripravljen
predlog novega zakona, ki je pretežno povzet po avstrijskem
zakonu. Prav tako npr. ne dovoljuje darovalstva pri IVF itd.

Postmortalna inseminacija je dovoljena, umrli pa se šteje za
otrokovega očeta le, če je v oporoki ali izjavi, dani na zapisnik pri
pristojnem organu, dovolil uporabo svojega semena v šestih
mesecih po smrti ali, če so bile spolne celice, v trenutku njegove
smrti, že vnešene v maternico ženske.
Darovanje jajčnih celic in zgodnjih zarodkov je sicer dopustno,
vendar pa se pogodbe o surogatnem materinstvu štejejo za nične.
Mati je ženska, ki je otroka rodila.

9. KONVENCIJE IN DEKLARACIJE

Glede uporabe in shranjevanja semenskih in jajčnih celic in
zgodnjih zarodkov, zakon določa, da je oploditev jajčne celice, ki
ne služi povzročitvi nosečnosti (npr. v namene raziskovanja)
nedopustna. Oploditi in vnesti v maternico je dovoljeno le toliko
zgodnjih zarodkov, kolikor je potrebno za zagotovitev nosečnosti.
Semenske celice se lahko zamrznejo in shranijo največ za pet
let. Shranjevanje jajčnih celic in zgodnjih zarodkov ni urejeno.

9.1. Deklaracije Svetovnega zdravniškega
združenja (WMA)

7. ŠVEDSKA

Slovenija je enakopravna članica od 28.9.1992.

Področje spočetja z zdravstveno pomočjo je Švedska uredila v
več zakonih, glede na to, kdaj se je pojavil posamezen problem.
Že leta 1984 je bil sprejet poseben Zakon o umetni osemenitvi, ki
ureja homologno in heterologno umetno osemenitev. Oba postopka
se lahko opravi samo zakoncema ali zunajzakonskima
partnerjema. Pred izvedbo posega je potrebno pridobiti pisno
soglasje para. Posebnost zakona je določba, da se sme poseg
opraviti samo, če je glede na medicinske, psihološke in socialne
dejavnike verjetno, da se bo otrok razvijal v primernih okoliščinah.
Če je prošnja za spočetje z zdravstveno pomočjo zavrnjena,
končno odločitev poda pristojni organ v resorju za zdravstvo in
socialno skrbstvo.

-DEKLARACIJA O OPLODITVI IN VITRO IN PRESADITVI
ZARODKA (Madrid, oktober 1987)
Deklaracija nalaga zdravnikom naj ravnajo etično in v največje
dobro otroka, ki se bo po tem postopku rodil. Pred postopkom je
potrebno koristnikom pojasniti vse rizike in pridobiti soglasje. Po
tej deklaraciji je dovoljeno raziskovati genetski material, vendar
pa Svetovno zdravniško združenje odsvetuje izbiro spola, razen,
če bi se s tem izognili prenašanju hujših bolezni, vezanih na
določen spol. Kadar v postopku IVF nastanejo odvečne jajčne
celice, jih je mogoče zamrzniti, oploditi in zamrzniti ali uničiti.

Kako pomembno posega to področje v osebnostne pravice, etiko
in moralo, nakazujejo tudi nekatere konvencije in deklaracije.

AID se lahko izvaja v javnih zdravstvenih organizacijah, AIH pa
tudi v zasebnih ordinacijah. Zanimiva je določba, da brez dovoljenja
pristojnega državnega organa, semenskih celic na Švedsko ni
dovoljeno uvažati.

Glede darovalstva je določba, da mora zdravnik, kadar darovalci
spolnih celic ali zgodnjega zarodka ne bodo funkcionalni starši
bodočega otroka, dobiti zagotovila, da bosta prejemnika prevzela
celotno odgovornost za nerojenega otroka in, da se darovalci
odpovedujejo vsem pravicam ali zahtevam do otroka, brez škode
za pravice otroka, ki se bo rodil.

Podatke o darovalcu je treba varovati najmanj 70 let, dokumentacija
pa mora biti dostopna tako otroku, spočetemu s tem postopkom
in socialni službi, kot tudi sodišču, v primeru, da pride do spora
glede očetovstva. Darovalec pa sicer pravno ni otrokov oče.

Odrasli ženski, ki nima maternice, je mogoče pomagati s le s
postopkom, pri katerem sodeluje nadomestna mati. SZZ izrecno
obsoja vsakršno komercializacijo postopka, s katero bi bili jajčece,
semenčice ali zarodki naprodaj.

Zakon o umetni osemenitvi je bil leta 1987 dopolnjen z določbami,
ki prepovedujejo postmortalno inseminacijo in uporabo mešanice
semenskih celic različnih moških. Pred izvedbo spočetja z
zdravstveno pomočjo s semenom darovalca, je'treba semenske
celice pregledati na virus HIV.

Zdravnik ima pravico do ugovora vesti.

Leta 1988 je Švedska sprejela Zakon o zunajtelesni oploditvi, ki
ureja IVF. Tudi ta metoda je dostopna zakoncema ali
zunajzakonskima partnerjema in se lahko izvaja le v javni
zdravstveni organizaciji. Heterologna IVF (s semenom darovalca)
ni dovoljena, prepovedano pa je tudi darovanje jajčne celice.

- DEKLARACIJA O NADOMESTNEM MATERINSTVU (Marbella,
oktober 1992)
Deklaracija obravnava dva tipa nadomestnega materinstva, pri
katerih je lahko nadomestna mati tudi genetska mati, umetno
oplojena s semenskimi celicami moškega iz para, ki želi otroka ali
pa otroka, s katerim nima nobene genetske povezave, samo
nosi in rodi. SZZ nasprotuje izkoriščanju ženske in spreminjanju
otroka v produkt, v smislu zadovoljevanja interesov drugih.

Deklaracija napotuje zdravnika na upoštevanje nacionalne
zakonodaje in etičnih omejitev, ki jih določa nacionalno zdravniško
združenje.

Leta 1991 so bili sprejeti še trije zakoni, ki urejajo uporabo in
16. april 1999
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-DEKLARACIJA
O
NOVIH
RAZMNOŽEVALNIH
TEHNOLOGIJAH IN NADOMESTNEM STARŠEVSTVU
(Marbella. oktober 1992)
Nadomestni materi mora biti dovoljeno, da prekliče dogovor med
nosečnostjo ali v čakalnem obdobju po porodu. Če pride do spora,
naj otrok ostane v varstvu in vzgoji nadomestne matere, do
končne sodbe odločitve.

čemer je potrebno spoštovati tudi želje posameznikov, ki tega ne
želijo.
Četrto poglavje govori o človeškem genomu. Za našo obravnavo
je predvsem zanimiva določba o prepovedi uporabe tehnik
oploditve z biomedicinsko pomočjo zaradi izbire spola bodočega
otroka. Takšen postopek je dovoljen le, če se na ta način lahko
izognemo hudi, na spol vezani dedni bolezni. Posegi v dedno
zasnovo spolnih celic niso dovoljeni.

-DEKLARACIJA O DAROVANJU OPLOJENIH IN NEOPLOJENIH
GAMET (Marbella, oktober 1992)
Ta način je sprejemljiv, če gre za prirojeno ali pridobljeno odsotnost
spolnih celic, če spolne celice niso dostopne ali nosijo dedne
genetske motnje.

Svetovno zdravniško združenje priporoča, da zdravnik izbere
darovalca, ki je podoben eni ali obema osebama para prejemnika
(barva oči, krvne skupine...), pri tem pa mora varovati anonimnost
darovalca ali prejemnikov.

Na področju znanstvenih raziskav se posebno pozornost
posveča zaščiti oseb na katerih se le-te izvajajo. Posebna določba
opredeljuje izjemne primere, t.j. kdaj in pod kakšnimi pogoji se
raziskave lahko izvajajo tudi na osebah, ki zanje niso sposobne
dati veljavne privolitve. Posebna določba govori o raziskavah na
zarodkih in vitro. Iz razloga velikih nesoglasij v mnenjih posameznih
držav glede omenjene problematike, je zelo splošna. Pristojnost
za ureditev teh vprašanj prenaša na nacionalno raven, saj določa,
da so države, ki raziskave na zarodkih in vitro dovoljujejo, dolžne
poskrbeti za primerno zaščito le-tega. Vendarle pa je ustvarjanje
človeških zarodkov zgolj v raziskovalne namene izrecno
prepovedano.

9.2. Svet Evrope

Človeško telo ali njegovi deli, ne smejo biti predmet pridobivanja
finančne koristi.

Darovane spolne celice in zgodnje zarodke je treba pregledati na
nalezljive bolezni in genetske okužbe. Deklaracija priporoča, da
se spolne celice istega darovalca uporabijo samo v petih primerih.

- KONVENCIJA O VAROVANJU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN
ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA V ZVEZI Z UPORABO
BIOLOGIJE IN MEDICINE: KONVENCIJA O ČLOVEKOVIH
PRAVICAH IN BIOMEDICINI (1996)

Konvencija določa, da morajo države podpisnice le-te, vzpostaviti
ustrezno sodno zaščito pravic in načel, ki so v njej izražena ter v
primeru kršitev njenih določb, poskrbeti za izvedbo primernih
sankcij. Izvajanje določb konvencije, ki ščitijo posameznika in
njegove pravice, države ne smejo omejevati, razen, če gre za
omejitve, ki so določene z zakonom in so potrebne v demokratični
družbi. To so predvsem omejitve v interesu javne varnosti,
preprečevanja kriminalitete, zaščite javnega zdravja in zaščite
pravic in svoboščin drugih. Posebej pa so navedene določbe,
katerih izvajanje ne sme biti omejevano v nobenem primeru.
Države podpisnice lahko nudijo večji obseg zaščite pravic
posameznika, kot je predviden v sami konvenciji.

Konvencijo je sprejel Komite ministrov dne 19. novembra 1996.
Velja za prvo tovrstno mednarodno besedilo s področja bioetike.
Konvencija je torej nova, saj je šele od konca leta 1996 odprta za
podpise članic Sveta Evrope (pod posebnimi pogoji tudi za druge
države). Slovenija jo je podpisala 4.4.1997.
Namen Konvencije o človekovih pravicah in biomedicini so deloma
izraženi že v sami preambuli, predvsem pa v splošnih določbah.
Države podpisnice se zavezujejo zaščititi dostojanstvo, identiteto
vseh ljudi ter vsakomur zagotoviti spoštovanje njegove telesne in
duševne integritete, spoštovanje drugih pravic in temeljnih
svoboščin pri uporabi biologije in medicine. Poudarja se načelo,
da mora interes in dobrobit posameznika, prevladati nad samim
(oz. zgolj) interesom družbe ali znanosti.

- DODATNI PROTOKOL H KONVENCIJI O VAROVANJU
ČLOVEKOVIH PRAVIC IN ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA V
ZVEZI Z UPORABO BIOLOGIJE IN MEDICINE, O PREPOVEDI
KLONIRANJA ČLOVEŠKIH BITIJ (1998)
Protokol je bil sprejet v Parizu, dne 12.1.1998 in je od tega dne
dalje odprt za podpis državam članicam Sveta Evrope in tudi
nekaterim drugim državam (pogoje določata konvencija in
protokol), ki so podpisale konvencijo. Slovenija je bila med
državami članicami Sveta Evrope, ki so protokol podpisale istega
dne, kot je bil sprejet.

Ob upoštevanju potreb po zdravljenju in na drugi strani sredstev,
s katerimi razpolagajo, naj bi države sprejele ukrepe, ki naj bi
omogočali enakopraven dostop do zdravstvenih storitev določene
kakovosti. Posebna določba govori o tem, da mora biti katerikoli
poseg na zdravstvenem področju, vključno z raziskavami,
izveden v skladu z ustreznimi profesionalnimi standardi.

V preambuli protokola države podpisnice izražajo, da se zavedajo
znanstvenega razvoja na področju kloniranja sesalcev ter dejstva,
da lahko v prihodnosti nekatere tehnike kloniranja pripeljejo do
novih znanstvenih spoznanj, na podlagi katerih bo kloniranje
človeških bitij tehnično izvedljivo. Zavedajo se tudi dejstva, da do
"cepitve zarodka" (t.i. embryo splitting) lahko pride po naravni
poti, kar pripelje do rojstva dvojčkov z enako dedno zasnovo.
Menijo pa, da je namerno ustvarjanje človeških bitij z enako dedno
zasnovo v nasprotju s človekovim dostojanstvom in pomeni
zlorabo biologije in medicine, poleg tega bi takšna biomedicinska
praksa lahko prizadetim posameznikom prinesla resne
medicinske, psihološke in socialne težave. Zaradi navedenega,
ob upoštevanju namena Konvencije o človekovih pravicah v zvezi
z biomedicino, zlasti v njenem 1. členu izraženega načela o zaščiti
dostojanstva in identitete vseh živih bitij, so se države podpisnice
odločile za sprejem obravnavanega protokola.

Drugo poglavje konvencije govori o privolitvi. Oseba, kateri bo
opravljen določen medicinski poseg, mora biti pred tem na
ustrezen način seznanjena o namenu, naravi posega ter
posledicami in nevarnostmi, ki ga spremljajo. Postopek se lahko
opravi šele tedaj, ko je posameznik izrazil svojo privolitev, ki
mora biti zavestna in svobodna. Privolitev lahko posameznik
kadarkoli umakne. Konvencija posebej obravnava osebe, ki niso
zmožne dati veljavne privolitve, duševno motene osebe,
problematiko privolitve v nujnih primerih ter upoštevanje poprej
izraženih želj bolnikov (to so želje, izražene pred trenutkom, ko je
nastopila okoliščina zaradi katere konkretna oseba ni sposobna
dati veljavne privolitve).
Pomembna je določba, ki pravi, da ima glede podatkov o svojem
zdravju vsakdo pravico do spoštovanja zasebnosti. Posameznik
ima pravico zvedeti za podatke o svojem lastnem zdravju, pri
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V normativnem delu protokola je osrednjega pomena kategorična
prepoved kakršnega koli posega, ki ima za namen ustvariti
človeško bitje z enako dedno zasnovo kot jo ima drugo živo ali
mrtvo človeško bitje. Določbi daje še večji pomen dejstvo, da se
pri uveljavljanju protokola odstopa od splošnega načela,
uveljavljenega v konvenciji. Le-to dopušča, da se uveljavljanje
pravic in zaščitnih predpisov, ki jih vsebuje konvencija, omejuje le
z zakonskimi predpisi, ki so v demokratični družbi potrebni za
zagotavljanje javne varnosti, preprečevanje kaznivih dejanj, za
javno zdravstveno varstvo ali za varstvo pravic in svoboščin
drugih ljudi. Teh omejitev pa države v nobenem primeru ne smejo
postaviti glede posameznih (posebej naštetih) členov v konvenciji,
enak režim pa je vzpostavljen za uveljavljanje obravnavanega
protokola. To pomeni, da ga bodo države podpisnice morale v
celoti spoštovati. Protokol spričo pomembnosti tematike, ki jo
obravnava, celo določa, da se štejeta njegova prva dva člena
(vsebina le-teh je bila pravkar predstavljena) za dodatna člena
konvencije in se bodo zanju ustrezno uporabljali oz. veljali tudi vsi
ostali členi konvencije. Protokol bo na voljo za podpis podpisnicam
konvencije in bo predložen bo v ratifikacijo, sprejem ali odobritev.
Veljati bo začel s prvim dnem v mesecu, ki bo sledil trimesečnemu
roku od dneva, ko bo pet držav, med katerimi morajo biti najmanj
štiri članice Sveta Evrope, izrazile soglasje, da jih vežejo določbe
protokola.

VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sprejem novega zakona bo gotovo povzročil dodatne potrebe po
finančnih sredstvih iz državnega proračuna. Predvsem bodo novi
stroški nastali zaradi vzpostavitve nadzornega oz. svetovalnega
organa, to je Državne komisije za OBMP, prav tako bo zahtevala
dodatna sredstva vzpostavitev evidenc in ustrezen način vodenja
osebnih podatkov o uporabnikih metode OBMP oz. darovalcih,
prav tako pa tudi hranjenje celotne zdravstvene dokumentacije.
Dodatno obremenitev bo pomenilo tudi zahtevano psihološko in
pravno svetovanje parom, ki se odločijo za postopke OBMP ter
darovalcem oz. darovalkam. Potrebno bo zaposliti za tovrstno
svetovanje usposobljenega psihologa ter pravnika ali pa morda
(glede na izkazane potrebe) urediti njihovo pogodbeno
sodelovanje. Glede na to, da je zakon uvaja darovanje jajčnih
celic, kar je bolj zapleten postopek od darovanja semenskih celic,
lahko tudi iz tega razloga pričakujemo določen (po naši oceni ne
velik) porast potreb po sredstvih oz. dodatni delovni sili. Verjetno
bo potrebno tudi določeno izobraževanje nepravdnih sodnikov,
da se bodo seznanili z dolžnostmi, ki jim jih prinaša novi zakon.

5. člen

BESEDILO ČLENOV

OBMP je po tem zakonu izpeljava biomedicinskih postopkov, ki
pripeljejo do nosečnosti na drug način kot s spolnim odnosom.
Postopki OBMP se izvajajo zato, da pride do nosečnosti, ne pa v
druge namene.

1. Splošne določbe
1. člen

6. člen

Ta zakon ureja zdravstvene ukrepe, s katerimi se ženski in
moškemu pomaga pri spočetju otroka in se jima tako omogoči
uresničevati svobodo odločanja o rojstvih.

Postopki OBMP po prvem odstavku 5. člena tega zakona so
zlasti:
1. znotrajtelesna oploditev:
- vnos semenskih celic v spolne organe ženske;
- vnos jajčnih celic skupaj s semenskimi celicami v spolne organe
ženske;
2. zunajtelesna oploditev:
- združitev jajčnih celic in semenskih celic zunaj telesa ženske;
- vnos zgodnjih zarodkov v spolne organe ženske.

2. člen
Zakon določa ukrepe zdravljenja neplodnosti in postopke oploditve
z biomedicinsko pomočjo (v nadaljnjem besedilu: OBMP); zakon
določa tudi pogoje za izvajanje postopkov OBMP ter obveznosti
in upravičenja izvajalcev.
3. člen

7. člen

Pri zdravljenju in pri postopkih OBMP je treba upoštevati dosežke
biomedicinske znanosti in izkušnje ter posvetiti posebno skrb
varovanju zdravja bodočega otroka, njegovim pravicam in
koristim.

Zarodek nastane z oploditvijo jajčne celice. Zgodnji zarodek je
zarodek, ki se zunaj maternice razvija manj kot 14 dni.

4. člen
Zdravljenje je po tem zakonu ugotavljanje vzrokov neplodnosti
ali zmanjšane plodnosti in odpravljanje teh vzrokov s strokovnim
svetovanjem, z zdravili in s kirurškimi posegi.

2. Upravičenci do OBMP

Zdravljenje je tudi odvzem in shranjevanje semenskih celic
moškega ali jajčnih celic ženske, ki mu oziroma ji grozi po
dognanjih medicinske znanosti in po izkušnjah nevarnost, da bo
postal neploden oziroma neplodna.

Do OBMP sta upravičena samo ženska in moški, ki živita v
medsebojni zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti. Njuna
zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost mora obstajati v
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času, ko se semenske celice ali zgodnji zarodki vnesejo v spolne
organe ženske.

3. Izvajalci OBMP
11. člen

Do OBMP sta zakonca ali zunajzakonska partnerja upravičena,
kadar so bili neuspešni ali so brez izgleda postopki zdravljenja, ki
glede na stanje v medicinski znanosti in po izkušnjah lahko
pripeljejo do nosečnosti s spolnim odnosom. Ne glede na ta pogoj
sta upravičena do OBMP tudi tedaj, kadar se z OBMP lahko
prepreči, da se na otroka prenese huda dedna bolezen.

Postopke OBMP opravlja skupina biomedicinskih strokovnjakov.
Za izvedbo vsakega postopka OBMP je potrebno poprejšnje
soglasje strokovnega posvetovalnega telesa, ki ga imenuje minister za zdravstvo.
Biotehnološki del postopkov OBMP se lahko opravi samo na
podlagi odločitve zdravnika-specialista ginekologa in porodničarja
(v nadaljnjem besedilu: zdravnik), ki je odgovoren, da se postopki
OBMP izvajajo v skladu s tem zakonom.

Do OBMP sta zakonca ali zunajzakonska partnerja upravičena
samo tedaj, kadar se glede na njuno starost, zdravstveno in
psihosocialno stanje lahkopričakuje, da bosta sposobna opravljati
starševske dolžnosti v korist otroka.

Postopki OBMP se lahko opravljajo samo v zdravstvenem
zavodu, ki ima za to dejavnost posebno dovoljenje: v centru za
OBMP (v nadaljnjem besedilu: center):

Biti morata polnoletna, razsodna in sicer zdrava. Ženska mora
biti v starostni dobi, ki je primerna za rojevanje.

Predpis o sestavi, delovanju in odločanju organa iz prvega
odstavka tega člena izda minister, pristojen za zdravstvo.

Nadomestno materinstvo ni dovoljeno.
9. člen

12. člen

Za postopke OBMP po 6. členu tega zakona se lahko praviloma
uporabijo samo spolne (jajčne in semenske) celice ženske in
moškega, ki sta med seboj zakonca ali zunajzakonska partnerja.

Dovoljenje za opravljanje postopkov OBMP izda zdravstvenemu
zavodu na njeno zahtevo minister za zdravstvo, če ima zavod
ustrezne strokovnjake in opremo za izvajanje OBMP v skladu z
zahtevami sodobne biomedicinske znanosti in izkušenj, ter če
lahko zagotovi psihološko in pravno svetovanje v primerih, ko je
to predpisano s tem zakonom.

Izjemoma se lahko za OBMP uporabijo jajčne celice darovalke
ali semenske celice darovalca. To je dovoljeno samo tedaj, kadar
po dognanjih biomedicinske znanosti in po izkušnjah ni nobenih
izgledov, da bo prišlo do nosečnosti z uporabo jajčnih ali
semenskih celic zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ali če
obstaja nevarnost, da se bo na otroka prenesla huda dedna
bolezen.

O tem, ali obstajajo pogoji iz prejšnjega odstavka, poda ministru,
pristojnemu za zdravstvo mnenje Državna komisija za OBMP iz
32., 33. in 34. člena tega zakona.

OBMP z darovanjem obojih, jajčnih celic darovalke in semenskih
celic darovalca ni dovoljena.

Število centrov mora biti v skladu s potrebami po OBMP v
Republiki Sloveniji. O tem odloča minister za zdravstvo.

Darovanje zgodnjih zarodkov ni dovoljeno.

Postopki OBMP se opravljajo v okviru javne zdravstvene službe
v zdravstvenih zavodih, ki imajo za to dejavnost posebno
dovoljenje.

Za OBMP se ne sme uporabiti mešanica semenskih celic dveh
ali več moških ali mešanica jajčnih celic dveh ali več žensk.

Minister za zdravstvo lahko dovoljenje centru prekliče, če le-ta
ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka tega člena, če ne
dosega rezultatov, ki jih v obdobju enega leta praviloma dosegajo
drugi centri, če huje krši določbe tega zakona ali če zanj ni več
potrebe.

10. člen
Darovalec semenskih celic je moški, katerega semenske celice
se uporabijo za oploditev ženske, ki ni njegova zakonska žena ali
zunajzakonska partnerica.

O tem ali obstajajo razlogi za preklic dovoljenja centru, poda
ministru, pristojnemu za zravstvo mnenje Državna komisija za
OBMP.

Darovalka jajčnih celic je ženska, katere jajčne celice se uporabijo
za oploditev s semenom, ki ni seme njenega zakonskega moža
ali zunajzakonskega partnerja.

13. člen

Darovalec semenskih celic ali darovalka jajčnih celic morata biti
polnoletna, razsodna in zdrava.

Zdravnik ni dolžan opraviti OBMP ali pri njej sodelovati. To velja
tudi za druge strokovnjake s področja OBMP in zdravstvene
delavce.

Semenske celice darovalca se ne smejo uporabiti za oploditev
ženske, ki zaradi sorodstva ne bi mogla z njim skleniti veljavne
zakonske zveze. Jajčne celice darovalke se ne smejo oploditi s
semenskimi celicami moškega, ki zaradi sorodstva ne bi mogel z
njo skleniti zakonske zveze.
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Oseb iz prejšnjega odstavka ne zadenejo škodne posledice, če
v skladu s pravili stroke opravijo ali sodelujejo pri postopkih OBMP,
ki so določeni s tem zakonom, ali če zavrnejo opravljanje ali
sodelovanje pri teh postopkih.
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4. Privolitev za OBMP

udeležiti psihološkega svetovanja po tretjem odstavku 14. člena
tega zakona.
14. člen

Zakonca ali zunajzakonska partnerja je treba seznaniti tudi s
pravnimi posledicami njune privolitve za OBMP s spolnimi celicami
darovalca ali darovalke in s pravnimi posledicami rojstva otroka,
spočetega s tako OBMP.

Postopek OBMP po 6. členu tega zakona se lahko opravi samo
na podlagi pisne privolitve zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev.
Preden podata zakonca ali zunajzakonska partnerja pisno
privolitev za postopek OBMP, ju mora zdravnik seznaniti s
postopkom OBMP, z možnostjo za uspeh, morebitnimi
posledicami in nevarnostmi postopka za žensko, moškega in
otroka ter jima svetovati. Zdravnik ju obvesti v kakšne namene
se zbirajo in obdelujejo njuni osebni podatki ter jima pojasni, da se
varujejo kot poklicna skrivnost po prvem odstavku 22. člena tega
zakona.

18. člen
Postopek OBMP s semenskimi celicami darovalca ali jajčnimi
celicami darovalke lahko opravi zdravnik samo na podlagi pismene
privolitve darovalca ali darovalke.
Preden da darovalec ali darovalka pismeno privolitev za postopek
OBMP z njegovimi ali njenimi spolnimi celicami, mora center
darovalcu ali darovalki pojasniti potek tega postopka in ga oziroma
jo seznaniti z določbami 16. do 23. člena tega zakona. Darovalca
ali darovalko je treba seznaniti tudi s pravnimi posledicami rojstva
otroka, spočetega s tako OBMP. Obvestiti ju je potrebno o tem v
kakšne namene se zbirajo in obdelujejo njuni osebni podatki ter
pojasniti, da se varujejo kot poklicna skrivnost po prvem odstavku
22. člena tega zakona.

Po potrebi napoti zdravnik zakonca ali zunajzakonska partnerja
na psihološko svetovanje o nameravani OBMP.
Pisna privolitev velja eno leto. Po preteku tega časa jo je treba
obnoviti.
Minister za zdravstvo izda predpise o obrazcu izjave o privolitvi.

Darovalec ali darovalka spolnih celic lahko privolitev kadarkoli
prekliče; po preklicu je treba spolne celice darovalca ali darovalke
zavreči. Center mora izjavo o preklicu zapisati in o tem na zahtevo
darovalca ali darovalke izdati potrdilo.

15. člen
Eden ali drugi od zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev
lahko prekliče privolitev in odstopi od postopka OBMP, dokler se
semenske celice, neoplojene jajčne celice ali zgodnji zarodki ne
vnesejo v telo ženske.

Minister, pristojen za zdravstvo izda predpise o obrazcu o privolitvi.

Center mora izjavo o preklicu zapisati in o tem, na zahtevo enega
ali drugega od zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev,
izdati potrdilo.

19. člen
Darovalce in darovalke spolnih celic, kakor tudi njune spolne
celice, je treba pregledati oziroma preiskati v skladu s strokovnimi
pravili za delo na področju OBMP. Ta pravila izda minister za
zdravstvo.

Zdravnik se mora pred vnosom semenskih celic, neoplojenih
jajčnih celic ali zgodnjih zarodkov v telo ženske prepričati, da ni
pretekel čas veljavnosti privolitve in da privolitev ni preklicana.

Spolne celice darovalca ali darovalke se lahko uporabijo samo
takrat, kadar se v skladu z dosežki biomedicinske znanosti in po
izkušnjah lahko presodi, da so primerne za oploditev in da njihova
uporaba ne more povzročiti nevarnosti za zdravje ženske ali
otroka.

5. OBMP s spolnimi celicami darovalca ali darovafke
16. člen

Spolne celice enega darovalca ali ene darovalke se lahko
uporabljajo za OBMP samo toliko časa, dokler ne pride do dveh
nosečnosti.

Postopek OBMP s spolnimi celicami darovalca ali darovalke po
drugem odstavku 9. člena in 10. členu tega zakona lahko opravlja
samo tisti center, ki ga določi minister za zdravstvo na podlagi
mnenja Državne komisije za OBMP in ga tudi posebej pooblasti,
da zbira, izbira in shranjuje spolne celice darovalcev in darovalk.
Če minister za zdravstvo določi, da lahko opravlja OBMP s
spolnimi celicami darovalca ali darovalke več centrov, zaveže
enega od njih, da vodi enotni register o vseh darovalcih in
darovalkah spolnih celic iz 21. člena tega zakona.

20. člen
Zdravnik ne sme vnesti v telo ženske spolnih celic darovalca ali
darovalke, ki ne živi več. Prav tako ne sme vnesti zgodnjega
zarodka, ki je nastal s pomočjo darovanih spolnih celic, bodisi
semenskih ali jajčnih, če darovalec oziroma darovalka ne živi
več. Preden vnese zdravnik v telo ženske spolne celice darovalca
ali darovalke ali zgodnji zarodek, ki je nastal s pomočjo darovanih
spolnih celic, mora ugotoviti ali je darovalec ali darovalka še živa.

Darovalec ali darovalka spolnih celic sme dajati svoje semenske
ali jajčne celice vedno le enemu in istemu centru.
17. člen

21. člen

Postopek OBMP s spolnimi celicami darovalca ali darovalke se
lahko opravi na predlog strokovnega posvetovalnega telesa
določenega centra iz prvega odstavka prejšnjega člena z
dovoljenjem Državne komisije za OBMP.

V enotni register o darovalcih in darovalkah po 1. odstavku 16.
člena tega zakona mora pooblaščeni center vpisati:
- osebne in zdravstvene podatke o darovalcu ali darovalki in
zdravstvene podatke o njegovih oziroma njenih starših;
- dan, mesec in leto, ko so bile spolne celice darovane, shranjene
in uporabljene;

Preden se opravi OBMP s spolnimi celicami darovalca gN
darovalke, se morata zakonca ali zunajzakonska partnerja
16. april 1999
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-rezultate pregledov darovalca ali darovalke in preiskav njegovih
oziroma njenih spolnih celic;
-osebne in zdravstvene podatke o ženski, pri kateri je z OBMP
prišlo do nosečnosti, ter o njenem možu ali zunajzakonskem
partnerju;
-podatke o rojstvu otroka, spočetega z OBMP s spolnimi celicami
darovalca ali darovalke.

V telo ženske se lahko v enem postopku vnesejo največ trije
zgodnji zarodki.
Morebitni preostali zgodnji zarodki se shranijo in se pozneje lahko
ob pogojih iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 8.
člena tega zakona vnesejo v telo ženske iz začetnega postopka.
Vnos se lahko opravi samo na skupno pismeno zahtevo ženske
in njenega moža ali zunajzakonskega partnerja, ki sta dala
privolitev po prvem odstavku 14. člena tega zakona za začetni
postopek OBMP.

22. člen
Delavci centra morajo kot poklicno skrivnost varovati osebne
podatke o darovalcu ali darovalki spolnih celic, o ženski, kateri se
opravlja OBMP s spolnimi celicami darovalca ali darovalke, in o
njenem možu ali zunajzakonskem partnerju ter o otroku.

26. člen
Prepovedano je zlasti:
- omogočiti zunajtelesni razvoj zarodka, ki je star več kot 14 dni;
- omogočiti nastanek zarodka zgolj za raziskovalne namene;
- omogočiti nastanek človeških zarodkov iz spolnih celic z izzvano
spremembo dedne zasnove in prenesti takšne zarodke v telo
človeka ali živali;
- uporabiti del zarodka, pridobljenega v postopkih OBMP, razen v
primerih, ki jih zakon izrecno določa;
- omogočiti nastanek zarodkov z isto dedno zasnovo ali
zarodkov, ki so po dedni zasnovi istovetni z drugo živo ali mrtvo
osebo (kloniranje);
- oploditi človeško jajčno celico s semensko celico živali ali
živalsko jajčno celico s semensko celico človeka ali spreminjati
zarodke s presajanjem delov drugih človeških ali živalskih
zarodkov (omogočanje nastanka hibridov in himer);
- vnesti zarodek, ki je nastal s postopki iz 4. in 5. alinee tega
člena, v telo človeka ali živali;
- človeške spolne celice ali človeški zarodek vnesti v žival;
- živalske spolne celice ali živalski zarodek vnesti v človeka;
- spremeniti dedno zasnovo celic, ki so del zarodka.

Otrok, spočet z OBMP s spolnimi celicami darovalca ali darovalke,
lahko iz zdravstvenih razlogov zahteva od centra, da ga seznani
z zdravstveno pomembnimi podatki o darovalcu ali darovalki
spolnih celic, če je razsoden in star najmanj 15 let. Otrokov zakoniti
zastopnik lahko zve za te podatke samo z dovoljenjem, ki ga izda
sodišče v nepravdnem postopku, če so za to podani izjemni,
zdravstveno utemeljeni razlogi.
Otrokov zdravnik ima iz zdravstvenih razlogov otroka pravico
do vpogleda v register o darovalcih in darovalkah in do informacije.
Sodišča in upravni organi imajo pravico do vpogleda v register o
darovalcih in darovalkah in do informacije, če je to nujno za
izpolnjevanje njihovih nalog pri izvrševanju tega zakona.
Podatke, za katere zvedo ob vpogledu osebe iz tretjega in četrtega
odstavka tega člena, morajo varovati kot poklicno skrivnost.
23. člen
Ni dovoljeno dajati in sprejemati plačila ali kakršnekoli druge koristi
za darovane spolne celice. Pogodbe o tem so nične.

7. Shranjevanje semenskih celic, neoplojenih jajčnih
celic in zgodnjih zarodkov

Darovalec ali darovalka spolnih celic ima pravico do povrnitve
stroškov, ki jih ima v zvezi s prihodom v center, bivanjem v njem,
s pregledi in z odvzemom spolnih celic.

27. člen
Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnji zarodki se
shranjujejo za postopke OBMP, ki se opravljajo po določbah 9.
, člena tega zakona.

6. Ravnanje s spolnimi celicami in zgodnjimi zarodki

Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnje zarodke
shranjuje posebej pooblaščeni center po prvem odstavku 16.
člena tega zakona.

24. člen
Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnji zarodki se
lahko uporabijo samo za OBMP. Z njimi je treba ravnati in jih
preiskovati tako, kakor je glede na stanje v biomedicinski znanosti
in po izkušnjah potrebno za to, da pride do nosečnosti.

Semenske celice ter neoplojene jajčne celice in zgodnje zarodke
je treba shranjevati v skladu z dosežki in zahtevami sodobne
biomedicinske znanosti. Shranjevanje lahko traja največ pet let.
Zaradi izjemnih, zdravstveno utemeljenih razlogov po drugem
odstavku 4. člena tega zakona se lahko, z dovoljenjem Državne
komisije za OBMP, shranjevanje semenskih celic in neoplojenih
jajčnih celic podaljša za največ deset let. Podaljšanje lahko
zahteva oseba, od katere spolne celice izvirajo. Po preteku teh
rokov je treba semenske celice, neoplojene jajčne celice ter
zgodnje zarodke zavreči. Izjemoma se lahko, ob pogojih iz 28.
člena tega zakona, raziskujejo zgodnji zarodki.

Ne sme se oploditi jajčna celica s semensko celico, ki je posebej
izbrana zato, da se določi otrokov spol, razen če se s tem
namerava preprečiti hudo dedno bolezen, povezano s spolom.
Posegi v dedno zasnovo so dovoljeni le v primerih, ki jih zakon
izrecno določa.
Genske preiskave zgodnjega zarodka je dovoljeno opraviti samo
v primeru nevarnosti hujše dedne bolezni ali če je to potrebno
zaradi uspešnosti postopka OBMP.

S shranjenimi semenskimi celicami ter neoplojenimi jajčnimi celicami
in zgodnjimi zarodki niso upravičene razpolagati niti osebe, od
katerih izvirajo, niti druge osebe. Center jih ne sme nikomur izročiti.

25. člen
Zunaj telesa ženske se lahko oplodijo vse jajčne celice, pridobljene
v enem postopku.
poročevalec, št. 24
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zvezi z izvajanjem tega zakona se pri ministrstvu za zdravstvo
ustanovi Državna komisija za OBMP.

8. Raziskovalno delo

Državna komisija za OBMP lahko za pomoč pri svojem delu
ustanovi stalna in občasna delovna telesa ter zahteva mnenje
ustreznih strokovnjakov.

28. člen
Raziskave iz postopkov OBMP pridobljenih spolnih celic na vseh
stopnjah razvoja in zgodnjih zarodkov so dovoljene le v namene
varovanja in izboljšanja človekovega zdravja. Zgodnji zarodki se
' lahko raziskujejo samo s pisno privolitvijo zakoncev ali
zunajzakonskih partnerjev, ki se jima pomaga z OBMP, z
dovoljenjem Državne komisije za OBMP ter odobritvijo Državne
komisije za medicinsko etiko.

33. člen
Državno komisijo za OBMP sestavljajo:

Dovoljeno je samo raziskovanje zgodnjih zarodkov, ki po dognanjih
biomedicinske znanosti in po izkušnjah niso primerni za vnos v
telo ženske ali shranjevanje, ter tistih shranjenih zarodkov, ki bi
jih sicer morali zavreči po tretjem odstavku 27. člena tega zakona.

-

en predstavnik ministrstva za zdravstvo;
en strokovnjak za medicinsko etiko;
dva strokovnjaka s področja OBMP;
en strokovnjak s področja prava;
en strokovnjak s področja družine.

9. Prepoved posredovanja

Pravico predlagati navedene strokovnjake v Državno komisijo
za OBMP imajo ustrezne fakultete univerze.

29. člen

Člane Državne komisije za OBMP in predsednika izmed članov
imenuje za dobo petih let minister za zdravstvo.

Ni dovoljeno posredovati pri zbiranju, shranjevanju in uporabi
semenskih celic, neoplojenih jajčnih celic in zgodnjih zarodkov.

Državna komisija za OBMP odloča z večino glasov vseh članov.

10. Evidenca in poročila

Naloge Državne komisije za OBMP so predvsem:

34. člen

- dajanje mnenja ministru za zdravstvo o tem, ali zdravstveni
zavod izpolnjuje pogoje za opravljanje postopkov OBMP po
prvem in drugem odstavku 12. člena tega zakona oziroma ali
so podani razlogi za preklic dovoljenja za opravljanje postopkov
OBMP po petem odstavku 12. člena tega zakona;
- dajanje mnenja ministru za zdravstvo o številu centrov glede na
izkazane potrebe po le-teh po tretjem odstavku 12. člena tega
zakona;
- dajanje mnenja ministru za zdravstvo o tem, ali lahko določeni
center opravlja OBM P s spolnimi celicami darovalca ali darovalke
iz prvega odstavka 16. člena tega zakona in o izvedbi take
OBMP;
- dajanje dovoljenja za izvajanje določenega postopka OBMP z
uporabo spolnih celic darovalca ali darovalke iz prvega odstavka
17. člena tega zakona;
- dajanje dovoljenja za raziskovalno delo po prvem odstavku 28.
člena tega zakona;
- obravnavanje poročil centrov iz prvega odstavka 31.. člena tega
zakona in seznanjanje ministra za zdravstvo z ugotovitvami iz
poročil;
- dajanje mnenj o osnutkih predpisov, ki se izdajajo na podlagi
tega zakona;
- nadzorovanje in svetovanje centrom;
- predlaganje strokovnih pravil za delo na področju OBMP in
njihovega sprotnega usklajevanja z razvojem medicinske
znanosti ministru za zdravstvo.

30. člen
Centri morajo o OBMP voditi evidenco o:
- osebnih podatkih zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki se
jima pomaga z OBMP;
- vrsti OBMP;
- enotnem registru, v katerem so podatki o darovalcu ali darovalki
spolnih celic po 21. členu tega zakona, če so bile le-te
uporabljene;
- podatkih o seznanitvi, svetovanju in o pisni privolitvi ali privolitvi
za določeni postopek OBMP po14., 15., 18. členu tega zakona;
- podatkih o ppteku in trajanju postopka ter o pomembnejših
okoliščinah v zvezi z nosečnostjo, porodom, zdravjem in
razvojem otroka.
,
Podatke iz evidence mora center hraniti toliko časa, kot je primerno
po pravilih medicinske znanosti in izkušnje, največ pa 50 let.
Podatki so poklicna skrivnost.
31. člen
Centri morajo Državni komisiji za OBMP poročati o številu in vrsti
opravljenih OBMP ter o njihovi uspešnosti, centri iz prvega
odstavka 12. člena tega zakona pa tudi o shranjenih semenskih
celicah ter neoplojenih jajčnih celicah in zgodnjih zarodkih.
Poročilo podajo centri za preteklo koledarsko leto, na zahtevo
Državne komisije za OBMP pa tudi že prej.

12. Očetovstvo in materinstvo pri otrocih spočetih z
biomedicinsko pomočjo

Predpise o sestavi in vsebini poročila izda minister za zdravstvo.
35. člen
11. Državna komisija za OBMP

Mati otroka, ki je bil spočet z biomedicinsko pomočjo, je ženska,
ki ga je rodila.

32. člen

Če je mati podala za postopek OBMP privolitev po 14. in 15. členu
tega zakona, materinstva ne more izpodbijati.

Za obravnavanje in reševanje vseh pomembnejših vprašanj v
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Ce je bil otrok spočet z biomedicinsko pomočjo z jajčno celico
darovalke, njenega materinstva ni dovoljeno ugotavljati.

Z denarno kaznijo od 800.000,00 do 8.000.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek zdravstveni zavod oziroma center, ki v nasprotju s
tretjim odstavkom 11. člena tega zakona opravi OBMP brez
poprejšnjega dovoljenja.

36. člen
Za očeta otroka, ki je bil spočet z biomedicinsko pomočjo, velja
bodisi materin mož ali njen zunajzakonski partner, ob pogoju, da
sta za postopek OBMP podala privolitev po 14. in 15. členu tega
zakona.

Z denarno kaznijo od 100.000,00 do 500.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek iz petega odstavka tega člena odgovorna oseba
pravne osebe.
38. člen

Očetovstva tistega, ki po prejšnjem odstavku tega člena velja za
otrokovega očeta, ni dovoljeno izpodbijati, razen, če se trdi, da
otrok ni bil spočet s postopkom OBMP. V tem primeru se smiselno
uporabljajo določbe od 96. do 99. člena Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih.

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 2.500.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, in sicer, kadar:
1. v nasprotju s petim odstavkom 8. člena tega zakona opravi
OBMP pri nadomestnem materinstvu;
2. v nasprotju s tretjim, četrim in petim odstavkom 9. člena tega
zakona opravi OBMP z darovanjem spolnih in zgodnjih
zarodkov;
3. v nasprotju s četrtim odstavkom 10. člena tega zakona opravi
OBMP z darovanjem spolnih celic med sorodniki;
4. v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena tega zakona ne
pridobi potrebne privolitve;
5. se v nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena tega zakona
pred vnosom spolnih celic oziroma zgodnjih zarodkov v telo
ženske ne prepriča o veljavnosti privolitve;
6. v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena tega zakona opravi
OBMP z darovanimi spolnimi celicami;
7. v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena tega zakona
uporablja ali vnese darovane spolne celice oziroma s pomočjo
le teh nastale zarodke v telo ženske;
8. v nasprotju z drugim odstavkom 25. člena tega zakona opravi
vnos zarodkov.

Če je bil otrok spočet z biomedicinsko pomočjo s semensko
celico darovalca, njegovega očetovstva ni dovoljeno ugotavljati.
13. Kazenske določbe
37. člen
Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 5.000.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba, ki:
1. v nasprotju s petim odstavkom 8. člena tega zakona opravi
biomedicinsko pomoč pri nadomestnem materinstvu;
2. v nasprotju s tretjim, četrtim in petim odstavkom 9. člena tega
zakona opravi OBMP z darovanjem spolnih celic in zgodnjih
zarodkov;
3. v nasprotju s četrtim odstavkom 10. člena tega zakona opravi
OBMP z darovanjem spolnih celic med sorodniki;
4. v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena tega zakona
postopek OBMP ne opravi skupina biomedicinskih
strokovnjakov in ne pridobi potrebne privolitve ;
5. v nasprotju z drugim odstavkom 11. člena tega zakona opravi
biotehnološki del postopka brez odločitve zdravnika;
6. v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena tega zakona opravi
postopek OBMP z darovanjem spolnih celic brez posebnega
dovoljenja;
7. v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena tega zakona opravi
OBMP z darovanimi spolnimi celicami;
8. v nasprotju z četrtim odstavkom 18. člena tega zakona ne
zavržejo darovane spolne celice;
9. v nasprotju z 20. členom tega zakona opravi OBMP z
darovanimi spolnimi celicami;
10. v nasprotju z drugim odstavkom 25. člena tega zakona opravi
vnos zarodkov v telo ženske;
11. v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom 27. člena
tega zakona shranjujejo spolne celice in zgodnje zarodke;

39. člen
Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 150.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek, kdor ravna v nasprotju s prepovedjo iz 29. člena tega
zakona.
14. Prehodne in končne določbe
40. člen
Minister, pristojen za zdravstvo izda predpise iz četrtega odstavka
11. člena, petega odstavka 14. člena, četrtega odstavka 18. člena
in tretjega odstavka 31. člena tega zakona v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
41. člen

Z denarno kaznijo od 50.000,00 SIT do 250.000,00 SIT se kaznuje
za prekrške iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne
osebe.

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
- določbe 31. do 37. člena Zakona o zdravstvenih ukrepih pri
uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok
(Ur.list SRS št. 11/77);
- določba 93. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih (Ur.list SRS št. 15/76, 30/86,1/89,14/89, Ur. list RS št.
13/94, 82/94 in 29/95).

Z denarno kaznijo od 200.000,00 SIT do 2.000.000,00 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki :
1. v nasprotju z 21. členom tega zakona ne vodi enotnega registra
o darovalcih in darovalkah;
2. v nasprotju s 30. členom tega zakona ne vodi evidence in ne
hrani podatkov.

42. člen

Z denarno kaznijo od 20.000,00 SIT do 100.000,00 SIT se kaznuje
za prekrška iz tretjega odstavka tega člena odgovorna oseba
pravne osebe.
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OBRAZLOŽITEV

1. Vsebina zakona

2. Obrazložitev vsebine do posameznih členih

Predlog novega zakona je sestavljen iz štirinajstih poglavij oziroma
dvainštirideset členov. Prvo poglavje ima naslov Splošne določbe.
V njem opozarja na ustavno podlago za sprejem zakona,
predstavitev področja, ki ga zakon ureja ter obrazložitev nekaterih
osnovnih pojmov, ki jih uporablja. Drugo poglavje govori o
upravičencih do oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP):
katere osebe so upravičene do teh postopkov in kakšne pogoje
morajo izpolnjevati. Postopki OBMP, kjer se uporabijo spolne celice
para, so opredeljeni kot pravilo, obravnavani pa so tudi darovalci
spolnih celic, pogoji za izvedbo postopkov OBMP s pomočjo leteh, način njihovega izvajanja ter posamezna prepovedana
ravnanja. Tretje poglavje govori o izvajalcih postopkov OBMP.
Določa, da se morajo postopki izvajati v okviru javne zdravstvene
službe.

2.1. Splošne določbe
1. člen
V prvem členu je opredeljen predmet urejanja zakona. To so (vsi)
zdravstveni ukrepi, s katerimi se ženski in moškemu pomaga pri
spočetju otroka. Navedena je ustavna podlaga obravnavanega
zakona, to je svoboda odločanja o rojstvih otrok (55. člen Ustave
RS). Prvi člen želi na ta način opozoriti na velik pomen tematike,
ki jo ureja.
2. člen
V določbi se želi poudariti razliko med zdravljenjem neplodnosti
ter postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP). Pri tem
je različna obravnava omenjenih dveh pojmov le nakazana,
natančneje je razlikovanje med dvema kategorijama oz. njuna
predstavitev vsebovana v 4., 5. in 6. členu.

Opredeljuje pogoje, ki jih morajo zdravstveni zavodi izpolnjevati,
da pridobijo dovoljenje za opravljanje postopkov OBMP ter organ,
ki daje dovoljenja. Po tem, ko zdravstveni zavod takšno dovoljenje
pridobi, se imenuje center. Govori tudi o neposrednih izvajalcih
teh postopkov, določa nosilce oz. odgovorne osebe znotraj
centrov za OBMP, dovoljuje ugovor vesti ter obvezuje zdravnika,
da seznani uporabnike obravnavanih metod spočetja z zanje
pomembnimi podatki. O privolitvi za OBMP, ki mora biti pisna in jo
morata podati zakonca ali zunajzakonska partnerja skupaj, govori
četrto poglavje. Peto poglavje posebej obravnava OBMP s spolnimi
celicami darovalca ali darovalke. Za izvajanje tovrstnih postopkov
mora center izpolnjevati specialne pogoje in tudi pridobiti posebno
dovoljenje. Opredeljuje privolitev darovalca oz. darovalke, vodenje
enotnega registra o le-teh ter ustrezno preiskovanje oziroma
ravnanje z darovanimi spolnimi celicami. Zelo pomembne so
določbe o varovanju osebnih podatkov udeležencev postopka
OBMP kot poklicni skrivnosti, anonimnosti darovalcev spolnih
celic ter neodplačnosti pri pridobivanju le-teh. Šesto poglavje govori
o ravnanju s spolnimi celicami in zgodnjimi zarodki ter prepoveduje
neetične in moralno sporne oziroma nesprejemljive postopke.
Shranjevanje semenskih celic, neoplojenih jajčnih celic in zgodnjih
zarodkov je obravnavano v sedmem poglavju. Predpisani so roki
hranjenja le-teh ter njihova usoda po prenehanju hranjenja. V
osmem poglavju (28. člen) je določeno kdaj in pod kakšnimi pogoji
je raziskovalno delo na spolnih celicah oz. zgodnjih zarodkih
dovoljeno. Deveto poglavje vsebuje zelo pomembno določbo, ki
prepoveduje posredovanje pri pridobivanju spolnih celic oz.
zgodnjih zarodkov. Evidenca in poročila je naslov desetega
poglavja. Tu so izrecno navedeni podatki, o katerih morajo centri
za OBMP voditi evidenco oz. o katerih morajo poročati Državni
komisiji za OBMP. V enajstem poglavju je določena Državna
komisija za OBMP, njene pristojnosti in naloge ter sestava. Sledi
dvanajsto poglavje, ki ureja vprašanja očetovstva in materinstva
pri otrocih, spočetih z biomedicinsko pomočjo.

Prav tako so v osnovnih obrisih nakazane (pomembnejše)
vsebine določb, ki sledijo in, ki govore (le) o postopkih OBMP. To
so predvsem pogoji za izvajanje postopkov OBMP ter obveznosti
in upravičenja izvajalcev le-teh.
3. člen
Določba poudarja načelo, ki je resda v splošni obliki vsebovano
že v samem deontološkem in etičnem kodeksu zdravniškega
poklica. Gre za to, da za ravnanja strokovnjakov, ki pri postopkih
OBMP sodelujejo, veljajo strokovna pravila (tudi navodila) ter
izkušnje, po katerih morajo delovati oz. jih upoštevati, da ne
prekršijo svoje poklicne dolžnosti. Seveda pa se zakon globlje, v
izključno oz. pretežno strokovna vprašanja, bodisi s področja
medicine, bodisi biologije, ne more in tudi noče spuščati.
Drugo načelo, ki ga zakon omenja na tem mestu, je posebna
skrb, ki naj bo posvečena varovanju zdravja bodočega otroka,
njegovih pravic in koristi. To pomeni, da se maksima največje
otrokove koristi, ki izhaja iz konvencije OZN o otrokovih pravicah
in je že mednarodno uveljavljen standard, v določenem smislu
odraža tudi v določbah tega zakona in, kar je zelo pomembno, to
naj bi se v prihodnosti občutilo tudi v praksi.
4. člen
Določba opredeljuje pojmovanje zdravljenja neplodnosti po tem
zakonu. Tu gre za izvajanje postopkov ugotavljanja vzrokov
neplodnosti ali zmanjšane plodnosti ter odpravljanja le-teh, s
strokovnim svetovanjem, z zdravili in s kirurškimi posegi. Želi se
doseči, da pride do oploditve oz. otrokovega spočetja po naravni
poti, torej s spolnim odnosom. Pomoč, ki jo s temi postopki zdravnik
nudi neplodni osebi, je dosti manjše "intenzitete", ne prinaša s
seboj takšnih moralnih, etičnih, pravnih in drugih dilem (tudi
stroškovnih), kot je primer pri postopkih OBMP, zlasti njihovih
heterolognih izvedenkah. Podrobnejše norme o zdravljenju niso
potrebne, saj gre za strokovna medicinska vprašanja, ki jih
obvladujejo deontološka načela.

Predzadnje poglavje - Kazenske določbe - navaja prepovedana
dejanja, ki so zajeta v tem zakonu in se kaznujejo kot prekršek.
Kazniva dejanja s področja tega zakona bodo upoštevana v
spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika. Zadnje
poglavje pa predstavljajo prehodne in končne določbe.
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14. dan po oploditvi. V ta čas se seveda ne všteva čas zamrzovanja
le-tega.

V kategorijo zdravljenja smo uvrstili tudi odvzem in shranjevanje
spolnih celic moškega oz. ženske, kateremu oz. kateri grozi
nevarnost, da bo postal neploden oz. neplodna. Nevarnost
nastopa neplodnosti mora biti neposredna (mora že obstajati) in
zdravstveno indicirana. Zato določba pravi, da se shranjujejo
spolne celice tistih oseb, katerim po dognanjih medicinske znanosti
in izkušnjah grozi nevarnost, da postanejo neplodni. Takšen primer
bi lahko bil rak jajčnikov, mod, prezgodnja menopavza itd.

Približno pri 14. dnevu zunajtelesnega razvoja zarodka se namreč
že oblikuje t.i. embrionalna brazda (v tuji, angleški literaturi "primitive streak") in do tega obdobja se zarodek še lahko deli, tako da
se iz njega razvijeta dva ali več zarodkov, kasneje pa ne več. Kot
bomo videli kasneje, v posebni določbi, je omogočanje razvoja
zarodka zunaj maternice več kot 14 dni, izrecno prepovedano
(tako tudi tuje zakonodaje).

Na ta način smo želeli preprečiti pretirano širjenje kroga
upravičencev do tovrstnega shranjevanja spolnih celic. Osebam,
pri katerih ne obstaja zdravstvena indikacija (torej o zdravljenju
sploh ne moremo govoriti), želijo pa shraniti svoje spolne celice iz
različnih, socialnih razlogov, tega postopka zdravnik oziroma
zdravstveni zavod ne sme opraviti. V korist sprejema takšne
norme govori eno izmed načel, ki jih je že leta 1989 pripravil "Ad
hoc Committee ot Experts on progress in the bio-medical sciences" aH krajše CAHBI.

2.2. Upravičenci do OBMP
8. člen
Prvi odstavek tega člena predstavlja upravičence do postopka
OBMP. To sta ženska in moški, ki živita v zakonski zvezi oz.
zunajzakonski skupnosti. Za razliko od veljavne ureditve, po kateri
je pravica do ugotavljanja in zdravljenja zmanjšane plodnosti,
pravica posameznika, je po predlagani ureditvi to pravica
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev. Samska ženska ima po
veljavnem zakonu pravico do zdravstvene pomoči pri spočetju,
če je vsaj zmanjšano plodna. Nudi se ji lahko heterologna umetna
osemenitev. Menimo, da se postopkov, ki otroka že vnaprej
obsojajo na življenje brez očeta, ne sme dovoljevati. Še bolj pa je
utemeljena prepoved opravljanja postopkov OBMP samski ženski,
pri kateri ni zdravstvenih ovir za spočetje. Spočetje otrok s pomočjo
postopkov OBMP ni homoseksualnim parom dovoljeno nikjer na
svetu, tudi ne na Danskem in Švedskem, kjer so pri upoštevanju
pravic homoseksualcev najbolj liberalni. Švedski zakon (Zakon o
registriranih skupnostih, 1.1.1995) izrecno določa, da istospolna
partnerja otroka ne moreta posvojiti in zanju tudi ne veljajo predpisi
o umetni inseminaciji in zunajtelesni oploditvi. Pomemben je tudi
drugi stavek 1. odstavka 8. člena, ki pravi, da mora zakonska
zveza ali zunajzakonska skupnost obstajati v času, ko se
semenske celice ali zgodnji zarodki vnesejo v spolne organe
ženske. Do tega trenutka torej ne sme priti do razveze oz. ne
sme prenehati njuna zunajzakonska skupnost, poleg tega pa se
z določbo onemogoča posthumna OBMP. S smrtjo namreč
zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost preneha.

5. člen
Podaja se definicija poglavitnega pojma zakona, to je oploditev z
biomedicinsko pomočjo ali krajše OBMP. To so postopki, ki jih ne
uvrščamo pod pojem zdravljenja (ki smo ga pojasnili v prejšnji
točki), temveč gre za biomedicinske postopke, ki pripeljejo do
nosečnosti na drug način kot s spolnim odnosom. V tujini je
uveljavljen izraz "medically assisted reproduction" oz. "medically
assisted procreation". Pomoč zdravnika tu ni več zgolj v tem, da
odpravi ovire, zaradi katerih ne pride do spočetja in na ta način
omogoči, da do tega pride po naravni poti. Je mnogo več od tega,
saj zdravnik pri postopkih OBMP razpolaga oz. ravna s spolnimi
celicami in (pri IVF) tudi z zgodnjimi zarodki. To pa je materija, ki
mora uživati posebno varstvo in terja posebej natančno pravno
ureditev. Da ne bi prišlo do zlorab s strani izvajalcev postopkov
OBMP, novi zakon posebej opozarja na prepovedana dejanja
oziroma izrecno določa, kaj je dopustno ali pa zahtevano ravnanje.
V to smer je naravnana tudi določba, da se postopki OBMP lahko
izvajajo samo z namenom, da pride do nosečnosti, ne pa tudi v
druge namene. Razen namena, da se omogoči, da pride do
zanositve pri paru, ki se mu s posameznim postopkom pomaga,
je katerikoli drugačen namen prepovedan. Tovrstna generalna
klavzula daje obsežno varstvo in je boljša od naštevanja, za
katere namene se postopki ne smejo opravljati. Določba je v
skladu z konvencijo SE o človekovih pravicah in biomedicini, saj
njen 18/2 člen določa, da je ustvarjanje oz. omogočanje nastanka
zarodka (izraz, ki ga uporablja zakon) za namene raziskovanja,
prepovedan. Poleg tega, postopki OBMP (nekateri bolj, drugi manj)
prinašajo s seboj mnogotera moralna, etična ter pravna vprašanja,
ki se pri zdravljenju ne pojavljajo, oziroma se pojavljajo le v manjši
meri.

Načelo, da so postopki OBMP skrajno sredstvo zdravljenja
oziroma odpravljanja neplodnosti, se izraža v določbi drugega
odstavka tega člena. Gre za to, da so se morali, preden se začne
z izvedbo OBMP, pokazati kot neuspešni oz. brezizgledni postopki
zdravljenja, ki (glede na stanje v medicinski znanosti in po
izkušnjah) lahko pripeljejo do nosečnosti s spolnim odnosom.
Poprej morajo biti torej izčrpane vse (razumne) možnosti, za
spočetje po naravni poti. Ta pogoj seveda ni podan brez vzroka.
Omenili smo že, da so posegi in postopki pri OBMP dosti bolj
zahtevni, bolj kompleksni od zdravljenja, posegajo dosti globlje v
človekovo osebnost in prinašajo s seboj mnoge (etične, moralne,
pravne itd.) dileme. Ne nazadnje so ti posopki tudi zelo dragi.
Izjema od omenjenega pravila je določena za primer, ko obstaja
nevarnost, da se na otroka prenese huda dedna bolezen. Tedaj
seveda ni potrebno, da so podani ti pogoji, saj se v prvi vrsti
upošteva korist in interes bodočega otroka, da se rodi zdrav
oziroma brez hude, podedovane bolezni. Podobno določbo
poznata tudi angleški, francoski in norveški zakon.

6. člen
Določba natančneje definira kateri so postopki OBMP, pri čemer
jih deli na dva dela, na znotrajtelesno in na zunajtelesna oploditev.
Pomembno je, da postopki, ki so v tem členu omenjeni, niso
navedeni taksativno; naštevanje postopkov ni izčrpno, kar izhaja
iz besede "zlasti". To pomeni, da osnutek zakona ne zapira
možnosti izvajanja drugih postopkov, ki jih je že, ali jih bo razvila
biomedicinska znanost in jih ocenila za ustrezne.

Splošno načelo posebne skrbi za blaginjo (bodočega) otroka (3.
člen), se kaže tudi v zahtevi, da morata zakonca oz.
zunajzakonska partnerja, izpolnjevati določene pogoje. Biti morata
primerne starosti in zdravja, da se lahko domneva, da bosta, ko
se bo otrok rodil, sposobna opravljati starševske dolžnosti v
njegovo korist. Zakon določa kot nadaljna pogoja njuno
polnoletnost (zrelejše razmišljanje in sprejemanje odločitev;
polnoletnost je tudi pogoj za sklenitev zakonske zveze) ter

7. člen
Določba opredeljuje pojem zarodka, predvsem zgodnjega
zarodka. Nastanek zarodka zakon definira z oploditvijo jajčne
celice. Zgodnji zarodek pa je tisti zarodek, ki se zunaj materinega
telesa razvija manj kot 14 dni. Mednarodno sprejet standard v
medicini je, da se mora zarodek, ki je bil oplojen in vitro, vnesti v
telo matere, ko je še na stopnji zgodnjega zarodka, torej najkasneje
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bi imel pravico, do ene matere in enega očeta.

razsodnost (in ne npr. popolno poslovno sposobnost), ki jo
upravičeno izključuje duševna prizadetost. Takšen pogoj je kot
splošen pogoj postavljen tudi v (veljavnem) zakonu o zdravstvenih
ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o
rojstvu otrok. Pogoj, da morata biti sicer zdrava pomeni, da se
njuna neplodnost, ki je bolezensko stanje, pri vrednotenju njunega
siceršnjega zdravstvenega stanja, ne upošteva.

Zagovorniki t.i. razširjene družine (extended family) imajo
nasprotno mnenje. Menimo, da je tradicionalna družina še vedno
pomembna vrednota, zato je tudi zakon zasnovan v smeri, da naj
bodo postopki OBMP čim bolj (kolikor je to možno) podobni
naravnim. V povezavi s tem zagovarjamo tudi anonimnost
darovalca. Res je, da je ob darovanju jajčne oz. semenske celice,
prav tako lahko govorimo o neki vrsti surogatnosti, pa vendarle je
položaj drugačen. V primeru ženske neplodnosti je darovana jajčna
celica, kije oplojena s semensko celico partnerja neplodne ženske,
otroka pa nosi in rodi ona sama. To je zelo pomembno dejstvo, saj
nosečnost na poseben način vpliva na žensko, ne samo fizično,
temveč tudi psihično, prav tako ni zanemarljiv njen vpliv na
zarodek, ki ga nosi.

Ženska mora izpolnjevati še dodaten pogoj, biti mora v starosti, ki
je primerna za rojevanje. Gre za to, da je tako z vidika zdravja
ženske, kot tudi otroka, nosečnost zunaj reproduktivnega
obdobja, lahko zelo nevarna. Poleg tega so tu še resni moralni in
drugi zadržki do pojavov, ko rojevajo otroke ženske, ki štejejo
toliko let, da bi po naravnih zakonitostih morale postati že babice,
ne pa matere. Resen zadržek je tudi vprašanje koristi bodočega
otroka.

9. člen

Zadnji odstavek govori o t.i. surogatnem oz. nadomestnem
materinstvu. Pojem v najširšem smislu zajema vse primere, ko
se ženska s pogodbo zaveže, da bo za plačilo ali neodplačno
nosila in rodila otroka in ga po rojstvu "izročila" sopogodbeniku. Ni
pomembno, kako do nosečnosti pride; najbolj tipična načina pa
sta znotrajtelesna (umetna) oploditev in zunajtelesna oploditev z
vnosom zarodka. Načelno odklonilno stališče do omenjenega
pojava se izraža v določbi, da zdravnik ne sme opraviti postopka
OBMP ženski, ki namerava otroka, ki ga bo donosila in rodila,
kasneje prepustiti tretji osebi. Seveda mora zdravnik za tak namen
vedeti.

Načelo je, da se praviloma dovoljujejo le homologni postopki OBMP,
torej takšni, pri katerih se uporabijo spolne celice zakoncev oz.
zunajzakonskih partnerjev. Če ni izgledov, da bi prišlo do
nosečnosti s homolognim postopkom OBMP oz. če obstaja
nevarnost prenosa hude dedne bolezni, se lahko uporabijo tako
darovane semenske, kot tudi jajčne celice. Slednje je novost, ki
pri nekaterih zbuja dvome, predvsem na račun zapletenejšega
postopka pridobivanja jajčnih celic. Za takšno rešitev smo se
odločili zato, ker menimo, da je to edini način, da se omogoči
izpolnitev želje po otroku neplodni ženski (oziroma ženski, ki
nima jajčnika). Pri tem gre za to, da bi bilo potrebno, na podoben
način, kot neplodnemu moškemu s heteroiogno umetno
inseminacijo njegove žene (zunajzakonske partnerice), pomagati
tudi neplodni ženski. Če tega postopka ne bi dovolili, bi bili v
načelu do žensk diskriminatorni, še zlasti, ker možnosti za
izvajanje teh postopkov obstajajo in jih v nekaterih državah tudi
že izvajajo. Prepovedano pa je opraviti OBMP, pri kateri bi se
uporabile tako darovane semenske, kot jajčne celice. Prav tako
se ne dovoijue darovanje zarodkov. V takšnih primerih, ko bi bila
neplodna oba zakonca oz. zunajzakonske partnerja, ali je vmes
še nevarnost prenosa hude dedne bolezni (težave pri obeh), se
svetuje posvojitev.

Nekateri menijo, da je nehumano odrekati ženskam, ki otroka ne
morejo donositi, ker nimajo razvite maternice oz. jim je bila
odstranjena ipd., možnost, ki obstaja in se je ponekje po svetu
poslužujejo, da pridejo do otroka s pomočjo nadomestne matere.
Tovrstne argumente, ki jih nikakor ne moremo v celoti zanikati, je
potrebno soočiti s nasprotnimi argumenti, ki po našem mnenju na
koncu vendarle pretehtajo. Nadomestno materinstvo je sporen
postopek z večih vidikov, moralno ■ etičnega, sociološkega,
psihološkega in seveda tudi s pravnega vidika. Priporočila oziroma
osnovna načela, ki jih je oblikoval CAHBI (načelo št. 15),
surogatnemu materinstvu načeloma nasprotujejo. Dopuščajo pa
možnost, da v izjemnih primerih države le-to dovolijo, pri čemer v
nobenem primeru nadomestna mati ne sme pridobiti finančne
koristi in se je ne more prisiliti, da ga odda tretji osebi. Negativno
stališče do nadomestega materinstva (razen Anglije) izraža tudi
večina pozitivnopravnih evropskih predpisov.

V skladu z varovanjem osebnega dostojanstva oseb, ki v
postopku OBMP sodelujejo, in še posebej dostojanstva bodočega
otroka, obstaja prepoved opravljanja postopkov OBMP z
mešanico semenskih oz. jajčnih celic dveh ali več moških oziroma
žensk. Takšna metoda je v nasprotju z otrokovim interesom, saj
v tem primeru ne ve za otrokovega (genetičnega) očeta oz. mater
niti center, ki je postopek opravil. Tako le-ta, tudi ob morebitnih
nujnih zdravstvenih primerih, otroku ne more izdati očetovih oz.
materinih zdravstvenih podatkov, ki bi v konkretni situaciji otroku
lahko koristili. Takšno rešitev vsebujejo tudi tuji predpisi in je, ob
povdarjanju vodila, da naj se postopke OBMP izvaja čim bolj v
skladu (kolikor je to mogoče) z naravo stvari pri naravnih
spočetjih, najbolj ustrezna.

Telo ženske, ki se je zavezala, da bo otroka nosila, rodila in ga
(odplačno ali neodplačno) izročila tretji osebi, se instrumentalizira.
Gre za neke vrste "oddajanja" telesa v najepn za dobo devetih
mesecev in porod, pri čemer je nadomestna mati lahko tudi
genetična mati, lahko pa tudi ne.
Nosečnost in porod gotovo vpliva na nadomestno mater, lahko
tudi tako močno, da se na otroka naveže in ga po rojstvu ne želi
oddati tretji osebi. Zgodi se lahko tudi obratno, da "naročnik" noče
prevzeti otroka, ker le-ta nima določenih zaželjenih oz.
pričakovanih lastnosti. V takšnih primerih prihaja do sporov (kar v
praksi ni redek pojav) in do travmatičnih situacij na obeh straneh.
Še najmanj pa so tovrstni pojavi v korist otroka, za katerega se
borita (oziroma se mu odrekata) obe strani.

10. člen
Ta člen vsebuje opredelitev pojma darovalec oziroma darovalka.
Obstoječa ureditev tega pojma ne uporablja, temveč govori pri
umetni osemenitvi o dajalcu semena v obeh primerih, ko je to
materin mož ali tretji moški. To je specifičnost naše ureditve, katere
namen pa je poudariti, da za oba veljajo enaki pogoji. Poslej pa bo
darovalec tisti, čigar semenske celice se bodo uporabile za
oploditev ženske, ki ni njegova žena ali zunajzakonska partnerica
in darovalka tista, katere jajčne celice se uporabijo za oploditev s
semenom, ki ni seme njenega moža ali zunajzakonskega
partnerja. Za moža, ženo, zunajzakonsko partnerico, partnerja,
se ne bo uporabljal poseben izraz.

Ni neutemeljena bojazen, da bi se za surogatno materinstvo
odločale ženske (bržkone iz socialno nižjih slojev), ki bi jim ta
"dejavnost" pomenila vir zaslužka. Menimo, da človekovo
razmnoževanje ne sme postati predmet trgovanja. Pomembna
moralno - etična, pa tudi pravna dilema je, da ima otrok, ki se rodi
na ta način, lahko več mater in očetov (npr. genetično, surogatno
ter socialno mater ter genetičnega in socialnega očeta). Otrok naj
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13. člen

Za darovanje morata darovalec oz. darovalka izpolnjevati
določene pogoje: biti morata polnoletna, razsodna in zdrava. Pogoji
so postavljeni iz podobnih razlogov, kot smo jih omenili že pri
upravičencih.

V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti je določba, ki govori
o ugovoru vesti, če je opravljanje tovrstnih postopkov oz.
sodelovanje pri le-teh za posameznika moralno-etično, strokovnodeontološko ali pa iz verskih razlogov nesprejemljivo, ga v takšno
delo nihče ne sme siliti.

Zaradi preprečevanja dednih bolezni je potrebno, pred izvedbo
OBMP s pomočjo darovanih spolnih celic, preveriti identiteto
darovalca oz. darovalke ter osebe, s čigaršnjo spolno celico se
bo združila darovalčeva oz. darovalkina spolna celica. Če ti dve
osebi ne bi mogli skleniti veljavne zakonske zveze zaradi zadržka
sorodstva (čl. 21 ZZZDR), se oploditve ne sme opraviti.

2.4. Privolitev v OBMP
14. člen
Zakonca ali zunajzakonska partnerja morata za to, da se' jima
opravi kateri od postopkov OBMP (po 6. členu tega zakona),
podati svojo privolitev. Pogojevanje veljavnosti privolitve z
obličnostjo (biti mora pisna) ter časovna omejitev veljavnosti dane
privolitve (velja le eno leto, potem jo je treba obnoviti), je utemeljeno
iz razloga kar najbolj zrele in premišljene odločitve za posamezen
postopek OBMP. Ena izmed pomembnejših nalog zdravnika je,
da zakonca ali zunajzakonska partnerja seznani s postopkom
OBMP, možnostmi za njihov uspeh, posledicami in nevarnostmi
postopka ter jima svetuje. Takšna seznanitev para z vsemi zanj
pomembnimi podatki, je predpogoj, da lahko kasneje govorimo o
zavestni in svobodni privolitvi (t.i. free and informed consent).
Določba je v skladu s Konvencijo o človekovih pravicah in
biomedicini, ki v posebnem poglavju problematiko privolitve
natančno obravnava.

2.3. Izvajalci OBMP
11. člen
Izvajalci postopkov OBMP so biomedicinski strokovnjaki, pri
čemer je pomembna določba, da ima vodilno vlogo pri izvajanju
postopkov zdravnik (specialist ginekolog in porodničar). On je
vodilna oseba pri OBMP, saj se tudi biotehnološki del postopkov
lahko opravi samo na podlagi njegove odločitve. Poleg tega je
zdravnik odgovoren za to, da se postopki izvajajo v skladu s tem
zakonom. Načelo notranjega nadzora in preverjanje utemeljenosti
izvajanja posamičnih postopkov OBMP se zagotavlja z določbo,
da je potrebno za izvedbo vsakega od njih pridobiti soglasje
strokovnega posvetovalnega telesa. Gre za konzilij zdravnikov,
razširjen z drugimi strokovnjaki, ki jih imenuje direktor centra.
Zdravstveni zavodi, ki bodo želeli izvajati postopke OBMP, bodo
morale pridobiti posebno dovoljenje. Zakon jih imenuje centri za
OBMP (oz. krajše: centri).

V skladu z določili konvencije Sveta Evrope o zaščiti
posameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov
ter direktive ES o zaščiti posameznikov v zvezi z obdelavo
osebnih podatkov in prostim pretokom le-teh, prav tako v skladu
z našim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS št. 8/90)
je določba, ki zavezuje zdravnika, da zakonca ali zunajzakonska
partnerja obvesti o tem, v kakšne namene se zbirajo in obdelujejo
njuni osebni podatki ter jima pojasni, da so varovani kot poklicna
skrivnost. Gre za načelno ureditev, ki omogoča posamezniku, da
je osveščen o vrsti njegovih osebnih podatkov, ki jih je potrebno
zbrati in o njih voditi evidenco. Ko torej zakonca ali zunajzakonska
partnerja izrazita privolitev v poseg, istočasno tudi potrdita, da
center, ki vodi evidenco, lahko shrani in obdeluje njune osebne
podatke, pri čemer je potrebno z njimi ravnati kot s poklicno
skrivnostjo. Podatki se smejo uporabljati in obdelovati le v skladu
z določbami tega zakona, kar med drugim pomeni, da ima dostop
do le-teh le omejeno število ljudi. To so zlasti zdravniki in medicinsko
osebje, ki pri konkretnem postopku sodelujejo, v izjemnih primerih
tudi sodišče in upravni organi (glej 3. odstavek 22. člena). S
podzakonskimi akti pa bo potrebno opredeliti samo tehnično
izvedbo njihove obdelave in shranjevanja ter določiti varovalne
mehanizme, ki bodo preprečevali vstop v bazo podatkov
nepooblaščenim osebam in preprečili (namerno ali nenamerno)
uničenje osebnih podatkov.

12. člen
Postopki OBMP se lahko opravljajo le v okviru javne zdravstvene
službe. Zdravstveni zavod mora za izvajanje le-teh pridobiti
posebno dovoljenje. Izdajanje dovoljenj za opravljanje postopkov
OBMP je v pristojnosti ministra za zdravstvo. Pri tem je
pomembno, da že zakon sam določa posamezne pogoje, ki jih
mora zdravstveni zavod, ki dovoljenje želi pridobiti, izpolnjevati.
Predvsem je pomembna ustrezna oprema in strokovnjaki, ki
pomenijo predpogoj za izvajanje OBMP v skladu z zahtevami
sodobne biomedicinske znanosti in izkušenj. Poleg tega mora v
primeru, da želi center opravljati postopke OBMP s spolnimi
celicami darovalca ali darovalke, zagotoviti psihološko in pravno
svetovanje (gl. člen 17/2, 17/3). Izdaja dovoljenja za opravljanje
tovrstnih postopkov ima daljnosežne posledice, zato je zakon,
da ne bi minister morebiti arbitrarno odločal, določil, da poda svoje
mnenje o izpolnjevanju navedenih kriterijev posameznega prosilca
tudi Državna komisija za OBMP.
Glede na pomembno vlogo, ki jo zakon pripisuje omenjenemu
telesu (sestavljali naj bi ga ugledni strokovnjaki z večih področij),
bo njeno priporočilo imelo veliko težo in bo zato, zelo verjetno, v
večini primerov, tudi sprejeto. Formalnopravno pa je mnenje
Državne komisije za OBMP le svetovalno in kot takšno Ministra
pri njegovi odločitvi (pravno) ne zavezuje. V pristojnosti ministra
za zdravstvo je tudi preklic pooblastila, ki je bilo izdano
posameznemu centru. Zakon našteva vzroke za takšno sankcijo.

Po potrebi lahko zdravnik zakonca ali zunajzakonska partnerja
napoti na psihološko svetovanje o nameravani OBMP. Ali je potreba
po tovrstnem svetovanju pri posameznem paru izkazana aH ne,
presodi zdravnik sam. Pri tem je potrebno poudariti, da gre tu le
za homoiogne izvedenke postopkov OBMP. Pri heterolognih (kot
je določeno v 17/2 členu) je udeležba zakoncev oz. zunajzakonskih
partnerjev na psihološkem svetovanju obligatorna.

Načelo ekonomičnosti (tudi optimalnosti) je narekovalo določbo,
da mora biti število centrov skladno s potrebami po OBMP v
Republiki Sloveniji. Obstajajo podatki, da ima približno 10 %
prebivalcev težave s plodnostjo, torej bi bilo na milijon prebivalcev
potrebnih 1000 ciklusov OBMP. Glede na dosedanje izkušnje
zdravljenja neplodnosti v Republiki Sloveniji bi bilo mogoče
omenjeno število ciklusov opraviti v dveh večjih bolnišničnih
centrih, pooblaščenih za izvajanje OBMP. Sicer pa je odločitev o
številu le-teh v pristojnosti ministra za zdravstvo, ki mora kot
vodilo upoštevati dejanske potrebe po le-teh.
poročevalec, št. 24

15. člen
V skladu z določbo Konvencije o človekovih pravicah in biomedicini
je tudi možnost preklica privolitve in odstopa od postopka, kar
lahko stori tako eden kot drugi od zakoncev ali zunajzakonskih
partnerjev, vendarle do trenutka, ko se semenske celice ali zgodnji
zarodki ne vnesejo v telo ženske. Privolitev morata dati oba
partnerja. V primeru, ko se eden od njiju s postopkom ne strinja
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več, kar izrazi z umikom privolitve, zdravnik tega postopka ne
sme opraviti. V tem delu (in obsegu) moški in ženska kot
posameznika odločata o tem, ali in kdaj bosta imela otroke oz. jih
ne bosta imela. Seveda imata takšno upravičenje le do trenutka
vnosa semenskih celic, neoplojenih jajčnih celic in zgodnjih
zarodkov v telo ženske, ne pa tudi kasneje. Zdravniku nalaga
določba dolžnost, da preden opravi konkretni postopek OBMP
preveri, ali je dana privolitev še veljavna, torej ali je ni kateri od
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev preklical oz. ali ni potekel
čas njene veljavnosti.

18. člen
Tako kot osebe, ki se jim s postopkom OBMP pomaga pri spočetju
otroka, morajo tudi darovalci oz. darovalke podati pisno privolitev
za postopke OBMP, kise bodo opravili z njihovimi spolnimi celicami.
Pri tem velja enak pravni standard zavestne in svobodne
privolitve, kot smo ga omenili pri upravičencih do postopkov OBMP,
enako velja tudi glede seznanitve z zbiranjem in obdelavo njihovih
osebnih podatkov. Preden darovalec poda svojo privolitev, mu
mora center pojasniti potek samega postopka, ga seznaniti s
tem, da sme dajati svoje spolne celice vedno le enemu in istemu
centru ter ostalimi relevantnimi določbami tega zakona. To so po
navedbi tega člena vse določbe 5. poglavja, od 16 do 23. člena.
Enako kot za zakonca oz. zunajzakonska partnerja (gl. razlago
17. čl.) velja tudi za darovalce, da morajo biti seznanjeni s pra vnimi
posledicami rojstva otroka, spočetega z njihovimi spolnimi celicami.
Razložiti jim je potrebno, da čeprav bodo genetski roditelji na ta
način rojenih otrok, pravno ne bodo njihovi starši. Do otrok nimajo
nobene pravice in tudi ne dolžnosti, med njima se ne sme
vzpostaviti pravno razmerje očetovstva in materinstva. To je ob
tem, da predlog novega zakona zagotavlja anonimnost
darovalstva, tudi onemogočeno. Pravica darovalca oz. darovalke
je, da lahko dano privolitev kadarkoli prekliče.

2.5. OBMP s spolnimi celicami darovalca ali
darovalke
16. člen
Vprašanje darovalstva je zelo občutljiva tematika, zato zasluži
specifično obravnavo. Predvsem je potrebno postopke v zvezi z
darovanjem spolnih celic ustrezno urediti, obenem pa poskrbeti
za to, da se bo nadzor na področju, ki je na morebitne zlorabe in
nepravilno ravnanje, ki lahko pripeljejo do zelo hudih, nepopravljivih
ter moralno-etično nesprejemljivih posledic, zelo občutljivo, na
učinkovit način izvajal. To naj bi se, med drugim, doseglo tudi z
določeno stopnjo centralizacije opravljanja darovalskih postopkov
OBMP, kar pa je absolutno izpeljano le za vodenje enotnega
registra darovalk in darovalcev. V primeru, da bi minister za
zdravstvo določil, da lahko darovalske postopke OBMP izvaja
več centrov, mora med njimi določiti enega, ki bo vodil enotni
register o darovalcih in darovalkah spolnih celic. Nesporno je
enotna evidenca potrebna iz večih razlogov, med drugim tudi
zaradi enostavnega pregleda nad podatki in možnosti njihove
statistične obdelave, zaradi dajanja zdravstveno pomembnih
informacij o darovalcih, ki bodo tako za celo območje Slovenije
zbrane na enem mestu ter zagotavljanja tajnosti omenjenih
podatkov. Zakon nalaga dotžnostno ravnanje darovalcu, saj sme
svoje spolne celice dajati vedno le enemu in istemu centru. Na ta
način se želi preprečiti oz. zmanjšati verjetnost, ki je ob majhnosti
Slovenije že tako poudarjena, da bi sklenili zakonsko zvezo oz.
imeli otroke osebi, ki stav bližnjem sorodstvu. Ob dejstvu ohranitve
darovalčeve anonimnosti, je bil to korak v smeri preprečevanja
takšnih pojavov.

Ob tem je dolžnost centra, ki njegove (njene) spolne celice hrani,
da le-te zavrže. Takšna določba je povsem razumljiva, saj je
posameznik, ki daruje svojo spolno celico, tisti, ki se ob tem, ko
daruje, strinja z dejstvom, da se bo (morda) nekemu paru rodil
genetično njegov otrok. V trenutku, ko tega ne želi več, ima i/so.
pravico, da dano privolitev prekliče, spolne celice pa mora center
zavreči. Seveda je takšen preklic brezpredmeten, če so bile vse
njegove spolne celice že uporabljene.
19. člen
Preden posameznik daruje svoje spolne celice morajo biti le-te
ustrezno pregledane, v skladu s strokovnimi pravili za delo na
področju OBMP, ki jih izda minister, prav tako pa mora biti
pregledan tudi darovalec sam. Predvsem je pomembno, da
darovalec zdrav, da nima kakšne od hujših dednih bolezni oz. je
tudi v njegovi družini ni bilo zaslediti. Ustrezni pregledi se opravijo
tudi na samih spolnih celicah, še zlasti je pomembno testiranje na
virus HIV.

17. člen

Standard, ki ga zakon uporablja kadar je treba opredeliti potrebno
oz. zahtevano skrbnost zdravnikov pri njihovem delu na področju
OBMP, je izbran zelo premišljeno. Darovane spolne celice lahko
uporabijo samo takrat, ko se v skladu z dosežki biomedicinske
znanosti in po izkušnjah lahko presodi, da so primerne za oploditev
in ne morejo povžročiti nevarnosti za zdravje ženske ali otroka.

OBMP z darovanimi spolnimi celicami je izjemni ukrep za
odpravljanje neplodnosti, zato so v predlogu zakona določeni
posebno strogi pogoji za njegovo izpeljavo. Poleg tistih iz prejšnjega
člena, ki zadevajo dovoljenja za izvajanje postopkov in izbiro
izvajalcev, so v tem členu določeni še naslednji. Za izvedbo
tovrstne OBMP je potreben predlog strokovnega posvetovalnega
telesa posameznega centra (čl. 11/4), h kateremu mora dati
dovoljenje tudi Državna komisija za OBMP. Obligatornost udeležbe
zakoncev oz. zunajzakonskih partnerjev na psihološkem
svetovanju, preden se opravi OBMP s spolnimi celicami darovalca
oz. darovalke, je določena zato, ker je osebam, ki se za takšen
izjemen postopek odločijo, potrebno predstaviti različne, ne vedno
samo pozitivne vidike takšne odločitve. Na ta način se jim pomaga,
da pridejo do trezne in zrele odločitve, bodisi za bodisi proti
postopku. Tovrstno svetovanje je torej v korist samega para,
obenem pa tudi bodočega otroka.

Določbo, da se spolne celice darovalca oz. darovalke lahko
uporabljajo za OBMP le toliko časa, dokler ne pride do dveh
nosečnosti, smo na kratko že utemeljili (gl. obrazložitev čl. 16). V
sistemih, ki zagotavljajo anonimnost darovalstva (tako kot pri
nas), se pojavlja bojazen pred tem, da bi se rodilo preveč polbratov
in polsester, ki vzajemno ne bi poznali identitete oz. genetskega
izvora drug drugega in bi na ta način prihajalo do sklepanja
zakonskih zvez med njimi oz. do spočetja otrok v takšnih zvezah.
Včasih lahko to privede do hudih recesivnih bolezni pri otroku, ki
je bil spočet med bližnjima sorodnikoma (mongoioidnost npr.).
Tako ima naši podobno ureditev Francija, ki pa vendarle dopušča,
da uporaba spolnih celic enega darovalca pripelje do rojstva petih
otrok. Zaradi majhnosti Slovenije smo pri nas odločili (le) za dosego
dveh nosečnosti.

Zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema je potrebno, na
njima razumljiv način, predstaviti določbe tega zakona o
očetovstvu in materinstvu, pri otrocih spočetih z biomedicinsko
pomočjo. Predstavitev se seveda vedno nanaša na njun konkretni
primer. Zakon izrecno ne določa kdo je zadolžen za tovrstno
pravno svetovanje. Menimo, da je primerna oseba za izvajanje
takšnega svetovanja za to področje posebej usposobljen
diplomiran pravnik.
16. april 1999

20. člen
Obravnavani člen vsebuje prepoved posthumne oz. postmortalne
OBMP. Prepoved je upravičena, saj se s tem otroku, ki se bo
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rodil, zagotovi (kolikor je v danem okviru možno) pravica do
naravnega izvora (mrtev človek ne more spočeti otroka) ter
možnost, da mu v primeru zdravstvene potrebe, vendarle
darovalec oz. darovalka lahko pomaga. Zaradi tega zakon
predpisuje, da je zdravnik, preden opravi konkreten postopek
OBMP z darovanimi spolnimi celicami, dolžan preveriti ali je
darovalec oz. darovalka še živa. Zakon v nadaljevanju ne
opredeljuje konkretnega načina, kako naj bi se to v praksi izvajalo
in prepušča ureditev podzakonskemu aktu. Najverjetneje bo
potrebno vzpostaviti dolžnost preverjanja matične knjige umrlih.

bližnjim sorodnikom. Vendarle pa je v podobnem položaju lahko
tudi otrok, spočet na naraven način, pa očetovstvo oz. materinstvo
ni ugotovljeno.
Menimo, da so razlogi, ki govore proti razkritju identitete darovalca
oz. darovalke prepričljivejši, zato smo temu primerno oblikovali
tudi določbo predloga obravnavanega zakona. Po našem mnenju
slabih strani odkritja identitete ne odtehta morebitna korist otroka
zaradi osebne identifikacije.
Določba tega člena dovoljuje, da otrok, ki je bil spočet s katerim
od postopkov OBMP, na način, da so bile uporabljene spolne
celice daroyalca ali darovalke, ob tem, da je razsoden in star
najmanj 15 let, iz zdravstvenih razlogov zahteva od centra, da ga
le-ta seznani z zdravstveno pomembnimi podatki o darovalcu oz.
darovalki spolnih celic. Pri tem je potrebno zdravstvene razloge
razlagati ekstenzivno. Mednje lahko, poleg ostalih, uvrstimo tudi
npr. psihične težave zaradi negotovosti glede izvora. Zdravstveno
pomembni podatki o darovalcu oz. darovalki spolnih celic pa so
predvsem tisti, ki so potrebni za postavitev diagnoze otrokove
bolezni in za njegovo zdravljenje. Razsodnost in starost 15 let sta
postavljena kot pogoj zato, ker ob izpolnjevanju teh dveh pogojev
otrok lahko, z dovoljenjem centra za socialno delo sklene
zakonsko zvezo in opravlja nekatera druga dejanja strogo osebne
narave, npr. fant lahko pripozna očetovstvo, otrok lahko napravi
oporoko. Če je star 15 let lahko da ali zavrne privolitev v
zdravstvene posege. Z dopolnjenim 15 letom starosti se pridobi
delna poslovna sposobnost.

. 21. člen
Namen določbe, ki natnčno navaja podatke, ki jih mora pooblaščeni
center vpisovati v enotni register o darovalcih, je predvsem
vzpostavitev reda na tem področju. Obenem gre za trdnejše
zagotovilo, da nobeden od pomembnih podatkov ne bo manjkal,
pri čemer je to še posebej pomembno za zdravje in identifikacijo
bodočega otroka. Načelo, da naj upravljalec zbirke podatkov zbira
le tiste osebne podatke, ki so (nujno) potrebni za namen, za
katerega se bodo uporabili, je varovano tako v Zakonu o varstvu
osebnih podatkov, kot tudi v konvenciji Sveta Evrope za zaščito
posameznika v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov
ter direktivi Evropske Skupnosti o zaščiti posameznika v zvezi z
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in svobodnega pretoka
takšnih podatkov. Zakon je v obravnavanem členu omenejno
načelo v celoti upošteval. Tudi sicer so (če ne eksplicitno pa
implicitno) v zakonu upoštevane določbe naštetih pravnih virov
(npr. jasno izražen in legitimen namen zbiranja osebnih podatkov,
njihova ažurnost in pravilnost, načelo, naj se dsebni podatki ne
hranijo dalj časa kot je to potrebno glede na namen za katerega
se zbirajo, načelo, da ti podatki predstavljajo poklicno skrivnost
itd.).

Otrokov zakoniti zastopnik lahko zve za te podatke le iz izjemnih,
zdravstveno utemeljenih razlogov, na podlagi dovoljenja, ki ga
izda sodišče v nepravdnem postopku. Strožje postavljen pogoj
za zakonitega zastopnika je postavljen zato, ker so njegovi interesi
lahko v nasprotju z otrokovimi.

22. člen

Otroku torej za razliko od npr. avstrijske, nemške, angleške in
švedske ureditve, ki otroku pod določenimi pogoji, ki niso povsod
enaki, dovoljujejo, da izve za svoj naravni izvor oziroma za
identiteto genetičnih staršev (v večini držav gre samo za darovalca
semena pri umetni osemenitvi), naš predlog, po vzoru francoskega
in norveškega zakona, tega ne dćvoljuje.

Določba tega člena je ena pomembnejših v predlogu zakona. Z
njo se uveljavlja načelo varovanja človekove zasebnosti oz.
njegove pravice do zasebnega življenja ter človekovega osebnega
dostojanstva. Z njo se v načelu zagotavlja anonimnost
udeležencev postopka.
Pozitivno (sedaj veljavno) pravo zagotavlja (pravno) anonimnost
darovalca semenskih celic: ugotavljanje očetovstva za otroka,
spočetega z umetno osemenitvijo matere, ni dopustno (čl. 93
ZZZDR). Sedaj bi bilo primerno določbo razširiti na darovalke ter
jo ustrezno preoblikovati. Anonimnost darovalca ali darovalke naj
velja tudi v razmerju do otroka, ki je bil z darovalsko OBMP
spočet.

Nobena od naštetih ureditev, ki dovoljujejo razkritje identitete
darovalca oz. darovalke, pa ne dovoljuje, da bi se med njim oz. njo
in otrokom vzpostavile pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz
starševstva.
Pravico vpogledati v register darovalcev in darovalk ter pridobiti
potrebne informacije ima otrokov zdravnik. Seveda sme to storiti
le tedaj, kadar to narekujejo zdravstvene potrebe otroka. Na ta
način npr. zdravnik izve za identiteto darovalca spolne celice s
pomočjo katere je bil otrok spočet in ga lahko kontaktira ter vpraša
za zdravstveno pomembne podatke, zaprosi za morebitno
darovanje organa ali drugo pomoč otroku. Pri tem pa njegove
identitete otroku oz. njegovim staršem ne sme razkriti. Tudi sicer
(določba naslednjega odstavka) ga veže dolžnost varovanja
poklicne skrivnosti.

Za opisano ureditev smo se odločili, ker menimo, da bi ob odpravi
anonimnosti lahko prišlo do neprijetnih posledic v položaju
genetičnega roditelja, ki je daroval svoje spolne celice in ob tem ni
imel namena ustvariti kakršnegakoli odnosa z otrokom;
najverjetneje ima ta oseba svoje družinsko in zasebno življenje,
kamor ta otrok ne sodi oziroma zanj tam ni prostora. Tudi socialni
starši, ki se jim je z darovanjem omogočilo dobiti otroka
(uresničevanje svobode odločanja o rojstvih!), lahko na podlagi
pravice do zasebnosti in do družinskega življenja zahtevajo, naj
bo otrok samo njun. Z razkritjem identitete darovalca oz. darovalke
nastane tudi možnost omajanja razmerja med socialnimi starši in
otrokom, kar ni v korist otroka. Obstajajo tudi nasprotna stališča,
ki zagovarjajo mnenje, da je nerazkritje identitete otrokovega
genetičnega roditelja v nasprotju z otrokovo pravico do osebnega
dostojanstva (čl. 24 ustave), iz katere izvira tudi njegova pravica
do osebne identitete, nujne za razvoj in oblikovanje osebnosti.

V četrtem odstavku je posebej opredeljen izjemen primer, ko
sodišča in upravni organi lahko, če je to nujno potrebno za
izvrševanje nalog po tem zakonu, vpogledajo v register o
darovalcih in darovalkah in pridobijo potrebne informacije.
Tako delavci sodišča in upravnih organov, kot tudi otrokov zdravnik
morajo varovati tako pridobljene podatke in informacije kot poklicno
skrivnost.
23. člen

Otrok, ki nima možnosti zvedeti za identiteto svojih genetičnih
staršev, naj bi doživljal krize identitete, bil diskriminiran glede na
druge otroke, obstajala bi možnost, da sklene zakonsko zvezo z
poročevalec, št. 24

Darovanje spolnih celic mora biti, kot izhaja že iz same besede
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primeru, da pred tem do zanositve ni prišlo ali pa če želi le-ta
kasneje imeti še kakšnega otroka.

"darovanje", neodplačno. Prepoved dajanja in sprejemanja plačila
ali kakršnekoli druge koristi za darovane spolne celice je v skladu
moralnim stališčem, ki ga podpira in uveljavlja tudi Konvencija o
človekovih pravicah in biomedicini. Podobno stališče je zavzela
tudi večina obravnavanih evropskih pozitivnopravnih ureditev,
saj se darovalcem oz. darovalkam praviloma, tako kot je to urejeno
pri nas, povrnejo le stroški, ki jih imajo le-ti v zvezi s prihodom v
center, bivanjem v njem, pregledi in z odvzemom spolnih celic.
Trgovanje s produkti človeškega telesa, še zlasti, ko gre za spolne
celice, ki imajo poseben pomen, saj so nosilke človekove dedne
zasnove, je nemoralno, zavržno dejanje. Sam predmet trgovanja
je nedopusten, saj gre vendarle za (v nekem širšem smislu) dele
človeškega telesa. Zaradi navedenega je jasno, kar zakon kljub
vsemu še izrecno poudarja, da so takšne pogodbe nične.

Utemeljena pa je prepoved vnosa več kot treh zgodnjih zarodkov
v telo ženske v enem postopku. Njen namen je preprečiti oz.
zmanjšati pojave večplodnih nosečnosti, kjer se rojevajo trije,
štirje ali celo več otrok hkrati, saj so le-te večinoma nezaželjene
in obenem prinašajo večje nevarnosti za zdravje noseče ženske,
obenem pa tudi za zdrav in normalen razvoj samih zarodkov.
Res je, da se z omejitvijo števila zarodkov, ki smejo biti vnešeni v
telo ženske v enem postopku, uspešnost na ta način opravljenih
prenosov zgodnjih zarodkov lahko nekoliko zmanjša, vendar pa
to ni dovolj tehten argument, ki bi prevladal, oz. opravičil vnos
večjega števila zarodkov v telo ženske. Ob tem je potrebno
poudariti, da je postopke mogoče večkrat ponavljati in se na ta
način lahko doseže večja uspešnost, izogne pa se izrazito
negativnim posledicam večplodnih nosečnosti, še zlasti
problematičnemu postopku reduciranja (izločanja) nadštevilčnih
zarodkov ("embrio reduction").

2.6. Ravnanje s spolnimi celicami in zgodnjimi zarodki
24. člen
Z določbo obravnavanega člena, da se gamete in zgodnji zarodki
lahko uporabljajo samo za OBMP, zakon na kratek in jedrnat
način opredeli prepoved vseh drugačnih namenov uporabe leteh. Osnovni namen je torej omogočanje nosečnosti, zato morajo
zdravniki, biologi in drugi zdravstveni delavci, opravljati različna
dejanja izključno s takšnim namenom. Predvsem pa so dolžni
ravnati v skladu z njihovimi profesionalnimi standardi, kar pomeni,
da morajo z dednim materialom ravnati z vso skrbnostjo. Ne
smejo ga poškodovati, uničiti ipd, torej storiti nekaj takšnega, kar
bi onemogočilo nosečnost.

26. člen
Določba vsebuje prepoved določenih ravnanj, ki bi imele zelo
hude oz. nepredvidljive posledice. Neposredni predmet varstva
je človeški zarodek, njegovo človeško dostojanstvo in preko tega,
posredno tudi celotno človeštvo in človečnost kot taka. Ker gre
za visoko varovane vrednote, ki so skupne takorekoč celotni
današnji (globalni in pluralistični) družbi, o zavržnosti takšnih dejanj
pri nas in po svetu, ne gre dvomiti. Prepovedana ravnanja so
navedena v alinejah, kar pa ne pomeni zaključenega seznama
le-teh, naštevanje torej še ne pomeni, da smo izključili iz območja
prepovedanega po vrsti in teži podobna dejanja, ki bi se lahko
pojavila v prihodnosti. Dejanja, ki jih obravnavana določba
prepoveduje, vsekakor dosegajo tako visoko stopnjo družbene
nevarnosti, da jih bo potrebno upoštevati pri spremembah
kazenskega zakona in jih vanj vključiti. Zaradi tega teh dejanj
nismo uvrstili med prekrškovne določbe.

Izbira semenske celice po spolnem kromosomu je nedopustna,
izjema je le primer, ko se na ta način lahko prepreči huda, na spol
vezana dedna bolezen. Takšno ureditev pozna večina evropskih
predpisov, jasno pa je izražena tudi v 14. členu konvencije Sveta
Evrope o človekovih pravicah in biomedicini. Izbira spola bodočega
otroka ni dovoljena predvsem iz razloga komercializacije
človeškega razmnoževanja. Bodoči otrok ni objekt oz. materialna
dobrina, ki bi jo človek lahko kupil na trgu in za katero bi tudi lako
izbiral lastnosti.

Med (v tem členu) izrecno naštetimi prepovedanimi dejanji je
potrebno posebej omeniti kloniranje. Ta pojem je opredeljen v
posebnem protokolu Sveta Evrope, ki nosi naslov "Protokol h
konvenciji o človekovih pravicah in biomedicini o prepovedi
kloniranja človeških bitij". Gre za pridobivanje gensko identičnih
človeških bitij z razcepljenjem zarodkov oz. z vnosom jedra celice
drugega človeka v enuklirano jajčno celico. Protokol postopke
kloniranja ljudi strogo prepoveduje, enako je seveda tudi stališče
našega zakona.

V današnjem času, ko svetovna javnost spoznava razsežnosti
znanstvenih dognanj na področju genetike (takorekoč v dobi
"kloniranja"), se vprašanja poseganja v dedno zasnovo kažejo
kot zelo pereča in aktualna. Zakon zato na tem mestu prepušča
ureditev vprašanja posegov v dedno zasnovo specialnemu
zakonu, to je predvsem bodočemu zakonu o genski tehnologiji. Z
določbo, da so genske preiskave zgodnjega zarodka dovoljene
le v primeru nevarnosti hujše dedne bolezni, želi doseči optimalno
varstvo zarodka. V primeru, da takšna nevarnost ni izkazana, je
gotovo bolje in pomeni za zarodek večjo varnost, če se te
preiskave ne opravijo.

2. 7. Shranjevanje semenskih celic, neoplojenih
jajčnih celic in zgodnjih zarodkov
27. člen

V primeru pa da takšna nevarnost obstaja, je gotovo interes za
izvedbo genskih preiskav utemeljen in upravičen, ne glede na
stroške takšnih postopkov.

Shranjevanje spolnih celic in zgodnjih zarodkov je zaupano
posebej za to dejavnost pooblaščenemu centru. Splošno določena
doba shranjevanja spolnih celic in zgodnjih zarodkov je največ
pet let. Kot izjema je predvideno podaljšanje shranjevanja spolnih
celic (ne pa zgodnjih zarodkov) za največ deset let, ki je
namenjeno oz. bo zlasti uporabno za osebe, ki želijo shraniti
svoje spolne celice zaradi (neposredno grozeče) nevarnosti
nastopa neplodnosti v prihodnosti. Pri tem morajo pri njih biti
podane medicinske indikacije, socialnih zakon ne dopušča (glej
drugi odstavek 4. člena).

25. člen
Pri oblikovanju te določbe nas je vodilo predvsem načelo pomoči
paru oz. ženski, ki se ji s postopkom OBMP pomaga. Postopek
pridobivanja oz. odvzema jajčnih celic iz telesa ženske namreč ni
preprost in neboleč postopek, prav tako pa je možnost takojšnjega
uspeha, torej zanositve ob prvem poizkusu, majhna. Vsi zgodnji
zarodki tudi niso primerni za vnos v telo ženske, zato bi bilo na
tem mestu omejevanje na ta način, da bi se lahko oplodilo le toliko
jajčnih celic, kolikor jih lahko vnesemo v telo ženske v enem
postopku, nesmiselno. Odvečni zgodnji zarodki (tisti, ki jih ne
uporabimo v prvem postopku), ki so primerni za vnos, se namreč
lahko shranijo in uporabijo za konkreten par kasneje, bodisi v
16. april 1999

Spolne celice in zgodnje zarodke je po preteku teh rokov potrebno
zavreči, saj njihova usoda ne sme biti negotova, z njimi ne sme
nihče razpolagati, ne osebe od katerih izvirajo in tudi ne sami
centri. Namen takšne določbe je preprečiti marsikatero nepravilno
ravnanje in morebitne dileme, ki bi se lahko pojavljale ob odsotnosti
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31. člen

takšnega pravila. Predvsem smo želeli preprečiti kraje in odplačno
odsvajanje zgodnjih zarodkov in spolnih celic, v zelo različne,
lahko tudi komercialne namene. Le izjemoma, ob določenih pogojih
v naslednjem členu, se lahko zgodnje zarodke, ki bi jih bilo
potrebno zavreči, raziskuje.

Poleg v prejšnjem členu opisane dolžnosti centrov glede vodenja
evidence, je v tem členu določena njihova dolžnost poročanja
Državni komisiji za OBMP. Pri tem zakon pooblašča ministra za
zdravstvo, da izda natančnejše predpise o sestavi in vsebini
poročila.

2.8. Raziskovalno delo

2.11. Državna komisija za OBMP

28. člen

32. člen

Nedvomno so raziskave temelj vsakega napredka, še zlasti to
velja za področje medicine, zato postopki oploditve z
biomedicinsko pomočjo niso nobena izjema. Predmet raziskav
na področju OBMP je resda zelo specifičen, zelo občutljiv (dedni)
material, to so spolne celice in zgodnji zarodki. Nekateri menijo,
da raziskave na le-teh ravno zato ne bi smele biti dovoljene, saj
nosijo s seboj atribut človeškosti, so takorekoč potencialne
osebnosti. Menimo, da raziskav, zaradi njihovih pozitivnih učinkov,
ni smiselno prepovedati, je pa glede na povedano potrebno postaviti
določene omejitve in pogoje za njihovo izvrševanje. Zakon jih je
predvidel v obravnavani določbi, pri čemer se, iz povsem logičnih
razlogov, zarodkom nudi višja stopnja zaščite, kot spolnim celicam.
Za raziskovanje slednjih zadostuje legitimen namen raziskave,
to je namen varovanja in izboljšanja človekovega zdravja.
Raziskovanje zgodnjih zarodkov pa je dovoljeno le na podlagi
pisne privolitve zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki se
jima pomaga z OBMP oz. katerima zgodnji zarodek pripada, pri
čemer je potrebno pridobiti še dovoljenje Državne komisije za
OBMP ter odobritev Državne komisije za medicinsko etiko. Poleg
tega se lahko raziskujejo le tisti zarodki, ki niso primerni za vnos
v telo ženske, za shranjevanje oz. bi jih sicer morali zavreči.

Zakon je predvidel, da se pri ministrstvu za zdravstvo ustanovi
posebna komisija, ki jo razen medicinskih, sestavljajo tudi
strokovnjaki drugih profilov. Pri oblikovanju le-te smo se deloma
oprli na angleško ureditev. Državna komisija za OBMP obravnava
vsa pomembnejša vprašanja glede izvajanja postopkov OBMP,
pri delu si lahko pomagajo z ustanavljanjem posebnih delovnih
teles oz. z mnenji strokovnjakov.
33. člen
Določba natančno opredeljuje število strokovnjakov s posameznih
področij, ki bodo sestavljali Državno komisijo za OBMP, določa
pa tudi upravičence do predlaganja tovrstnih strokovnjakov, to
so ustrezne fakultete. Problematika postopkov OBMP je, kot smo
že večkrat poudarili, zelo kompleksna in ne zadeva le konkretnih
izvajalcev le-teh, t.j. strokovnjakov s področja OBMP, temveč
posega tudi na druga področja človekovega življenja in mišljenja.
Zaradi tega je pomembno, da sestavljajo komisijo tudi strokovnjak
s področja prava, družine, strokovnjak za medicinsko-etična
vprašanja, pa tudi predstavnik ministrstva za zdravstvo, saj se
na ta način, pri odločanju o pomembnih vprašanjih v pristojnosti
komisije, lahko posamezno vprašanje obravnava temeljito in
osvetli z različnih zornih kotov. To pa gotovo pripomore h
kvalitetnejši odločitvi.

2.9. Prepoved posredovanja
29. člen
Namen določbe je preprečiti pojave posredovanja pri različnih
fazah postopka OBMP, še zlasti v smislu trgovanja, torej z
namenom pridobivanja premoženjske koristi. Vsaka takšna
dejavnost, ki se odvija zunaj pooblaščenih centrov je izrecno
prepovedana. Podobne določbe poznajo tudi tuje zakonske
ureditve, še zlasti zato, ker so se ponekod razvile prave
posredniške organizacije, ki so poslovale kot druge, normalne
pridobitne organizacije, po tržnih zakonitostih ponudbe in
povpraševanja.

34. člen
Na tem mestu zakon našteva poglavitne naloge Državne komisije
za OBMP, kar pomeni, da jih ne opredeljuje kot izključne in edine.
V prvih petih alineah so na enem mestu zbrane naloge Državne
komisije za OBMP, ki jih sicer zakon navaja že poprej, v ustreznih
členih (citiranih v oklepajih). Dodana je še naloga presoje predpisov,
t.j. podzakonskih aktov, ki bodo izdani na podlagi tega zakona in
povsem splošna naloga nadzorovanja in svetovanja centrom.
2.12. Očetovstvo in materinstvo pri otrocih spočetih z
biomedicinsko pomočjo

2.10. Evidenca in poročila
30. člen

V uvodni predstavitvi zakona smo že obrazložili, zakaj se določbe
o določanju očetovstva in materinstva pri otrocih, spočetih z
biomedicinsko pomočjo, nahajajo v tem zakonu in ne v zakonu,
kjer je sedež te materije, to je Zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih. Ureditev, ki jo uveljavljamo v našem zakonu
je primerljiva z ureditvami v tujih zakonodajah, zlasti francosko in
angleško, ki tako kot naša, dovoljujeta poleg darovanja moških
spolnih celic, tudi darovanje ženskih spolnih celic. Kljub vsemu pa
naša ureditev njima ni povsem enaka. Načelo, ki nas je vodilo pri
oblikovanju družinskopravnih določb v tem zakonu, je bilo, da je
potrebno za vse postopke OBMP (tako homologne, kot
heterologne) urediti poseben režim določanja očetovstva in
materinstva. Zavestno smo torej posebej uredili vprašanja
očetovstva in materinstva tudi v primerih, ko bi do očeta oz.
matere prišli že na podlagi obstoječih določb Zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih (vse homologne izvedenke
postopkov OBMP). Želeli smo namreč poudariti odgovornost
oseb, ki za postopke OBMP podajo potrebno, kvalificirano

V določbi so natančno našteti podatki, o katerih morajo centri
voditi evidenco. To naj bi prispevalo k poenotenju vodenja tovrstnih
podatkov, na ta način pa bo poenostavljena tudi statistična
obdelava podatkov za območje celotne Slovenije. Podatke mora
center hraniti toliko časa, kot je to potrebno glede na zahteve
sodobne medicinske znanosti in izkušenj, najdaljša doba
shranjevanja osebnih podatkov znaša petdeset let. Za takšno
zgornjo mejo hranjenja podatkov smo se odločili zato, ker smo
predvidevali, da je verjetnost zdravstvene potrebe po odkritju
zdravstveno pomembnih podatkov glede posameznikov, po tem
obdobju, zelo majhna. Darovalec spolnih celic bo namreč v času,
ko se bo prenehalo s hranjenjem podatkov, v najboljšem primeru
(če je spolne celice daroval pri osemnajstih letih in če je še živ)
star že oseminšestdeset let. Določba, da so podatki iz tega člena
poklicna skrivnost, zavezuje k ustreznem ravnanju vse, ki se z
le-temi seznanijo pri opravljanju svojega poklica in ne le
zdravstvene delavce.
poročevalec, št. 24
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spolna celica darovalca ter da bi do očeta pri homolognih postopkih
OBMP lahko prišli tudi z uporabo veljavnih določb Zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Vendarle pa smo želeli
enotno posebno ureditev področja očetovstva in materinstva pri
otrocih spočetih z biomedicinsko pomočjo.

privolitev. Preden jo podajo so namreč izčrpno poučene (tudi) o
pravnih posledicah njihove odločitve za OBMP, zato menimo, da
na takšno zavestno in svobodno privolitev lahko navežemo
pomembne pravne posledice očetovstva in materinstva.
35. člen

Določanje očetovstva materinega zunajzakonskega partnerja se
je v teh posebnih določbah spremenilo. Po splošni ureditvi mora
zunajzakonski partner otrokove matere, da pravno postane
njegov oče, otroka pripoznati. S tem se mora strinjati tudi otrokova
mati. Pri postopkih OBMP pa mora zunajzakonski partner (skupaj
z zunajzakonsko partnerko) podati posebno, kvalificirano pisno
privolitev za postopek OBMP. Prav nanjo zakon opira posebno
ureditev, saj na podlagi le-te določa domnevo očetovstva tudi za
zunajzakonskega partnerja. Če je torej materin zunajzakonski
partner podal veljavno privolitev za postopek OBMP po tem
zakonu, velja za otrokovega očeta (ne glede na to, ali so bile
uporabljene njegove spolne celice ali spolne celice darovalca).

Določba govori o materinstvu pri otrocih spočetih z biomedicinsko
pomočjo. Mati je v vseh primerih postopkov oploditve z
biomedicinsko pomočjo (homolognih ali heterolognih) ženska, ki
je otroka rodila. Postavljena je torej domneva materinstva, ki se
nanaša na dejstvo, da je neka ženska otroka nosila in rodila. V
Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih sicer ni izrecne
(splošne) določbe o materinstvu, vendar to vprašanje v teoriji in
praksi nikoli ni bilo sporno. Nepisano pravilo je, da je mati otroka
ženska, ki ga je rodila. Večina tujih pravnih ureditev to tudi izrecno
določa. Na tem mestu obravnavani zakon glede homolognih
postopkov ni prinesel nič novega, razen to, da je načelo izrecno
zapisano. Glede heterolognih postopkov IVF, ko je darovana jajčna
celica, pa bi ostajanje pri splošnem (nenapisanem) načelu bilo
preveč pomanjkljivo, četudi je rešitev poslej enaka. S tem, ko je
zakon postavil domnevo materinstva ženske, ki je otroka rodila,
tudi v primeru, ko je bila uporabljena darovana jajčna celica, je
onemogočil priznanje družinskopravnih posledic morebitnega
surogatnega oz. nadomestnega materinstva.

Ker zakon govori o zunajzakonskem partnerju, pri tem pa v
poglavju o upravičencih ne določa dolžnost preverjanja aH sta
moški in ženska dejansko v razmerju zunajzakonske skupnosti,
se lahko pojavi dvom v primeru, ko bi moški, ki je podal potrebno
privolitev za postopek OBMP kot zunajzakonski partner, kasneje,
ko bi se uporabila domneva njegovega očetovstva za otroka,
spočetega na ta način, zanikal, da je materin zunajzakonski partner oziroma, da je to bil v trenutku, ko je izrazil svojo privolitev. V
tem primeru, ki je resda zelo težko predstavljiv v praksi, vendar
pa do njega hipotetično lahko pride, predlagamo, da sodišča pri
dokazovanju obstoja ali neobstoja zunajzakonske skupnosti kot
odločilno upoštevajo dejstvo, da sodelovanje moškega pri
prejšnjem ter pri samem postopku OBMP skupaj z žensko v
veliki meri kaže na trdnost in resnost takšnega razmerja. Ti
postopki so namreč dolgotrajni in včasih tudi nekoliko neprijetni.

Izpodbijanje materinstva je dovoljeno le v izjemnih primerih, ko bi
se ženska sklicevala na dejstvo, da je bila njena izjava volje
(privolitev za OBMP) obremenjena z napakami, kar pomeni, da je
privolitev podala zaradi zmote ali pa je bila vanjo prisiljena. Presoja
takšnih konkretnih primerov se seveda odvija po določbah in
načelih civilnega prava. Če ženska v trenutku, ko se je sam
postopek OBMP opravil, temu ni nasprotovala oz. je svojo privolitev
izrazila molče (s tem, ko je razsodna v postopku sodelovala) ali
izrecno, vendar zgolj ustno, materinstva ne more izpodbijati iz
razlogov neobstoja njene formalne privolitve v postopek.

Očetovstva v načelu ni dovoljeno izpodbijati. Izjema so primeri
izpodbijanja očetovstva zaradi napak volje pri podajanju privolitve
za postopek OBMP, ki se presojajo po pravilih civilnega prava.
Moški lahko očetovstvo izpodbije, če predpisanega soglasja ni
podal oz. ga je preklical ali pa je pretekel določen čas njegove
veljavnosti. Vendarle pa bo v takih primerih moralo iti za popolno
nesodelovanje takšnega moškega v postopku oz. za primere, ko
moški za dejanje svoje žene ali zunajzakonske partnerke (npr.
umetno oploditev s pomočjo darovanih semenskih celic) sploh ni
vedel ali pa je temu nasprotoval. V primeru, ko pa bi moški v
postopku OBMP sicer sodeloval in na ta način molče izrazil svoje
soglasje, sodišče same pomankljivosti v formalnopravnem smislu
podajanja soglasja, kot ga določa zakon, ne bi smelo upoštevati.
V takem primeru bi sodišče na podlagi dokazne ocene moralo
zaključiti, da moški očetovstva ne more izpodbiti. Izrecno zakon
dovoljuje izpodbijanje očetovstva v primeru, da zakonec ali
zunajzakonski partner trdi, da otrok ni bil spočet s postopkom
OBMP.

To so primeri, ko mati pisne privolitve sploh ni podala, ko jo je
preklicala ali če je dani privolitvi potekel rok veljavnosti. Menimo,
da iz razlogov zdravnikove kršitve določb zakona, ko le-ta ne
opravi svojih dolžnosti v zvezi s sprejemanjem in preverjanjem
dane privolitve, ne moremo dovoliti izpodbijanje materinstva.
Seveda to velja le ob pogoju, da je bila materina volja, četudi
izražena na neobličen način oziroma v nasprotju z zahtevami
zakona, prosta napak. Če temu ni bilo tako, lahko materinstvo
izpodbija po splošnih določbah civilnega prava.
Potrebno je namreč upoštevati tudi interes bodočega otroka,
kateremu v škodo bi šla drugačna razlaga omenjene določbe.
Menimo, da otrok ne sme ostati (pravno) brez matere iz razlogov
neizpolnitve obličnostnih zahtev, ki so bistveno manjšega pomena
kot eventuelne napake volje pri ženski, ki je izjavila (četudi oblično)
privolitev za OBMP.
Določba, da materinstva ženske, ki je darovala jajčno celico, ni
dovoljeno ugotavljati, poudarja načelno opredelitev, ki je brez
izjeme uveljavljena tudi v primerjalnem pravu. Vzpostavljanje
pravne vezi med darovalcem oz. darovalko in otrokom, ki je spočet
s pomočjo njegove oz. njene spolne celice, je povsod prepovedano
(tudi v državah, ki dovoljujejo otroku, da zve za svoj izvor).

Zakon v tem primeru napotuje na smiselno uporabo relevantnih
določb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (od 96.
do 99. člena), kar se nanaša zlasti na uporabo ustreznih rokov
za izpodbijanje ter določitev upravičencev izpodbijanja. Verjetno
ni treba posebej poudarjati, da je očetovstvo oz. materinstvo
mogoče izpodbiti le v primeru, ko se v postopku OBMP niso
uporabile spolne celice osebe, ki očetovstvo oz. materinstvo
izpodbija. Samo očetovstvo pa se izpodbije še v primeru, ko se
dokaže, da otrok ni bil spočet s postopkom OBMP, za katerega je
zakonec ali zunajzakonski partner dal privolitev.

36. člen
Zakon je določil, da velja za očeta otroka, spočetega z
biomedicinsko pomočjo, bodisi materin mož (za katerega tudi
sicer velja zakonita domneva očetovstva) ali pa zunajzakonski
partner, ki je podal v zakonu predpisano privolitev za postopek
OBMP. Z omenjeno določbo je zakon zaobjel tako homologne kot
heterologne postopke OBMP. Res je, da so z vidika določitve
očetovstva problematični predvsem postopki, kjer je uporabljena
16. april 1999

Tako kot pri materinstvu, tudi pri očetovstvu zakon določa, da
očetovstva osebe, ki je darovala svoje spolne celice v nobenem
primeru ni dovoljeno ugotavljati (tudi če bi bila domneva očetovstva
ovrže na).
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2.13. Kazenske določbe

pomembnih določb tega zakona, vendar pa ne v tolikšni meri, da
bi lahko govorili o kaznivih dejanjih, smo oblikovali kot prekrške.
Za prekršek se lahko kaznuje center, odgovorna oseba centra,
zdravstveni zavod, odgovorna oseba zdravstvenega zavoda,
zdravnik in vsakdo (39. člen). Sankcije za prekrške so predvsem
denarne kazni, ki so najvišje predpisane za center in zdravstveni
zavod, nekoliko nižje za zdravnika in vsakogar in relativno najnižje
za odgovorno osebo centra oziroma zdravstvenega zavoda.

37., 38. in 39. člen
Za področje, ki ga obravnava ta zakon smo že nekajkrat ugotovili,
da je zelo specifično in občutljivo. To pa med drugim pomeni tudi
to, da kršitve njegovih pomembnejših norm, lahko privedejo do
zelo hudih, moralno-etično in s stališča medicinske stroke
popolnoma nesprejemljivih posledic. Za posege v najvišje
zavarovane dobrine človeštva, kateri dosegajo zelo visoko stopnjo
družbene nevarnosti (kot je npr. ravnanje v nasprotju z 26. členom
tega zakona), je predvideno kazenskopravno varstvo z
oblikovanjem novih kaznivih dejanj. Glede na načelo, ki je
uveljavljeno v našem pravnem redu, da se vsa kazniva dejanja
nahajajo v enem pravnem viru, t.j. kazenskem zakoniku, bo
potrebno novooblikovana kazniva dejanja s področja OBMP
sprejeti z dopolnitvijo samega kazenskega zakonika. Ostala
dejanja, ki so družbeno nevarna in škodljiva in pomenijo kršitev

2.14. Prehodne in končne določbe
40., 41. in 42. člen
V navedenih določbah se nahaja instrukcijski rok, namenjen
ministru za zdravstvo, za izdajo podzakonskih predpisov po tem
zakonu, določbe, ki opozarjajo na prenehanje posameznih določb
drugih zakonov z dnem uveljavitve tega zakona ter ostale
določbe, ki so potrebne za nastop veljavnosti zakona.

/

>
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Predlog

NACIONALNEGA

PROGRAMA

TELEKOMUNIKACIJ

RAZVOJA

(NPRTel)

- EPA 772 - II - prva obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 103. seji dne 1 /4-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA NACIONALNEGA PROGRAMA RAZVOJA
TELEKOMUNIKACIJ,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 166. in 168. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

16. april 1999

- mag. Anton Bergauer, minister za promet in zveze,
- dr. Miro Rozman, državni sekretar v Ministrstvu za promet in
zveze.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka 347-12/99-1 (N)
Ljubljana 1. aprila 1999

NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA
TELEKOMUNIKACIJ
- PRVA OBRAVNAVA

Kazalo
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;
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2.4 Telekomunikacije kot dobrina in temeljna človekova pravica.
2.5 Globalne smeri razvoja telekomunikacij
2.6 Dosedanji razvoj in stanje telekomunikacij v Sloveniji
3 CELJI TELEKOMUNIKACIJSKE POLITIKE
3.1 Smeri optimalnega dolgoročnega tehnološkega razvoja telekomunikacij
3.2 Dolgoročna vloga in pomen lastnega znanja
3.3 Cilji telekomunikacijske politike in programa .

.....

4 VKLJUČEVANJE V EVROPSKE IN GLOBALNE TELEKOMUNIKACIJSKE POVEZAVE...
5 RAZVOJ REGULATIVE
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5.2 Spremembe zakona o telekomunikacijah
5.3 Podzakonski akti in tehničnaregulattva.
5.4 Neodvisni regulattvni organ
5.5 Številčenje
5.6 Upravljanje radiofrekvenčnega spektra
5.7 Zagotavljanje odprtosti javnih telekomunikacijskih o mrežu
5.8 Telekomunikacijske storitve
5.9 Cene
5.10 Odnos do vsebine telekomunikacijskih sporočil.
5.11 Vpliv uporabnikov
6 RAZVOJ OMREŽIJ IN STORITEV
6.1 Razvoj telekomundcacuskega trga
6.2 Razvoj fiksnega omrežja
6.3 Telekomunikacije na podeželskih območjih in zagotavljanje univerzalnih storitev
6.4 Omrežje Telekoma Slovenije
6.5 Mobilna omrežja

poročevalec, št. 24

34

16. april 1999

6.6 Kabelski distribucijski in komunikacijski sistemi
6.7 Radiodifuzija
6.8 Internet
6.9 Zasebnaomrežja
6.10 Druga omrežja in storitve
7 VLOGA IN RAZVOJ TELEKOMA
7.1 Vloga in usmeritev
7.2 Privatizacija
8 VLAGANJA.
9 SKLEPNE UGOTOVITVE
PRILOGA 1: DIAGRAM - GOSTOTA PRIKLJUČKOV V SLOVENIJI IN NEKATERIH
EVROPSKIH DRŽAVAH
PRILOGA 2: DIAGRAM - GOSTOTA PRIKLJUČKOV IN BDP NA PREBIVALCA
PRILOGA 3: GOSTOTA TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV NA 100 PREBIVALCEV PO
OBČINAH
PRILOGA 4: SLIKE
LITERATURA:
KRATICE:

16. april 1999

35

poročevalec, št. 24

1 Uvod in namen

1.1 Pravna podlaga
Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 odi. US in 13/98-US) določa v 3. in
64. členu pripravo in sprejem nacionalnega programa razvoja telekomunikacij (v nadaljevanju:
program), s katerim se določajo dolgoročni razvoj telekomunikacijskega omrežja in storitev,
vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje, uporaba ekonomsko upravičenih tehnologij za
pokrivanje podeželskih in manj razvitih območij z javnimi telekomunikacijskimi storitvami ter
prilagoditev politike razvoja telekomunikacij na tržne razmere.
Pri pripravi programa je upoštevan tudi dolgoročni plan Republike Slovenije za obdobje 1986 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št.27/91) ter spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, ki jih je
državni zbor Republike Slovenije sprejel na 35. seji dne 13. novembra 1995.
1.2 Povzetek vsebine
Program temelji na sedanjem stanju telekomunikacij v Sloveniji (točke 2.1 -2.6), vlogi in pomenu
telekomunikacij za gospodarski in družbeni razvoj in na njihovem pomenu kot informacijski
infrastrukturi prihajajoče informacijske družbe. Spremembe v tehniki in tehnologiji, organizaciji
in telekomunikacijski infrastrukturi povzročajo v telekomunikacijah nove trende, ki jih
karakterizirajo zlivanje telekomunikacijskih, avdiovizualnih, informacijskih in drugih vrst
storitev, mobilnost in dostopnost uporabnikov, globalizacija, zbliževanje telekomunikacij,
medijev in informacijske tehnike. Obravnavani podatki o dosedanjem razvoju telekomunikacij na
našem ozemlju kažejo, da svetovni trendi s časovnim zamikom vplivajo tudi na nas.
Cilje politike telekomunikacij in njenega nadaljnjega razvoja, možne smeri dolgoročnega razvoja
telekomunikacij, in pomen znanja za doseganje postavljenih ciljev obravnava program v točkah
3.1 - 3.3. Temeljni cilji politike telekomunikacij in njenega nadaljnjega razvoja so:
doseganja stabilnega razvoja telekomunikacij v skladu s pričakovanji uporabnikov,
zagotovitev univerzalnih telekomunikacijskih storitev,
zaščita interesov uporabnikov,
spodbujanje učinkovitosti in tekmovanja med obratovalci,
zagotovitev učinkovite rabe virov (radiofrekvenčnega spektra, številčenja),
spodbujanje razvoja, novih storitev, raziskav in inovacij
zaščita nacionalno-varnostnih interesov države.
Uresničitev teh načelnih ciljev je možna prek delnih ciljev kot sta liberalizacija in pospešitev
razvoja telekomunikacij tako, da bo dosežen povprečen nivo razvitosti držav EU in gostota 55
naročnikov na 100 prebivalcev v fiksnem in 30 % v mobilnem omrežju do leta 2005.
Program vsebuje obveznosti, usmeritve in možnosti, ki so posledica vključevanja v evropske in
globalne telekomunikacijske povezave (točka 4). Upoštevanje teh obveznosti in usmeritev bo na
nadaljnji razvoj delovalo dolgoročno ugodno. Prednosti mednarodnega sodelovanja bo mogoče
izkoristiti le, če bomo to sodelovanje okrepili.
Nadaljnji učinkoviti razvoj telekomunikacij je mogoč le z njihovo liberalizacijo in prilagoditvijo
na tržne razmere. Nova telekomunikacijska zakonodaja mora (točke 5.1 -5.11) zagotoviti in
vzpodbuditi zdrave tržne odnose, dinamično tekmovanje, zasebne investicije in odprt pristop do
javnih omrežij. Prav tako je treba ustanoviti neodvisni regulativni organ, urediti medomrežno
povezovanje, zagotavljanje univerzalnih telekomunikacijskih storitev (USO), odpraviti omejitve
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za vstop novih obratovalcev telekomunikacijskih storitev, zagotoviti elastičen nadzor cen, zaščito
interesov uporabnikov in povečanje njihovega vpliva na delovanje državnih organov. Tržni
odnosi zahtevajo prilagoditev cen stroškom, kar pomeni znižanje mednarodne pogovomine (cen
mednarodnih klicev) in (vsaj začasno) zvišanje cen mesečne naročnine in krajevnih klicev.
Program kaže na spremembe, ki jih prinaša zbliževanje telekomunikacijskih, informacijskih
tehnik/tehnologij in medijev, vendar ugotavlja, da v tej fazi razvoja še ni mogoče oceniti vseh
posledic tega zbliževanja.To bo vplivalo tudi na spremembe v organizaciji državne uprave.
Ob predpostavki nadaljevanja gospodarske rasti in izvajanja programa je predviden dinamičen
razvoj telekomunikacij (točke 6.1-6.9) z raznovrstnostjo obratovalcev, omrežja in storitev.
Hitreje se bodo razvijala mobilna omrežja in storitve na podlagi internetovega protokola.
Konkurenca bo povzročila nižanje cen, celotni prihodki od telekomunikacijskih storitev pa bodo
kljub temu rasli po realni stopnji več kot 10 % letno. Ocenjeno je, da se bo delež teh prihodkov v
družbenem bruto prihodku povečal od sedanjih 2 % na 6,5 % v letu 2015. Količina prenesenih
podatkov po medkrajevnem in mednarodnem omrežju bo naraščala zelo hitro in se bo podvojila v
času od 18 do 24 mesecev.
Podeželska in manj razvita območja kot tudi osebe s posebnimi zahtevami ali drugačnimi
zmožnostmi ne smejo biti zaradi liberalizacije oziroma tržnih pogojev prikrajšani glede možnosti
uporabe univerzalnih telekomunikacijskih storitev (USO). Program vsebuje ukrepe, kako takim
uporabnikom to zagotoviti po sprejemljivih pogojih v okviru gospodarske javne službe, po
novem zakonu o telekomunikacijah pa v skladu z določbami o zagotavljanju univerzalnih
telekomunikacijskih storitev. V nadaljevanju programa je predvidena uporaba ekonomsko
upravičenih tehnologij za pokrivanje podeželskih in manj razvitih območij z javnimi (osnovnimi)
telekomunikacijskimi storitvami primeroma, saj zaradi razvoja telekomunikacij dolgoročno ne bi
smeli togo graditi samo na v tem programu podanih tehnikah in tehnologijah.
Zaradi izredno hitrih tehnično/tehnoloških sprememb v telekomunikacijah in različnosti
pričakovanih novih omrežij ne bi bilo smiselno dolgoročno načrtovanje razvoja posameznih
omrežij in storitev s trasami, kapacitetami in vrstami opreme oziroma parametrov tras. Program
obravnava le razvoj in strukturo važnejših delov omrežja Telekoma Slovenije d.d. ter razvoj
nekaterih vrst telekomunikacijskih omrežij in storitev.
Vloga Telekoma Slovenije, d.d. se z liberalizacijo postopoma spreminja (točki 7.1 in 7.2). Z
novim zakonom o telekomunikacijah se bo preoblikoval iz javnega podjetja v družbo, ki bo imela
na reguliranem telekomunikacijskem trgu zaradi svojega dominantnega položaja še nekaj časa
več obveznosti kot večina drugih organizacij v tej dejavnosti. Program predvideva postopno
privatizacijo Telekoma tako, da bi država v prvi fazi, ki bi se lahko izvedla dokaj hitro, prodala
svoj delež nad 51 %.
Program obravnava potrebna vlaganja za razvoj telekomunikacij (točka 8) zelo na kratko.
Prikazuje vlaganja le v nekatera omrežja, ker ugotavlja, da so telekomunikacije privlačna in
rentabilna panoga, ki je v liberaliziranih in stabilnih okoljih sposobna sama skrbeti tudi za
potrebna vlaganja. Financiranje iz proračuna ali iz podobnih virov za vzpodbujanje nadaljnjega
razvoja telekomunikacij v takih razmerah ni primemo, temveč je treba zagotoviti stabilne,
pregledne in objektivne pogoje delovanja, ki bodo privlačni za vlagatelje. Pomembnejše
ugotovitve programa so zbrane v sklepnih ugotovitvah (točka 9).
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2 Analiza stanja
2.1 Informacijska družba
V zadnjih letih so tehnično/tehnološki razvoj in ekonomske razmere bistveno spremenili način
življenja. Poslovanje postaja vse bolj globalno, konkurenca vse ostrejša. To sili podjetja k večji
produktivnosti, v učinkovito odzivnost na zahteve trga in v elastično organiziranost. Ob tem se ne
spreminja le način poslovanja, ampak tudi družbeno življenje, način, kako komuniciramo, kako se
učimo, delamo, kupujemo, zdravimo, se zabavamo in informiramo. Podjetja se iz kompleksnih
hierarhičnih organizacij z enostavnimi posli preoblikujejo v decentralizirane, omrežno usmerjene
organizacije z bolj kompleksnimi posli. Spreminjajo se modeli upravljanja in proizvodni procesi.
Informacije in telekomunikacije postajajo temeljni viri proizvodne in storitvene dejavnost, ki vse
bolj temeljita na znanju. Telekomunikacije in informacije bodo v naslednjih dvajsetih letih
najhitreje rastoči sektoiji- Poleg tega spodbujajo tudi rast celotnega gospodarstva. Uveljavljanje in
zbliževanje digitalnih informacijskih, telekomunikacijskih in avdiovizualnih tehnik ter globalizacrja
življenja spodbujata prehod iz industrijske v informacijsko družbo. Informacijska družba temelji na
informacijski infrastrukturi, ki je sestavljena iz terminalske opreme, telekomunikacijskih omrežij in
storitev ter vsebine. Tvorijo jo ljudje, ki ustvaljajo, oblikujejo in uporabljajo informacije, razvijajo
aplikacije in storitve ter to infrastrukturo upravljajo.
Temeljnega pomena za razvoj informacijske družbe je možnost, da uporabniki sami kreirajo
vsebine, ki so dostopne praktično celemu svetu. Za to že obstajajo ustrezne tehnike in orodja.
Začetki tega so osebne domače strani na internem. Sodobna avdiovizualna tehnika tudi v domačem
okolju omogoča izdelavo večpredstavnih (multimedijskih) vsebin. Z vsem tem dobiva človek
dejavnejšo vlogo v družbi in posega na doslej monopolna področja ponudnikov vsebin.
V Evropi je mnogo projektov, namenjenih pospeševanju informacijske infrastrukture in prehodu v
informacijsko družbo. Večina projektov in usmeritev sloni na dveh dokumentih in sicer na
Bangemannovem poročilu 'Evropa in svetovna informacijska družba' in na 'Deklaraciji o globalnih
informacijskih omrežjih', ki je bila sprejeta 1997 v Bonnu pod okriljem Evropske komisije in v
organizaciji nemške vlade. Bangemannovo poročilo je usmerjeno predvsem na problematiko
graditve informacijske infrastrukture, medtem ko Bonnska deklaracija opredeljuje politične,
sistemske in strateške vidike'uvajanja informacijske in telekomunikacijske tehnike.
Na podlagi Bangemannovega poročila je Svet Evropske unije sprejel operativni program ter
definiral postopke in dejavnosti za njegovo izvedbo. Prva faza izmed 11 prioritetnih
eksperimentalnih projektov za graditev evropske informacijske družbe bo obsegala tudi graditev
širokopasovnih transevropskih omrežij za povezave univerz, medicinskih ustanov, raziskovalnih
centrov in javnih uprav držav članic EU, telekomunikacijske storirve za majhna in srednje velika
podjetja, učenje in delo na daljavo itd.
Bangemannovo poročilo poudarja prednosti, ki jih prinašajo storitve informacijske družbe, obenem
pa svari pred nevarnostjo oblikovanja dvoplastne družbe, kar bi pomenilo delitev na tiste, ki imajo
dostop do storitev informacijske družbe, in tiste, ki tega dostopa nimajo. Pri tem ima izjemno
pomembno vlogo zagotovitev univerzalnih telekomunikacijskih storitev (USO). Vsi sloji
državljanov, vključno s člani skupin z drugačnimi zahtevami ali zmožnostmi kot so npr.
nezaposleni, invalidi in ostareli (osebe s posebnimi potrebami ali drugačnimi zmožnostmi), morajo
imeti zagotovljen prost dostop do storitev informacijske družbe.
Bonska deklaracija opredeljuje temeljna načela, po katerih bo potekala prihodnja informacijska
integracija Evrope. Bistveni poudarki Bonnske deklaracije so:

poročevalec, št. 24

38

16. april 1999

•
•
•
•

možnosti za vse subjekte pri dostopu do globalnih omrežij (informacijske infrastrukture);
spodbujanje gospodarske tasti (nove vrste storitev);
odločilna vloga zasebnega sektorja;
potreba po uvajanju ustrezne zakonodaje.

Trendi kažejo, da bodo v procesu evropske integracije globalna informacijska omrežja
transnacionalna, zato bo prost pretok informacij omogočal tako poslovnemu svetu, posameznim
uporabnikom kot tudi vladam vseh evropskih držav, vključno s tistimi, ki si prizadevajo za članstvo
v EU, da pridobijo dostop do informacij pod enakopravnimi pogoji ter tako postanejo ponudniki in
uporabniki informacij in storitev.
•
Kulturna in jezikovna raznovrstnost je bistvo skupne evropske dediščine, zato bodo prizadevanja
usmerjena v razvoj in uporabo take informatike, ki omogoča prenos informacij med različnimi
jezikovnimi okolji in s tem enakopravno uporabo jezikov. Uporabnikom je treba zagotoviti dostop
do informacijskih vsebin v njihovem materinem jeziku, kar bo pospeševalo kulturno in jezikovno
pestrost, s tem pa pomagalo pri ohranjanju narodne in kulturne razpoznavnosti (identitete).
Javni sektor bo moral odigrati dejavno vlogo pri uvajanju informacijske družbe. Zakonodaja, ki bo
urejala to področje, bo morala biti pregledna, predvidljiva, nepristranska in spodbujevalna za
investiranje. Omogočati mora konkurenčno delovanje, ravnotežje med svobodo izražanja in
varovanjem zasebnih in javnih interesov ter zaščito uporabnikov.
Slovenija je v celoti sprejela načela Bonnske deklaracije, ker ta odseva tudi naše razvojne interese
in cilje. S podpisom deklaracije je Slovenija sprejela nalogo, da nadaljuje z razvojem svoje državne
strategije in aktivnosti ter sodeluje na evropski in globalni ravni in podpira ponudbo in uporabo
globalnih informacijskih omrežij, kar naj temelji na načelih te deklaracije.
Z vsem tem dobiva človek priložnost za bistveno dejavnejšo vlogo v družbi in posledično za boljše
življenje. Informacijska družba ima pogoje, da preraste v "družbo znanja", ki naj bi poskrbela za
dvig kakovosti življenja vseh članov družbe.
Kako hitro pa bo razvoj v informacijsko družbo dejansko uspel, je odvisno od tega, kdaj se bodo
njegovega pomena začela zavedati vodstva in zaposleni v podjetjih ter vlade posameznih držav in
državljani.
2.2 Telekomunikacijska in informacijska infrastruktura
Informacijska infrastruktura temelji na množici različnih medsebojno povezanih omrežij, ki z
medsebojnim delovanjem omogočajo, da deluje informacijska- infrastruktura na celotni
telekomunikacijski infrastrukturi. Napovedi o prihodnjem informacijskem okolju so precej enotne v
tem, da bosta zanj značilni raznolikost in konkurenca med različnimi storitvami, ki jih bodo
ponujala različna omrežja. To pomeni trg, ki ga bosta oblikovala medsebojna odvisnost in
združevanje poslovnih aktivnosti.
Obstoječa telekomunikacijska omrežja za različne telekomunikacijske storitve so se v preteklosti
razvijala ločeno ali le rahlo povezano. Zaradi tehničnih, tehnoloških, razvojnih in ekonomskih
razlogov so zelo specializirana, neprilagodljiva za hitro uvajanje novih storitev in hitre odzive na
tržne razmere, težko povezljiva in upravljiva ter predvsem predraga. To pomeni, da so za različne
storitve potrebni posebni terminali, posebni dostopovni vodi in posebna omrežja. Posledično imamo
za različne storitve različne načine poimenovanja in naslavljanja, različne načine zaračunavanja in
plačevanja storitev ter različno administriranje.
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Prihodnja informacijska infrastruktura pomeni prekrivanje med klasičnim telefonskim in
podatkovnim svetom ter svetom radia in televizije tako pri uporabi in tehniki/tehnologiji kot tudi pri
trženju. Ta evolucija pomeni približevanje oziroma združevanje (konvergenca) omrežij in zlivanje
(integracija) storitev. Ob tem je treba poudariti, da ne gre za postavljanje povsem novega omrežja.
Strategija temelji na povezovanju obstoječih omrežij (telefonskega. radio/TV in podatkovnih
omrežij), optimizirani uporabi vsakega izmed njih in sistematičnem uvajanju novih tehnik in
tehnologij.
Tehniki enosmernega prenosa, kot sta radiodifuzija in kabelska televizija, prehajata v tehnike
dvosmernega prenosa, z možnostjo interaktivnega komuniciranja. Z mobilnimi in večpredstavnimi
(multimedijskimi) komunikacijami se izpolnjuje dolgoletna želja, da bi tudi na daljavo imeli enake
možnosti kot pri neposrednem komuniciranju.
Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) je svojo vizijo zlivanja omrežij in storitev
poimenovala globalna informacijska infrastruktura (GII - "Global Information Infrastructure"), v
Evropi se je uveljavil izraz evropska informacijska infrastruktura (EII - "European Information
Infrastructure"), za Slovenijo pa bi to poimenovali slovenska informacijska infrastruktura (Sli).
GII je projekt ITU, ki določa evolucijo sedanjih omrežij v smeri medsebojne funkcionalne povezave
omrežij za vse storitve. Evolucijo bodo usmerjali socialni, tehnološki, regulacijski in tržni dejavniki.
GII bo dala ljudem vame, kakovostne in predvsem poceni telekomunikacijske storitve, temelječe na
množici odprtih aplikacij, ki obdelujejo in sporočajo vse vrste informacij kjerkoli, kadarkoli in
kamorkoli. GII bo temeljila na medsebojnem delovanju telekomunikacijskih omrežij, naprav za
obdelavo podatkov, podatkovnih baz in uporabniških terminalov. Prevladuje beseda globalnost,
uporaba ednine za GII pa poudarja vključevanje vseh omrežij.
Zlivanje v preteklosti povsem ločenih sektorjev, ki so bili določeni z različno regulativo, različnimi
zahtevami trgov in različnimi tehničnimi rešitvami, je zahtevna, a nujna naloga, ki se je v praksi že
začela reševati. Vodi k transakcijskemu modelu, ki temelji na izrazito interaktivni, inteligentni
infrastrukturi, kjer uporabnik lahko nadzira in usmerja stroške.
Uporabnik odloča kdaj, kako in od kod želi imeti izbrane informacije ter pri tem poljubno
kombinira elemente infrastrukture. Ta zagotavlja nove metode dostopa do informacij in njihove
uporabe, revolucionarno spreminja način poslovanja, način in možnosti za izobraževanje in zabavo.
Ob ustrezni razširjenosti spodbuja informacijska infrastruktura družbeni, kulturni in regionalni
razvoj, zmanjšuje probleme razdalj, spodbuja oblikovanje novih storitev ter olajšuje dostop do
informacij in storitev. Omogoča delo na odročnih področjih z veliko brezposelnostjo in
enakovredno vključevanje ljudi s teh področij v družbeno življenje. Zagotavlja enake možnosti
ženskam in moškim in družbeno integracijo osebam s posebnimi zahtevami ali drugačnimi
zmožnostmi. Z učinkovitim javnim dostopom do informacij in z možnostjo, da so državljani hkrati
uporabniki in ponudniki informacij, povečuje raven demokracije v družbi in utrjuje kulturno
samozavest naroda.
S programom se Slovenija aktivno vključuje v graditev evropske informacijske infrastrukture (EII) s
ciljem zagotavljanja interesov uporabnikov telekomunikacijskih storitev in aktivne vloge Slovenije
pri vključevanju v globalne telekomunikacijske tokove. To bo omogočilo večjo konkurenčno
sposobnost gospodarstva in povečalo dohodek od telekomunikacij.
Glede na geografsko lego ima Slovenija odlične možnosti za trženje tranzitnih telekomunikacijskih
storitev - predpogoj za to je skladnost s širokopasovno telekomunikacijsko infrastrukturo Evrope.
Za zagotovitev aktivne vloge v zahtevnem mednarodnem okolju telekomunikacij pa je nujna
sinergija vseh akterjev v Sloveniji.
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Za doseganje ciljev SU je treba spodbujati domača strateška partnerstva, domača znanja, lastno
dodano vrednost in to obravnavati kot sestavni dei slovenske informacijske infrastrukture. Le s tako
aktivno vlogo bo Sloveniji uspelo ohraniti kritično maso znanja, ki je nujna za nadaljnji razvoj
telekomunikacij in informacijskih tehnik."
2.3 Telekomunikacije kot generator družbeno-ekonomskega razvoja
Telekomunikacije so pogoj za uspešno gospodarsko rast in eden najučinkovitejših ter hkrati
relativno poceni dejavnikov za povečevanje te rasti'.
Medsebojno pospeševanje razvoja telekomunikacij in gospodarstva dokazujejo spodaj navedeni
podatki (3):
•

•
•
•

Število telefonskih naročnikov na 100 prebivalcev po posameznih državah je tem večje, čim
večji je bruto družbeni proizvod na prebivalca. Če ugotovitev obrnemo, rečemo lahko tudi,
da je družbeni proizvod tem večji, čim večja je gostota telefonskih naročnikov (diagram v
Prilogi 2).
V 23 najbolj razvitih državah, ki imajo le 15 % prebivalstva sveta, je priključenih 62 % vseh
telefonskih naročnikov.
Pri novejših storitvah so te razlike še izrazitejše, saj je npr. 84 % mobilnih naročnikov, 91 %
faksimilnih naprav in 97 % vseh gostiteljskih računalnikov interneta v razvitih deželah.
Pregled držav ali regij, ki so se hitreje razvijale, pokaže, da so te države oziroma regije
najprej pospešile razvoj telekomunikacij (Japonska med leti 1960 in 1977; Koreja, Singapur
in Tajvan med leti 1975 in 1985; nekatere države Južne Amerike po letu 1990).

Razvite države uporabljajo razvitost svojih telekomunikacij kot konkurenčno prednost in kot oviro
za manj razvite pri konkurenčnem boju na trgu proizvodov in storitev z najvišjo dodano vrednostjo.
Za razliko od dosedanjega razvoja mora Slovenija v prihodnje pospešiti predvsem razvoj sodobnih
telekomunikacijskih storitev v skladu z strategijo GII in EH. Ekonomske posledice pospešenega
razvoja telekomunikacij so predvsem tele:
• multiplikacijski učinki so pri vlaganjih v telekomunikacije veliko večji kot v katerikoli drugi
veji, posledično pa vplivajo tudi na rast drugih vej;
• stimuliranje mednarodne konkurenčnosti in trgovanja;
• izboljšanje učinkovitosti velikih, srednjih in malih podjetij, tudi v globalnih razmerah;
• odpiranje privlačnih lokacij za tuje investitorje, ustvarjanje dolgoročne perspektive za
investiranje iz tujine;
• formiranje strokovnega potenciala in ustvarjanje novih delovnih mest;
• hitrejša ekonomska rast zaradi zmanjšanja informacijskih stroškov kot posledice učinkovitih
telekomunikacij in povečane proizvodnje v informacijsko intenzivnih industrijah;
• omogočanje policentričnega razvoja in izenačevanje razvojnih možnosti.

2.4 Telekomunikacije kot dobrina in temeljna človekova pravica
Telekomunikacije oziroma telekomunikacijski prostor države ima večino značilnosti naravne in
javne dobrine. Gre za infrastrukturo infrastruktur vsake, še posebej pa v informacijsko družbo
usmerjene države, za katero ne smejo veljati samo običajni zakoni ponudbe in povpraševanja. Vse
zakone in dogajanja v telekomunikacijskem prostoru je treba ocenjevati tudi s stališča dolgoročnih
interesov države in njene družbe. Prav posebej to velja za radiofrekvenčni spekter, številčenje
oziroma številski prostor, zaščito podatkov in zasebnosti porabnikov.
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Telekomunikacije so, vsaj osnovne storitve- (USO), tudi priznana temeljna človekova pravica, ki jo
marsikje ni mogoče realizirati na ekonomski način, zato jo mora država s posebnimi zakonskimi
določbami omogočiti v sprejemljivih obsegu, kakovosti in ceni (5, 19). Osnovne storitve, ki so
opredeljene kot določen najmanjši nabor storitev ustrezne kakovosti, morajo biti dostopne vsem
uporabnikom po primerni ceni ne glede na geografsko lokacijo. Danes razumemo to kot možnost
oziroma pravico vsakega državljana do telefonskega priključka (6, 19), ki naj omogoča prenos
zvokovnih (govornih) sporočil frekvenčne pasovne širine 3,1 kHz, prenos faksimilnih sporočil
grupe 3 in možnost prenosa podatkov prek modema s hitrostjo do 2400 bit/s. Tak priključek naj ima
možnost dostopa do nujnih storitev, do obratovalca za klice v sili in posredovanje pri vzpostavljanju
zvez ter do informacij o telefonskih naročnikih. •
Z razvojem telekomunikacij se bo ta minimalni nabor telekomunikacijskih storitev spreminjal.
Osnovni pogoji, vezani na temeljno pravico do telekomunikacij, so:
• vsakemu državljanu je treba omogočiti uporabo univerzalnih storitev znotraj javnega omrežja
po dostopnih cenah za uporabnika,
• vsakdo, vključno z osebami s posebnimi zahtevami ali drugačnimi zmožnostmi, mora
imeti dostop do telekomunikacijskih storitev pod primernimi (enakimi) pogoji,
• telekomunikacije morajo biti stalno dostopne in brez prekinitev tudi v času kriz in vojn.

2.5 Globalne smeri razvoja telekomunikacij
V tehnično/tehnološkem in organizacijskem smislu doživljajo telekomunikacije izjemen razvoj.
Napredek na področju telekomunikacij in informacijske tehnologije karakterizirajo naslednji trendi
(30):
•
•
•
•

zlivanje (integracija) različnih telekomunikacijskih storitev kot so besedila, zvok in slike znotraj
enega telekomunikacijskega omrežja,
zbliževanje (konvergenca) telekomunikacijskih, informacijskih tehnik/tehnologij in tehnologije
medijev,
mobilnost in dostopnost storitev uporabnikom vedno in povsod, ne glede na njihov trenutni
geografski položaj in čas,
globalizacija omrežij in storitev.

Ti trendi so zelo izraziti. Hkrati se stalno veča zmogljivost, kakovost in kompleksnost storitev ter
aplikacij.
Tradicionalno telefonsko omrežje pospešeno spreminja svoj značaj. Zgrajeno je bilo izključno kot
nosilec govornih storitev, sedaj pa se mora soočati s telekomunikacijskimi zahtevami modemih
družb in gospodarstev, ki daleč presegajo zmožnosti govornih telekomunikacij. Pomemben
napredek je bil dosežen z digitizacijo telekomunikacijskih omrežij in integracijo storitev z
digitalnimi omrežji (ISDN), kar ponuja možnost učinkovitega prenosa ne le zvokovnih storitev
ampak tudi podatkovnih in slikovnih (video) storitev v omejenem obsegu po telefonskih vodih.
Evropska skupnost je sprejela standard EURO-ISDN kot izhodiščno infrastrukturo za razvoj v smeri
informacijske družbe. Nove multimedijske storitve, na primer visokokakovostne
videokomunikacije, pa zahtevajo bistveno večjo frekvenčno pasovno širino, kot jo omogoča ISDN.
Potrebna je nova širokopasovna telekomunikacijska infrastruktura, ki bo omogočala fleksibilno
kombiniranje vseh informacijskih medijev. Današnja vodilna tehnika za učinkovito implementacijo
takšne infrastrukture je tako imenovani asinhronski način prenosa (ATM) v kombinaciji z
intemetovim protokolom. To je tudi smer razvoja slovenske telekomunikacijske infrastrukture pri

poročevalec, št. 24

42

16. april 1999

vpeljavi širokopasovne javne infrastrukture z uporabo tehnike B-ISDN, ki pa se bo prilagajala
najnovejšim tehnikam in globalnim trendom.
Značilen primer zbliževanja različnih informacijskih medijev je internet. Uporabnik lahko prek
njega izkorišča vrsto aplikacij kot so elektronsko poslovanje, izobraževanje na daljavo, elektronsko
sporočanje, poiskava informacij itd., ki jih realizira s pomočjo intemetskih storitev (telnet, www,
news, ftp, gopner, itd). To pomeni, da se bodo današnjim intemetskim storitvam pridružile nove
(intemetska telefonija, video konference, plačljiva televizija, itd.). Internetske storitve je treba
obravnavati enakovredno z današnjimi najpomembnejšim telekomunikacijskimi storitvami (fiksna
in mobilna telefonija, podatkovne komunikacije, radiodifuzija) z vseh bistvenih vidikov (kakovost
storitev, varnost, zasebnost, itd.). Poudariti velja izreden pomen intemetskih storitev za vse
generacije, da se lahko neprekinjeno izobražujejo na daljavo in tako dosegajo potrebna znanja, ki
omogočajo prestrukturiranje delovne sile za potrebe informacijske družbe.
Mobilnost in dostopnost v telekomunikacijah omogočajo radiokomunikacijski sistemi, posebej
mobilna omrežja in brezvrvični sistemi. Razvoj mikroelektronike, digitizacija signalov, nove
metode kodiranja so povzročili hitro rast teh sistemov, ki postajajo resna konkurenca in tudi
dopolnitev fiksnemu telefonskemu omrežju, odpirajo pa tudi nove možnosti v povezovanju
naročnikov na fiksno javno omrežje, v storitvah radiolokacije in navigacije.
Za sedanji in prihodnji razvoj javnih telekomunikacij je značilna tudi liberalizacija, ki jo je
omogočil razvoj tehnike/tehnologije in nižanje cen telekomunikacijskih naprav in storitev.
Graditev telekomunikacijskih omrežij in nuđenje telekomunikacijskih storitev lahko ekonomično
organizirajo tudi posamezni gospodarski subjekti in ne več samo država. Prevladuje prepričanje,
daje uvajanje konkurence, ne glede na velikost države in razvitost panoge, nujna in da odlaganje
uvedbe konkurence pomeni izgubo mnogih koristi (31).
V večobratovalskem (večoperaterskem) okolju ni več mogoče pooblastiti samo enega obratovalca
(operaterja) za tehnično brezhibnost in korektnost delovanja vseh v državi delujočih
telekomunikacijskih sistemov. Prav tako ni smiselno od države pričakovati in zahtevati, da sama
poskrbi za sleherni parameter v normativnem in nadzornem smislu. Čim več tehnične vsebine je
smiselno v celoti prepustiti posameznim obratovalcem in ponudnikom storitev, ki morajo tudi z
uporabo standardov, posebej še mednarodno usklajenih (harmoniziranih), doseči potrebno tehnično
skladnost omrežij in opreme. Zakonodaja naj se omeji le na bistvene zahteve oziroma predpise.
V prehodu na liberaliziran trg se odpravlja zaščita in posebne pravice monopolnih, državnih
obratovalcev. Ti obratovalci morajo prevzeti celo večje obveznosti pri zagotavljanju dostopa do
omrežja, nuđenju storitev in zagotavljanju kapacitet omrežja. Za urejanje telekomunikacij ni
mogoče učinkovito uporabiti druge splošne zakonodaje, ki ureja odnose na trgu, zato nastaja nova
telekomunikacijska
zakonodaja
(regulativa),
ki
opredeljuje
predvsem
delovanje
telekomunikacijskega tržišča, zagotavlja odprtost omrežij (ONP), upravljanje omejenih dobrin,
zagotavljanje univerzalnih storitev, zaščito uporabnikov in drugo.
2.6 Dosedanji razvoj in stanje telekomunikacij v Sloveniji
Začetki telekomunikacijske dejavnosti na ozemlju Slovenije segajo v čas neposredno po odkritju
telegrafa oziroma telefona. Pred prvo svetovno vojno je bilo zgrajenih več objektov, ki so prek
našega ozemlja predvsem s telegrafskimi zvezami povezovali avstroogrsko prestolnico s pristanišči
in pomorskimi bazami na Jadranu. Po prvi svetovni vojni se je postopoma oblikovalo slovensko
telegrafsko in telefonsko omrežje. Prve avtomatske telefonske centrale so bile postavljene že leta
1927, v letu 1928 je začela delovati tudi prva radijska postaja. V javno telekomunikacijsko omrežje
so sorazmerno hitro uvajali razne tehnične novosti. Tehnične in tehnološke rešitve so bile vedno
blizu ali pa enake rešitvam v telekomunikacijsko bolj razvitih državah, intenzivnost razvoja, število
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oziroma gostota telefonskih priključkov,, kakovost storitev in zmogljivost (kapaciteta) omrežja pri
nas pa so zaostajali za njimi. Posebej opazen je bil zaostanek po stanju ob koncu druge svetovne
vojne. Ponudba je v Sloveniji ves čas zaostajala za povpraševanjem.
Organiziranost in pravni temelji telekomunikacijske dejavnosti v Sloveniji so se večkrat
spreminjali. Za večino telekomunikacijskih storitev so. imele monopol organizacije PTT. V
nasprotju z razvito Evropo je bila prodaja in nabava terminalske opreme prosta, pod pogojem, da je
imela atest PTT. Organizacije PTT so bile od leta 1960 naprej precej samostojne. V Sloveniji je
bilo 9 podjetij PTT, ki so bila povezana v Združenem podjetju PTT Ljubljana. Oktobra 1993 so se
združila v enotno podjetje PTT, s L januarjem 1995 pa seje to podjetje razdelilo na Pošto Slovenije
in Telekom Slovenije.
Zakonodaja je zunaj sistema PTT opredelila le telekomunikacije za potrebe organizacij RTV in
lastna (funkcionalna) omrežja velikih sistemov. Posebej so se razvijale storitve osebnega klica po
sistemu RDS, od leta 1982 pa tudi kabelska distribucijska omrežja CaTV in od konca 90-ih let
intemetske storitve. Čeprav je bila mobilna telefonija v okviru sistema PTT, seje precej samostojno
razvijala z analognim sistemom NMT 410 in od leta 1996 tudi z digitalnim sistemom GSM 900.
Državne telekomunikacijske pristojnosti so bile v preteklosti močno koncentrirane na ravni
federacije; Slovenija svojih državnih telekomunikacijskih organov ni imela, zato tudi ne tradicije za
vodenje telekomunikacijske politike. Po osamosvojitvi je bila ustanovljena Uprava RS za
telekomunikacije kot organ v sestavi Ministrstva za promet in zveze.
Slovenija je dobila svoj prvi zakon o telekomunikacijah šele leta 1997. Druge republike bivše SFRJ
so imele svoje zakone že v času skupne države, kar kaže, da je (bila) v slovenski družbi zavest o
pomenu telekomunikacij in o potrebi po enotni, učinkovito vodeni telekomunikacijski politiki slabo
prisotna.
Po drugi svetovni vojni je število telefonskih priključkov na 100 prebivalcev raslo hitro, vendar
počasneje od razvitih držav, zato se je razkorak v primerjavi z njimi še povečeval (Diagram 1 v
prilogi). V primerjavi z vzhodnoevropskimi državami pa je bil razvoj hitrejši, saj seje Slovenija po
razvitosti telekomunikacij med temi državami povzpela na prvo mesto, čeprav so imele nekatere od
teh držav po vojni ugodnejši položaj. Povprečna letna stopnja rasti števila oziroma gostote
priključkov je od 13 % v sedemdesetih letih padla na 9 % v osemdesetih in na 8 % v devetdesetih
letih. Slovenija je ob koncu leta 1997 imela 733.266 telefonskih priključkov, kar pomeni gostoto
36,7%, ki sojo imele Nizozemska leta 1981, Nemčija leta 1982, Avstrija leta 1986, Italija leta
1989. Telekomunikacijsko bolj razvite države (Švedska, Danska, ZDA itd.) so tako gostoto dosegle
že pred letom 1975. Stanje gostote telefonskih priključkov v vzhodnoevropskih državah je danes od
15% do 30% (2,4).
V Sloveniji je bilo ves čas izredno veliko nerealiziranih vlog za telefonski priključek, ki so se v letih
do 1995 gibale okrog številke 50.000. Pospešena graditev telefonskega omrežja v zadnjih letih,
nove tehnološke rešitve in uvedba mobilne telefonije so omogočili, da se je število teh vlog ob
koncu leta 1997 znižalo na 25.000. Slovenija ima tudi zelo veliko (137.000) dvojčnih priključkov,
ki pa ne ustrezajo standardom za sodobne telefonske priključke. Kakovost storitev, ki je bila v
nekaterih obdobjih precej slaba, se je z digitizacijo zadnja leta zboljšala, skrajšala se je čakalna
doba za priključitev novega telefona, ki sedaj znaša okrog 20 dni, in čas odprave napak.
Mednarodna telekomunikacijska zveza je pri urejanju statističnih podatkov razvrstila svojih 206
držav članic v štiri skupine glede na kosmati družbeni proizvod na zaposlenega: nizka, nižjasrednja, višja-srednja in visoka. Slovenija je uvrščena v višjo-srednjo skupino, v kateri je 28 držav
(npr. Argentina, Češka, Grčija, Malta, Južnoafriška republika itd.). V tabeli v nadaljevanju so iz te
statistike (3) podani nekateri telekomunikacijski pokazatelji za Slovenijo in povprečje za skupino, v
kateri se nahaja (višja-srednja), ter povprečje za najbolj razvite države (visoka). Navedeni podatki
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veljajo za leto 1996, če ni v tabeli drugače podano.
Tabela 1 - Telekomunikacijski pokazatelji
Slovenija

VišjaVisoka
srednja
9.431
4.747
GDP na prebivalca (USD)
25.806
33.33
Število telefonskih priključkov na 100 prebivalcev
13.36
54,06
7,8
Povprečni letni porast števila tel. priklj. 1990-1996 (%)
9,0
3,6
—
Čakalna doba na telefonski priključek ,* leta
1.1
0,9
62.0
Stopnja digitizacije central (%)
69.9
89.9
75.5
Izkoriščena kapaciteta central (%)
84,8
89.9
1.45
2.68
5,17
Število javnih govorilnic na 1.000 prebivalcev
761
Priključnina (pristojbina za nov priključek) (USD)
203
139
6,3
Mesečna naročnina (USD)
8,3
12,1
0.02
0.09
Cena triminutne krajevne zveze (USD)
0,12
1.01
2.00
13,7
Število mobilnih priključkov na 100 prebivalcev
53,3
13.3
Odhodni mednarodni promet v minutah na prebivalca
12,3
160,0
97,7
94,4
Odhodni medn. promet v minutah na zaposlenega v telek
7,9
10,0
Porast števila telefonskih priključkov 1995/1996 (%)
3,6
48,1
75,5
54,1
Porast mobilnih priključkov med letoma 1996/1995 (%)
41,89
Predvidena gostota telefonskih priključkov leta 2.000
16,98
59,26
'izračunano z deljenjem števila čakajočih na priključek s številom novih priključkov na leto
Čeprav so nekateri podatki v tabeli dovolj zgovorni, velja opozoriti še na nekatere značilnosti, ki so
delno vidne iz tabele, delno pa iz drugih podatkov iz te statistike. Slovenija je po razvitosti
telekomunikacij še vedno zadnja med zahodnimi državami in prva med vzhodnimi. Hitrost
povečevanja števila (navadnih) telefonskih priključkov je v povprečju skupine, število priključkov
na 100 prebivalcev je približno v skladu z kosmatim družbenim proizvodom na prebivalca. Zaostaja
pa povečevanje števila mobilnih priključkov in nekaterih drugih storitev. Podatki o razvoju
telekomunikacij v vzhodnoevropskih državah kažejo, da nas lahko nekatere od teh držav v nekaj
letih dohitijo.
Opazen je zelo močan odhodni mednarodni promet tako glede na prebivalca kot tudi na zaposlenega
v telekomunikacijah, kar je razumljivo glede na velikost države.
Država je vedno nadzorovala cene telekomunikacijskih storitev, ki so ves čas zaostajale za
dejanskimi stroški. Ker se niso povečevale po stroškovnih načelih, se je neusklajenost cen s stroški
stalno večala. Uvedeni so bili tudi razni načini dodatnega financiranje graditve omrežja, predvsem
krajevnega. Poleg manjše udeležbe sredstev proračuna je bilo financiranje razvoja v glavnem iz
lastnih sredstev organizacij PTT. V letih od 1976 do 1991 je bilo pomembno združevanje sredstev
uporabnikov v okviru SIS (samoupravne interesne skupnosti). Zaradi tega so nekateri naročniki v
primerjavi z bolj razvitimi deli države plačali zelo visoko začetno ceno (priključnino) novega
telefonskega priključka. Po ukinitvi SIS-ov ni bilo več sistemskega vira, ki bi ga bilo mogoče
uporabiti tudi za financiranje gradnje krajevnih telefonskih omrežij in s tem za povečevanje števila
telefonskih priključkov na manj razvitih področjih.
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3 Cilji telekomunikacijske politike

3.1 Smeri optimalnega dolgoročnega tehnološkega razvoja telekomunikacij
Liberalizacija telekomunikacij, ki je prisotna že dalj časa, seje v zadnjih nekaj letih spremenila v
svetovni proces, ki ga močno podpira tudi Svetovna trgovinska organizacija (WTO), in se
nezadržno širi po vsem svetu, ne glede na stanje razvitosti telekomunikacij v regiji ali državi.
Slovenske telekomunikacije so močno vpete v evropski prostor in prek njega v svetovnega. Prevelik
zaostanek za Evropo pomeni izključitev iz kroga držav s hitrim družbenim in ekonomskim
razvojem, zato velja, da morajo slovenske telekomunikacije slediti evropskemu razvoju s čim
manjšim zamikom. Če hoče Slovenija v celoti izkoristiti svoje strateške danosti, mora čimprej
digitizirati telekomunikacijsko omrežje vključno z naročniškimi zankami, povečati razširjenost
mobilnih telekomunikacij, da bo primerljiva z razšiijenostjo fiksnih, in relativno hitro uvajati
širokopasovne digitalne zmogljivosti s tehnikama ATM in SDH kot osnovo za večpredstavnostne
(multimedijske) komunikacije.
Razvoj bo potekal v močno liberaliziranem, večobratovalskem okolju, ne samo na ravni storitev,
ampak tudi na infrastrukturni ravni. Medsebojna povezljivost in medsebojna obratovalnost sta
nepogrešljiva in ključna elementa delujočega konkurenčnega okolja, pri čemer je predvsem
postavitev pravilnega tehničnega in regulativnega ogrodja za medsebojno povezljivost ena od
primarnih nalog telekomunikacijske politike. Država mora obratovalcem zakonsko zagotoviti
povezljivost in sicer kot pravico in kot dolžnost.
Pri uvajanju evropske širokopasovne telekomunikacijske infrastrukture mora Slovenija aktivno
sodelovati in zagotoviti obratovalno skladnost med telekomunikacijskimi obratovale! oziroma
omrežji, kabelskimi distribucijskimi oziroma komunikacijskimi omrežji in globalnimi satelitskimi
omrežji. Zagotavljanje in razširitev uporabe transevropskih omrežij in storitev, vključno z
elektronsko pošto, prenosom podatkov in video ter večpredstavnostnimi (multimedijskimi)
storitvami, se mora izvajati usklajeno s telekomunikacijsko politiko na evropski ravni.
3.2 Dolgoročna vloga in pomen lastnega znanja
Dolgoročna akumulacija lastnih telekomunikacijskih znanj, razvoj lastne telekomunikacijske
opreme in storitev v ustreznem obsegu ter njihovo trženje na svetovnem trgu so temeljnega pomena
za hiter in učinkovit razvoj slovenskih telekomunikacij in slovenskega telekomunikacijskega
prostora. Predvsem so lastna znanja in izkušnje najboljše sredstvo za izogibanje napačnim
usmeritvam in odločitvam v vseh fazah, od strateških zamisli prek idejnih načrtov do izvedbe,
obratovanja in vzdrževanja vgrajene opreme.
Telekomunikacijsko omrežje spada in bo spadalo med najbolj zahtevne produkte človeške pameti.
V naslednjih letih bosta telekomunikacijska tehnika in tehnologija postali ogrodje mnogih drugih
tehnik in tehnologij, telekomunikacijsko omrežje pa infrastruktura infrastruktur naše civilizacije. V
času, ko marsikatera tehnologija in infrastruktura oziroma njun razvoj resno načenja svetovno
ekologijo, medsebojne odnose in ekonomsko stabilnost, bo evolucija telekomunikacijskega omrežja
prinesla optimalno razmeije med koristnostjo in ceno v vse sfere življenja razvitih in tudi manj
razvitih delov sveta ter služila kot element povezovanja in racionalizacije porabe omejenih virov.
Telekomunikacijsko omrežje kot produkt bo na voljo uporabnikom po celem svetu, kot tehnologija
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oziroma kot prodajni artikel pa bistveno bolj omejenemu krogu najnaprednejših držav, ki so in bodo
zmogle vlaganja v znanje in razvoj, posebej še v generični razvoj. Vključitev Slovenije v globalno
informacijsko družbo in ekonomijo znanja ni mogoča brez ustreznega znanja, čeprav bi bili na voljo
ustrezni tehnični pogoji. Ključnega pomena je zato stalni proces izobraževanja in ciljnega ravnanja
s človeškimi viri za področje telekomunikacij in informacijskih tehnik.
Slovenija tudi proizvaja telekomunikacijsko opremo. Pomembnejša je proizvodnja telefonskih
central, ki dosega skoraj en odstotek svetovne proizvodnje. Več kot 50 % proizvedenih central so
sad domačega razvoja, proizvodnja drugih, predvsem večjih central, pa poteka v sodelovanju s
podjetjem Siemens. Nad 70 % proizvodnje central gre v izvoz, proizvodnja in izvoz na prebivalca
sta v tem segmentu daleč največja na svetu. V izvorni (generični) razvoj za proizvodnjo svojega
(domačega) tipa telefonskih central je bilo vloženo veliko znanja in sredstev. Ker daje dobre
rezultate, bi ga morali vzdrževati še naprej. Nabor znanj, potrebnih za uspešen izvorni razvoj,
obsega poleg obvladovanja strojne in programske opreme tudi najnovejša znanja o razvoju
telekomunikacijskega trga, smereh razvoja telekomunikacij in podobno in se jih lahko uporabi
tudi za kompleksnejše naloge pri načrtovanju omrežij, izvozu telekomunikacijske opreme in
storitev, upravljanju telekomunikacij itd.
Ohranjanje in rast tega lastnega razvojnega potenciala ima večkratni pozitivni efekt na narodno
ekonomijo in družbo kot celoto:
•
•
•

slovenska industrija lahko izvaža izdelke vrhunske tehnike in tehnologije z veliko dodano
vrednostjo in brez prevelikega izkoriščanja neobnovljivih naravnih virov;
Slovenija ima in bo imela svoje kadre, ki so/bodo usposobljeni za vrhunsko načrtovanje in
realizacijo slovenskega telekomunikacijskega omrežja;
pridobljena integracija znanja in izkušenj omogoča izvoz ne samo slovenske industrije
telekomunikacijske opreme ampak, s primernimi mednarodnimi povezavami, tudi izvoz
slovenskih telekomunikacijskih storitev, kar je edini možni način za ohranitev ekonomskega
ravnotežja slovenskih telekomunikacij v domačem prostoru.

Za podporo izobraževanju in lastnemu razvoju telekomunikacij je treba zagotoviti podobne prijeme,
kot jih uporabljajo druge novo industrializirane države:
• spodbujanje zanimanja mladine za ustrezne študijske usmeritve z opredelitvijo strateškega
pomena telekomunikacij in informacijskih tehnik, ki se odraža tudi v realizaciji Sil.
• privlačna štipendijska politika ter spodbujanje interdisciplinarnega dodiplomskega in
podiplomskega študija (tehnika, tehnologija, upravljanje /management/, ekonomija...),
• povezava študija z industrijo telekomunikacij (tehnika, tehnologija, obratovalci) ter ohranjanje in
tvotjenje novih razvojno-raziskovalnih jeder z ustrezno kritično maso znanja, ki omogoča
izvorni razvoj in lastno dodano vrednost,
• sofinanciranje novih in dopolnilnih oblik izobraževanja (izobraževanje na daljavo, delavnice,
mednarodni seminarji...), posebej še vrhunskih strokovnjakov,
• spodbujanje vključevanja v evropske programe (5. okvirni program, EUREKA, PHARE, ...)
predvsem z organizacijsko podporo in sofinanciranjem,
• sofinanciranje izvornega (generičnega) razvoja predvsem v delu, ki ga izvajajo raziskovalni
instituti in univerze.
• podpiranje in sofinanciranje pilotskih telekomunikacijskih sistemov v domačem okolju, posebej
tistih, ki so plod domačega razvoja.
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3.3 Cilji telekomunikacijske politike in programa
Temeljni cilji politike telekomunikacij in njenega nadaljnjega razvoja so:
1. z dolgoročnim, stabilnim in pospešenim razvojem telekomunikacij v Sloveniji zagotoviti
zanesljive telekomunikacijske storitve, katerih ponudba bo usklajena s pričakovanji uporabnikov
in potrebami informacijske družbe,
2. zagotoviti dostopnost univerzalnih telekomunikacijskih storitev vsem po dostopnih cenah,
3. ščititi interese potrošnikov in drugih uporabnikov telekomunikacijskih storitev vključno z zaščito
telekomunikacijske tajnosti in zasebnosti.
4.. zagotoviti in pospeševati učinkovitost in tekmovanje med obratovalci,
5. spodbujati razvoj in uvajanje novih storitev, raziskav in inovacij v telekomunikacijah,
6. zagotoviti učinkovito rabo radio frekvenčnega spektra in telekomunikacijskega številčenja
7. zagotoviti delovanje telekomunikacij in nuđenje storitev ob naravnih nesrečah, v času
izrednega stanja in vojne,
S. zaščita nacionalno-vamostnih interesov države.
Te načelne cilje bo mogoče doseči postopoma, prek naslednjih delnih, preglednih in oprijemljivih
ciljev (načini realizacije so navedeni v drugih točkah programa):
• uskladiti (harmonizacija) naše tehnične in pravne rešitve z evropskimi in svetovnimi
normativi do konca leta 2000,
• zagotoviti izvajanje univerzalnih storitev najkasneje s 1. 1.2001 in postopno širiti njihov
obseg,
• pospešeno izvajati modernizacijo omrežja tako, da bo popolna digitizacija medkrajevnega
omrežja dokončana do konca leta 2000, da bo uvedeno inteligentno omrežje z osnovnim
naborom storitev (CS2) v letu 2000 in istega leta dosežena gostota 10 % priključkov ISDN,
• pospeševati digitizacijo radiodifuzije tako, da bo leta 2005 lahko že 30 % naročnikov
uporabljalo DAB in DVB,
• pospeševati razvoj telekomunikacij tako, da bo dosežen povprečen nivo razvitosti držav EU
in sicer v letu 2005 v fiksnem omrežju gostota 55 % in v mobilnem omrežju 30 %,
• nadzorovano izvesti popolno liberalizacijo telekomunikacijskih storitev in infrastrukture,
• začeti prvo fazo postopne privatizacije državnega deleža v telekomunikacijskih organizacijah
in jo v čim večji meri dokončati v letu 2000,
• zagotoviti javnost in preglednost postopkov, pogojev in dela državne uprave.
Slovenija se lahko v svetu uveljavi s svojimi telekomunikacijskim storitvami, zato si mora postaviti
cilj, da bo postala pomembnejše evropsko in svetovno telekomunikacijsko posredovalno središče,
za kar bo morala bit dejavna tako v mednarodnih telekomunikacijskih organih kot v mednarodnih
dvostranskih stikih in zagotoviti tehnično/tehnološke podlage za graditev takega središča.
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4 Vključevanje v evropske in globalne telekomunikacijske povezave
Telekomunikacije posamezne države so sestavni del enotnega svetovnega omrežja. Potreba po
meddržavnem sodelovanju je večja kot na drugih segmentih delovanja države. Glede
telekomunikacijske problematike so za našo državo poleg dvostranskega sodelovanja pomembne
predvsem Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), Konferenca evropskih uprav za pošto in
telekomunikacije (CEPT), Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI), Svetovna
trgovinska organizacija (WTO) in Evropska unija (EU).
Slovenija ima urejene dvostranske odnose telekomunikacijskih organov s sosednjimi državami. V
dvostranskih stikih ne prihaja do bolj poglobljenih odnosov, niti ni opaziti posebnih težav, razen pri
odnosih z Italijo pri obmejnem usklajevanju uporabe radio frekvenčnega spektra oziroma urejanju
uporabe radijskih postaj, ki sevajo preko meje.
ITU je najstarejša mednarodna (medvladna) organizacija, ki na svetovni ravni skrbi za regulativne
in standardizacijske zadeve s področja telekomunikacij. V svetu so telekomunikacije razvite
neenakomerno. Najmanj razvite države imajo približno 3 telefonske priključke na 100 prebivalcev,
države v Srednji in Vzhodni Evropi okrog 16 telefonskih priključkov na 100 prebivalcev, razvite
države pa več kot 50 telefonskih priključkov na 100 prebivalcev. Ker ITU težko ustreže vsem
pričakovanjem, se ustanavljajo regionalne organizacije s podobnimi nalogami. Zaradi skoraj 136letne tradicije in močnega kadrovskega potenciala pa je ITU, posebej na področju satelitskih in
drugih radijskih zvez kot tudi na področju telekomunikacijske standardizacije, še vedno
najpomembnejša mednarodna telekomunikacijska organizacija. Slovenija mora spremljati delovanje
ITU-ja in ukrepati v primerih, pomembnih za našo državo.
ETSI je evropska standardizacijska organizacija v okviru EU, ustanovljena leta 1988, ki se je v
kratkem obdobju svojega delovanja izredno uveljavila. To je v telekomunikacijah samo pospešilo
proces, v katerem državne standardizacije izgubljajo pomen. EU sofinancira ETSI in marsikateri
dokument te organizacije postane podlaga za tehniške predpise EU. ETSI izdaja standarde ETS,
začasne standarde IETS, tehnične podlage za regulativo TBR in druge standardizacijske dokumente.
Slovenija se glede telekomunikacijske standardizacije lahko v celoti opre na ETSI, zato je treba delo
te organizacije skrbno spremljati.
Konferenca evropskih uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT) opravlja po večji reorganizaciji v
letu 1990 le naloge, ki so povezane z regulativo telekomunikacij. CEPT združuje vse evropske
države razen ZRJ, tudi Rusijo, zato je zelo primeren organ za urejanje zadev, ki se morajo enotno
reševati za vso Evropo. CEPT je svoje delo organiziral v Komiteju za radiokomunikacije (ERC) in
v Komiteju za telekomunikacijsko regulativo (ECTRA). Oba komiteja imata v Kopenhagen-u svoja
urada (ERO oziroma ETO). Oba komiteja izdajata priporočila in odločitve s področja
telekomunikacijske regulative. Ker EU nekatere naloge kot so npr. satelitske zveze, namembnost
radiofrekvenčnega spektra in podobno, v veliki meri prepušča CEPT-u, je treba pri usklajevanju
naše regulative z evropsko nujno upoštevati tudi dokumente te organizacije. CEPT in njegovi organi
kot tudi organi EU prevzemajo v Evropi s poenotenjem regulativnih pravil nekatere naloge državnih
organov, zato mora Slovenija aktivno delovati v teh organih in postati članica uradov ERO in ETO.
Svetovna trgovinska organizacija VVTO
Splošni sporazum o trgovini s storitvami GATS, ki je bil v okviru WTO sklenjen leta 1994 ob
koncu urugvajskega kroga pogajanj o prosti trgovini, obsega s področja telekomunikacij le aneks o
storitvah z dodano vrednostjo. Aneks obravnava podrobnosti v zvezi z dostopom do trga storitev z
dodano vrednostjo in potrebne ukrepe za zagotovitev konkurenčnega delovanja pri nuđenju teh
storitev, kot so:
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• javna objava informacij o pogojih za dostop do javnih omrežij in storitev ter pogojih za njihovo
uporabo,
• podpisnice GATS morajo pod enakopravnimi pogoji doseči soglasje glede dostopa do javnih
omrežij in storitev ter njihove uporabe,
• države članice WTO in podpisnice GATS morajo zagotoviti medomrežno povezovanje zasebnih
omrežij in opreme z javnimi omrežji in storitvami.
Naknadno so od aprila 1994 do 15. februarja 1997 potekala pogajanja o sporazumu o bazičnih
telekomunikacijskih storitvah (5). Sporazum, ki je začel veljati 5. februarja 1998, zajema vse oblike
telekomunikacijskih storitev in sicer govorno telefonijo, teleks, zakup vodov, fiksne in mobilne
satelitske sisteme, mobilno telefonijo, prenos podatkov, osebni klic, osebne komunikacijske
sisteme, kot tudi krajevne, medkrajevne in mednarodne klice. Države - podpisnice sporazuma - so
se obvezale, da bodo postopoma odpirale svoj trg telekomunikacijskih storitev in pri tem spoštovale
pravila obnašanja, kot jih določa sporazum. Odpiranje trga teh držav bo potekalo v skladu s
"ponudbo", ki jo je dala posamezna država. Storitve, zajete s sporazumom, ki ga je podpisalo 69
držav, predstavljajo več kot 90 % vseh telekomunikacijskih prihodkov na svetu. Sporazum omogoča
vstop tujcem na do sedaj relativno zaprte trge telekomunikacijskih storitev, omogoča tuje
investiranje v telekomunikacije (ustanavljanje tujih firm ali komercialno prisotnost in možnost
delničarstva v državnih telekomunikacijskih podjetjih), vsebuje pa tudi regulativna načela za
korektno konkurenčno delovanje na trgu telekomunikacijskih storitev.
Poleg glavnih načel, ki jih vsebuje že krovni sporazum GATS, torej prost dostop do trgov,
vsedržavna obravnava (uvoženo blago ali storitve se obravnava enako kot enakovredno domače
blago ali storitve oziroma se obravnava tuje subjekte enako kot domače), obravnava drugih po
načelu države z največjimi ugodnostmi, zahteva po preglednosti, prinaša sporazum o bazičnih
telekomunikacijskih storitvah precej specifičnih pravil, ki se nanašajo na:
•
•
•
•
•

medomrežno povezovanje,
osnovne (univerzalne) telekomunikacijske storitve,
javnost nekaterih podatkov,
oblikovanje neodvisnega regulativnega organa,
dostop do omejenih virov (radiofrekvenčni spekter, telekomunikacijsko oštevilčenje).

Zgoraj navedena pravila so usklajena s pravili, kijih za države članice uveljavlja EU.
Slovenija je podpisala sporazum GATT v letu 1994, članica WTO pa je postala v letu 1995, ni pa je
med podpisniki sporazuma o bazičnih telekomunikacijskih storitvah. Do naslednjega kroga
pogajanj, predvidoma v letih 1999/2000, mora Slovenija pripraviti in ponuditi tak seznam
specifičnih zavez za progresivno liberalizacijo teh telekomunikacijskih storitev, da bo sprejemljiv za
druge članice WTO. S ponujeno stopnjo liberalizacije bi se kot druge članice obvezali, da bomo
zmanjšali ovire pri vstopu na svoj telekomunikacijski trg, enakopravno obravnavali tuje in domače
ponudnike ter postopoma zmanjševali omejitve pri ustanavljanju pravnih oseb ali pri skupnih
vlaganjih za opravljanje storitvenih dejavnosti ter omejitve višine vloženega tujega kapitala.
Okvirno bo Slovenija na teh pogajanjih ponudila:
a) Postopno sproščanje za tuje obratovalce storitev javne govorne telefonije in teleksa ter gradnje in
upravljanja javnega telekomunikacijskega omrežja. Predvidoma bi bila popolna sprostitev za
•
•
•
•

storitve v krajevnem prometu
preprodaja govornih storitev (Resale)
storitve v medkrajevnem prometu
storitve v mednarodnem prometu

v letu
v leru
v letu
v letu

2001
2001
2002
2003
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oziroma bo ponudba za dinamiko sproščanja v Sloveniji leta 2001 usklajena s ponudbo, ki jo bo
EU dala WTO-ju.
b) Tržne telekomunikacijske storitve:
• dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup, kabelskih komunikacijskih in distribucijskih
sistemov, satelitskih zvez VSAT, javnih telefonskih govorilnic se sprostijo tudi za tujce in se
opravljajo na podlagi dovoljenja;
• podatkovnih telekomunikacij, globalnih širokopasovnih in multimedijskih storitev se
sprostijo in opravljajo na podlagi dovoljenja, vendar do konca leta 2001 javno
telekomunikacijsko omrežje za te storitve gradi in upravlja le Telekom Slovenije;
• mobilnih in satelitskih komunikacij ter osebnega klica se sprostijo in opravljajo na podlagi
koncesije.
c) Možnost tudi tujega lastništva omrežij za telekomunikacijske storitve, vendar z začasno
omejitvijo lastniškega deleža do višine 30 % za omrežja fiksne telefonije in 49 % za omrežja
mobilnih komunikacij.
d) Vgraditev določb referenčnih dokumentov GATS v državno regulativo.
EU nastopa v odnosu do WTO enotno, zato se bo morala tudi Slovenija v perspektivi vključiti v
njen okvir.
Telekomunikacije v EU
EU je začela oblikovati skupno telekomunikacijsko politiko v letih 1984/1987, ko so ugotovili
relativno močno zaostajanje telekomunikacij v primerjavi z ZDA in Japonsko in sprejeli prve
skupne ukrepe.
Leta 1987 je Komisija EU pripravila politični okvir za hitrejše spremembe na področju
telekomunikacij in izdala Zeleno knjigo (11) o razvoju skupnega telekomunikacijskega trga.
Liberalizacijski cilji v Zeleni knjigi so bili v prvi fazi omejeni na sproščanje (liberaliziranje) trga
terminalskih naprav, medsebojno priznavanje odobritev terminalske opreme, postopno odpiranje
trga storitev za konkurenco, ločitev upravnih in izvajalskih funkcij, prost dostop do omrežja in
ustanovitev Evropskega instituta za telekomunikacijske standarde ETSI.
V letu 1992 so temeljito analizirali doseženo stanje. Analiza je pokazala, da so vsaj formalno
doseženi cilji iz Zelene knjige. Z rezultati pa niso bili popolnoma zadovoljni. Obratovalci že
liberaliziranih storitev so pri opravljanju storitev naleteli na številne ovire, ker so svoje storitve
lahko opravljali le prek fiksnega telefonskega omrežja, za katerega so še vedno imeli izključne
pravice prvotni obratovalci, ki niso (vedno) tvorno sodelovali pri reševanju medsebojnih
problemov. Po obsežnih razpravah in analizah so v EU ugotovili, da ni mogoče ostati na pol poti in
da lahko enoten telekomunikacijski trg zaživi le, če izvedejo popolno liberalizacijo.
Popolno liberalizacijo telekomunikacijskega trga so postopoma izvajali od leta 1993 tako, da so
leta 1994 liberalizirali satelitske storitve in opremo, leta 1995 omogočili omrežjem CaTV
opravljanje vseh že liberaliziranih storitev, leta 1996 liberalizirali mobilne telekomunikacije in
njihovo infrastrukturo, s 01.01.1998 pa so liberalizirali še storitve govorne telefonije in
obratovanje infrastrukture, pri čemer so te roke.Španiji podaljšali do 01.12.1998, Luksemburgu do
01. 07. 1999, Irski in Portugalski do 01. 01.2000 ter Grčiji do 01.01.2002.
Iz obdobja "rezerviranih storitev" so ključne predvsem tri direktive in sicer Terminalska direktiva
(12),. Direktiva o storitvah (13) in Direktiva o zagotavljanju odprtosti omrežij (14). Za uspešno
izvajanje Direktive o popolni liberalizaciji telekomunikacij (18) je bilo treba regulirati tudi nekatere
druge zadeve, ki so v pogojih monopolnega delovanja drugotnega pomena. To so predvsem
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prestrukturiranje cen in njihova uskladitev s stroški, nevtralno upravljanje sistema številčenja,
zagotavljanje odprtosti omrežij, zagotavljanje univerzalnih storitev vsem državljanom,
preprečevanje izkoriščanja prevladujočega položaja na trgu in podobno. Te zadeve so urejene v
Direktivi o zagotavljanju odprtosti omrežij za govorno telefonijo (19), Direktivi o dovoljenjih za
telekomunikacijske storitve (20), Direktivi, o zagotavljanju univerzalnih storitev in povezljivosti
(21), Direktivi o zakupljenih vodih (22), Satelitski direktivi (15), Direktivi o ĆaTV (16) ter
Direktivi o mobilnih in osebnih komunikacijah (17).
Najpomembnejše določbe te zakonodaje, ki je skladna s sporazumi v okviru WTO na globalni
ravni, so:
• Zagotovljeno mora biti prosto trženje terminalske opreme in uveden enoten način odobravanja te
opreme, ki ga izvajajo (še) državni organi na podlagi skupnih tehničnih predpisov (CTR). Ti
smejo vsebovati le bistvene zahteve, kot so npr. varnost omrežja, zaščita podatkov, zagotovitev
skladnosti z omrežjem in v upravičenih primerih tudi zagotovitev medsebojnega delovanja
terminalske opreme. Nova direktiva bo odpravila državno odobravanje terminalske opreme,
odgovornost za skladnost s predpisi pa bo prenesena na proizvajalce te opreme (12).
• Odprtost javnih omrežij (ONP) je temeljni pogoj za razvoj konkurence. Osnovna direktiva
opredeljuje načela, po katerih morajo pogoji dostopa do javnih omrežij temeljiti na objektivnih
kriterijih, države morajo zagotoviti enakopravnost pri obravnavi, preglednost in javno objavo
pogojev ter postopkov za pridobitev tega dostopa; usklajeni morajo biti tehnični in finančni
pogoji dostopa do javnih omrežij (14); v direktivah o medomrežnih povezavah, govorni
telefoniji in univerzalnih storitvah ter zakupljenih vodih so ta načela razčlenjena po posameznih
primerih.
• Zagotovljeno mora biti primemo in učinkovito medomrežno povezovanje z javnimi
telekomunikacijskimi omrežji, prevladujoči obratovalci (dominantni operateiji) morajo ugoditi
vsem razumnim zahtevam za medomrežne povezave in javno objaviti pogoje za. medomrežne
povezave, cene morajo biti pregledne in usklajene s stroški, obratovalci morajo vzpostaviti tak
sistem stroškovnega knjigovodstva, ki bo omogočil identifikacijo teh stroškov, postopki
sporazumov in pogodb morajo biti javno objavljeni in pogoji pregledni, podrobne informacije o
tehničnih standardih morajo biti javno dostopne, pogodbe o medomrežnih povezavah morajo biti
dostavljene državnim organom in dostopne zainteresiranim strankam, državni organi (regulativni
organi) imajo pravico nadzirati take dogovore in po potrebi intervenirati (21).
• Države morajo zagotoviti osnovne (bazične) storitve, ki so tudi po ceni dostopne vsem
državljanom, in vzpostaviti sistem za pokrivanje stroškov teh storitev; sistem zagotavljanja teh
storitev mora biti pregleden, konkurenčno nevtralen in enakopraven za vse obratovalce. Države
lahko samostojno odločajo o višji stopnji zagotavljanja univerzalnih storitev v svojem državnem
prostoru, vendar na pregleden, enakopraven in konkurenčno nevtralen način (19, 21)
• Zagotovljene morajo zadostne kapacitete vodov za zakup, ki morajo omogočiti vsaj minimalno
izbiro vmesnikov. Na voljo morajo biti vse potrebne informacije o tehničnih karakteristikah,
tarifah, pogojih dobave in uporabe, dovoljenjih itd. Cene za zakupljene vode morajo biti pri
prevladujočih obratovalcih usklajene s stroški in pregledne (22).
• Reguliranje telekomunikacij morajo prevzeti neodvisni regulativni organi, ki naj imajo odločilno
vlogo pri zaščiti konkurenčnega delovanja, zato v nobenem primeru ne smejo biti odvisni od
obratovalcev telekomunikacijskih storitev. Regulativni organi morajo zagotavljati javnost in
preglednost, ki bo omogočila stabilnost in napovedljivost dogajanj v trgovanju s storitvami (19,
21,22).
• Odgovornost za upravljanje radio frekvenčnega spektra in sistema številčenja naj prevzamejo
državni (ali drugi neodvisni) organi, države pa morajo na pregleden in enakopraven način
omogočiti dostop do takšnih omejenih virov in njihove uporabe (21).
• Liberalizirane so vse telekomunikacijske storitve in potrebna infrastruktura, individualno
dovoljenje za opravljanje storitev se sme zahtevati samo v določenih primerih, ko se dodeljuje
omejene dobrine ali posebne pravice oziroma obveznosti. V drugih primerih mora zadoščati
priglasitev, t.j. oblika avtorizacije, ki ne zahteva izrecne odobritve pred začetkom opravljanja
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storitev. Pogoji, po katerih se opravljajo storitve, morajo temeljiti na objektivnih,
nediskriminacijskih in preglednih kriterijih. Izdajo dovoljenja je mogoče zavrniti samo iz
utemeljenih razlogov, pogoji in postopki pridobitve oziroma zavrnitve morajo biti javno
objavljeni, roki za pridobitev dovoljenja pa primerni (18, 20).
Države morajo vzpostaviti časovno in vsebinsko učinkovite postopke za reševanje sporov med
obratovalci, v delovanju svojih organov morajo zagotoviti preglednost in javnost reirulative,
postopkov'in pogojev dovoljenj ter enakopravno obravnavo vseh vpletenih (21).
Tarife dosedanjih monopolnih obratovalcev se morajo uskladiti s stroški in biti neodvisne od
vrste uporabe priključka (14, 19).
Javno se morajo objaviti informacije o regulativnih organih, tarifah, dostopu do distribucijskih in
informacijskih omrežij, zahtevah za tehnične vmesnike, zahtevah za prijavljanje, registriranje in
druge oblike identifikacije potreb tujih ponudnikov storitev itd. (19).
Prevladujočim (dominantnim) obratovalcem se lahko predpišejo večje dolžnosti in pravice (pri
medsebojnem povezovanju in v drugih primerih) (21).

EU nadaljuje s prizadevanji za uskladitev telekomunikacijske politike in za uspešno delovanje tega
trga in pripravlja nadaljnje ukrepe, ki se nanašajo na prenosljivost telefonskih številk, prosto izbiro
obratovalca, vamost in tajnost telekomunikacijskih sporočil, škodljivo vsebino (intemet),
pospeševanje vseevropskih povezav, (naročniške) imenike, univerzalne mobilne sisteme (UMTS),
obračunske sisteme in podobno (18).
Prilagoditev načelom EU bo pozitivno vplivala na nadaljnji razvoj telekomunikacij, zato je treba
našteta načela v celoti vgraditi v našo zakonodajo.

>
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5 RAZVOJ REGULATIVE
5. 1 Izhodišča
Na področju telekomunikacij potekata proces oblikovanja in uveljavljanja državnih organov za to
področje in proces prehoda na tržni sistem. Ker ta procesa zahtevata spremembo številnih pravilih
norm, spremembe v državni upravi in tudi v miselnosti ljudi, ju je mogoče uveljaviti le postopno,
vzporedno z dograditvijo zakonodaje, posebej še. ker liberalizacija telekomunikacij zahteva novo
zakonodajno okolje, katerega načela so se tudi v svem oblikovala šele zadnja leta.
Program predvideva postopno in nadzorovano liberalizacijo telekomunikacij. Urejanja medsebojnih
odnosov med obratovalci telekomunikacijskih storitev ni mogoče prepustiti delovanju trga, ker
njegovi mehanizmi še niso dovolj razviti. Zakonodaja mora biti fleksibilna, da lahko sledi hitrim
tržnim in tehničnim spremembam
Slovenija je že ločila obratovalce poštnih od obratovalcev telekomunikacijskih storitev, poleg tega
pa tudi regulativne funkcije od operativnih funkcij, kar je predpogoj za liberalizacijo
telekomunikacij.

5.2 Spremembe zakona o telekomunikacijah
Pri veljavnem zakonu o telekomunikacijah je opazen vpliv evropske zakonodaje. Vsebuje precej
novejših usmeritev, vendar so rešitve večinoma na ravni, doseženi v EU v začetku devetdesetih let,
ko so se šele oblikovale pravne rešitve liberaliziranega telekomunikacijskega tržišča. Zakon ne
vsebuje pravnih norm, ki jih je EU sprejela po letu 1994.
Teze za nove zakonodajne rešitve so:
1. Določiti pravila za vstop novih obratovalcev. Sistem koncesij je treba nadomestiti s sistemom
dovoljenj (licenc). Izdajo dovoljenj in priglasitve za opravljanje storitev mora voditi organ,
pristojen za regulacijo telekomunikacij. Dovoljenja naj se izdajajo za storitve, ki uporabljajo
radijske frekvence ali (pomembnejše) telekomunikacijske številke, npr. za storitve govorne
telefonije. Druge telekomunikacijske storitve naj se opravlja na podlagi priglasitve. Izdajo
dovoljenja se lahko zavrne le, če vlagatelj ne izpolnjuje predpisanih in javno objavljenih
pogojev.
2. Javne telekomunikacijske storitve, ki so se doslej urejale v skladu z zakonom o gospodarskih
javnih službah, se bodo v novem zakonu o telekomunikacijah uskladile s pravnim redom EU.
Univerzalne storitve, ki vključujejo tudi zagotavljanje teh storitev osebam s posebnimi
zahtevami ali drugačnimi zmožnostmi ter na manj razvitih in podeželskih področjih, se
zagotovijo vsem državljanom brez izjem in po dostopnih cenah. Financiranje in porabo sredstev
za zagotavljanje teh storitev bo odobraval in nadziral regulativni organ, sredstva pa bodo
prispevali vsi obratovalci govornih storitev.
3. Zakon bo natančno opredelil pravice in obveznosti o zagotavljanju odprtosti omrežij tako pri
medsebojnem povezovanju omrežij kot pri zakupu vodov in priključevanju naročnikov.
Določeni bodo postopki za zagotovitev enakopravne obravnave uporabnikov, preglednost in
javnost podatkov, preprečitev izkoriščanja prevladujočega položaja na trgu in podobno.
Določene bodo pravice in obveznosti za prevladujoče (dominantne) obratovalce oziroma
obratovalce s pomembnim tržnim vplivom (signifikantne).
4. Oblikovanje cen telekomunikacijskih storitev bo v načelu prosto. Zakon mora zagotoviti pravno
podlago za intervencijo na cenovnem področju v primerih, ko bi cene obratovalcev, ki imajo na
trgu prevladujoč položaj, ne bile oblikovane v skladu z dejanskimi stroški in bi negativno
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vplivale na konkurenco.
5. Zakon bo opredelil pristojnosti neodvisnega regulativnega organa, kot je navedeno v točki 5.4, in
mu tako omogočil učinkovito urejanje telekomunikacijskega trga.
6. Zakon bo zagotovil "pravico do poti"; da bodo lahko obratovalci, ki imajo dovoljenje za
opravljanje telekomunikacijskih storitev, izvajali napeljave (inštalacije) in vzdrževalna dela na
javnem ali zasebnem zemljišču ali objektih. Če z lastnikom zemljišča ali objekta ne pride do
sporazuma, bo zakon določal postopke, ki bodo omogočili hitro ukrepanje, določitev odškodnine
in konkretni način uveljavljanja 'pravice do poti'. Zakon bo določil načela za skupno uporabo
objektov in naprav.
7. V postopku priprave zakona bo treba proučiti možnost ustanovitve telekomunikacijskega sveta,
določiti njegove pristojnosti, način imenovanja in v njem zagotoviti zadosten vpliv uporabnikov
in strokovne javnosti.
8. Za potrebe uporabnikov, obratovalcev in javnosti mednarodnih organizacij bo zakon določil
načela za zbiranje, hranjenje, obdelavo, prenos in sporočanje telekomunikacijskih podatkov.
9. Zakon bo dal pravne podlage obratovanja telekomunikacijskih sistemov za potrebe delovanja
organov in organizacij na 'področju obrambe, varnosti, zaščite in reševanja vključno z
oblikovanjem krovnega organa, ki bo skrbel za enoten sistem zaščite in varovanja
telekomunikacijskih sistemov in prenosa informacij.
10.Določbe sedanjega zakona glede odobravanja opreme, elektromagnetne združljivosti,
upravljanja radiofrekvenčnega spektra, telekomunikacij za potrebe državnih organov,
zagotavljanja tajnosti oziroma odstop od tajnosti, zaščite podatkov in zasebnosti, zaščite
telekomunikacijskih naprav in drugih podobnih zadev bodo dopolnjene in prilagojene
novejšemu razvoju. Natančneje bodo opredeljene obveznosti obratovalcev pri izvajanju nujnih
storitev in opravljanju posebnih preiskovalnih ukrepov v primerih, ko je to predvideno z
zakonom.
V postopku priprave in sprejemanja predloga zakona bo treba proučiti in uskladiti tudi zakonodajo,
ki ureja področja inšpekcije, protimonopolnega ukrepanja, cen, označevanja proizvodov,
organizacije državne uprave ipd. Ta področja so povezana s telekomunikacijami, niso pa še
usklajena acquis communautaire. Proučiti bo treba, predvsem glede na konvergenčnost
telekomunikacij, informacijskih tehnik/tehnologij in radiodifuzije (medijev), tudi razmejitev
pristojnosti posameznih državnih organov.
Za pravočasno sprejetje zakona in njegovo uveljavitev je treba pripraviti predlog novega zakona
o telekomunikacijah za prvo branje v državnem zboru najkasneje do konca leta 1999.

5.3 Podzakonski akti in tehnična regulativa
Do sprejetja zakona o telekomunikacijah leta 1997 so področje telekomunikacij urejali trije zakoni
in v oktobru leta 1994 sprejeti Pravilnik o uporabi predpisov s področja telekomunikacij (7).
Ta pravilnik je določil, kateri predpisi in splošni akti od 500 predpisov, ki sta jih izdala Skupnost
jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov (ZJPTT) in Zvezni sekretariat za promet in zveze, se
prenehajo uporabljati in kateri se v RS še uporabljajo. V veljavi je tako ostalo še 84 predpisov
Zmanjševanje števila predpisov, se mora v skladu z načeli EU nadaljevati. Težišče predpisov je
treba iz tehnične vsebine prenesti na urejanje trga. Tehnični predpisi urejajo področje terminalske
opreme in radijskih postaj in predpisujejo bistvene zahteve (varnost, zaščito omrežja, medsebojno
delovanje terminalske opreme in javnega omrežja, ekonomično rabo radiofrekvenčnega spektra).
Podlaga predpisom bodo standardi, določeni s hierarhijo pravnega reda EU.
Odobravanje telekomunikacijske opreme, ki ga državni organi še opravljajo v strokovnih ustanovah
večinoma na podlagi poročil o opravljenih preverjanjih skladnosti s predpisi, se omejuje le na
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odobravanje terminalske opreme in radijskih postaj. Evropska unija predvideva postopno opuščanje
obveznih preverjanj v pooblaščenih ustanovah. Proizvajalci bodo skladnost s predpisi potrjevali
samo s svojo izjavo.
V splošni zakonodaji je treba urediti skupne podlage tehničnih prepisov, t.j. uveljavljanje usklajenih
(harmoniziranih) standardov Evropske unije, prehod na uporabo znaka CE, odgovornost za hibni
proizvod in drugo.
5.4 Neodvisni regulativni organ
V prehodu iz monopolnih v tržne odnose in z državne na zasebno lastnino je nujno sorazmerno
močno državno reguliranje telekomunikacij. Zaradi hitrih tehnično/tehnoloških in poslovnih
sprememb mora ta regulativa vsebovati le temeljna načela.
Neodvisni regulativni organ se je v državah Evropske unije, vzporedno z liberalizacijo
telekomunikacij, razvil iz državnih uprav za telekomunikacije oziroma je organizacijsko in razvojno
njihovo nadaljevanje. V večini držav članic Evropske unije delujejo neodvisni regulativni organi
z nalogami (29):
• urejanje področja komunikacij od enega uporabnika omrežja do uporabnika istega ali drugega
omrežja;
• urejanje področja univerzalnih storitev;
• urejanje poštenega, primemo razvitega in harmoniziranega telekomunikacijskega trga ter
pospeševanje zdrave konkurence na tem trgu;
• pospeševanje medomrežnega povezovanja, medomrežnega obratovanja;
• zagotavljanje enakopravnega dostopa do telekomunikacijskih omrežij in storitev na način, ki bo
za uporabnike in obratovalce najbolj ekonomičen in učinkovit;
• zagotavljanje delovanja telekomunikacijskih obratovalcev po načelih nepristranske obravnave
.(nediskriminacije) in sorazmernosti (proporcionalnosti);
• upravljanje radiofrekvenčnega spektra in telekomunikacijskega številčenja ter zaračunavanje
pristojbin za njuno uporabo, zagotovitev prenosljivosti številk, dodeljevanje blokov številk
oziroma posameznih številk uporabnikom in obratovalcem pod enakimi pogoji;
• spremljanje razvoja na področju telekomunikacij, možnost pridobivanja informacij od
obratovalcev in zagotavljanje informacij uporabnikom in obratovalcem;
• spremljanje razvoja standardizacije in tehnične telekomunikacijske regulative ter sprejemanje
ukrepov za njihovo uveljavljanje in izvajanje;
• spremljanje in reševanje pritožb uporabnikov in obratovalcev ter ustrezno ukrepanje;
• izdajanje dovoljenj za storitve, odobravanje opreme, dodeljevanje radijskih frekvenc v skladu s
predlogi pristojnega neodvisnega in samostojnega telesa ter dodeljevanje številk;
• nadzorovanje izvajanja predpisov oziroma izpolnjevanja pogojev, predpisanih ali določenih v
dovoljenjih za opravljanje storitev;
• spremljanje gibanja cen in preprečevanje nepravilnosti v zvezi z njimi;
• sodelovanje s primerljivimi organi v drugih deželah članicah EU in z organi mednarodnih
organizacij ter uvajanje njihovih izkušenj v prakso.
Sedanja zakonska ureditev področja ni v celoti skladna z navedeni nalogami. Na eni strani so naloge
porazdeljene med Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
Upravo Republike Slovenije za telekomunikacije, Prometni inšpektorat Republike Slovenije in
druge organe, na drugi strani pa vse naloge niti niso zajete ali pa so drugače opredeljene. Taka
ureditev je draga in ni primerna za učinkovito delovanje v pogojih, kot jih predvideva program.
Čeprav tudi Evropska unija dopušča, da navedene naloge opravlja več organov, izkušnje kažejo, da
je najbolj učinkovito te naloge združiti v enem organu. Pomembno je tudi, daje ta organ neodvisen
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od političnih vplivov, obratovalcev, itd., in da so postopki, pogoji v dovoljenjih, morebitna navodila
in usmeritve za delo javno objavljeni. Za učinkovito izvajanje naštetih nalog mora imeti regulativni
organ tudi vsa pooblastila za nadzor in ukrepanje. Imeti mora pravico dostopa do vseh dokumentov
in naprav, zahtevati in dobiti potrebne informacije, preverjati dejstva in nalagati ukrepe za reševanje
sporov ali nepravilnosti in imeti tudi možnosti za prisilno izvajanje določenih ukrepov. Večino takih
pooblastil imajo v sedanji organizaciji inšpekcijski organi. Podvajanje teh pooblastil ne bi bilo
racionalno, zato je treba naloge inšpekcijskega telekomunikacijskega nadzora v celoti združiti v
neodvisnem regulativnem organu.
Neodvisni regulativni organ se bo razvil iz sedanje Uprave RS za telekomunikacije, vendar bi jo
bilo treba materialno in kadrovsko okrepiti, na novo vzpostaviti oddelke oziroma dejavnosti v zvezi
s cenami, reševanjem sporov, medomrežnim povezovanjem in (inšpekcijskim) nadzorom, tako da
bo imel 50-60 zaposlenih, ki bodo morali biti dobro strokovno usposobljeni. Financiranje tega
organa bo moralo biti stalno in samostojno, kot vir pa bi se lahko uporabili prihodki od dovoljenj za
storitve in uporabo frekvenc ter licenčnine.
Korektnost delovanja organa je treba zagotoviti z javnostjo in preglednostjo dćla, postopkov in
odločitev ter z načinom imenovanja direktorja, njegovega odpoklica, nadzorom nad delovanjem
organa in direktorja. Smotrno bi bilo vzpostaviti nadzorni (telekomunikacijski) svet, ki bi lahko
prevzel nadzorno vlogo nad delom organa ali pa tudi druge naloge s področja telekomunikacij.
Organ bi lahko prevzel tudi naloge drugih sorodnih področij (pošta, mediji), kot jih imajo podobni
organi v nekaterih drugih državah.

5.5 Številčenje
Telekomunikacijsko številčenje postaja vedno bolj pomembno za delovanje omrežij. Poleg
telefonskega številčenja po priporočilu E.164 je treba enako obravnavati tudi številčenje po
priporočilu X.121 ter naslavljanje oziroma poimenovanje pri podatkovnih telekomunikacijah in pri
intemetu. Upravljanje številskega prostora s plani oštevilčenja, načini dodeljevanja in odvzemanja
številk, zaračunavanje pristojbine za uporabo (blokov) številk, vzpostavitev skupne oziroma javne
zbirke številk, upravljanje te zbirke ipd. bodo zagotovili ekonomično uporabo te dobrine in
enakopraven dostopa do nje.
Liberaliziran trg telekomunikacijskih storitev zahteva prenosljivost številk, t.j. možnost, da naročnik
zadrži svojo (telefonsko) številko, če menja obratovalca ali naslov/lokacijo. Prenosljivost številk ni
samo stvar regulative, ampak je to tudi tehnično in organizacijsko vprašanje, ki bo rešeno v več
fazah:
• v prvi polovici leta 1999 je treba sprejeti predpise, ki bodo v prehodnem obdobju omogočili
racionalno dodeljevanje in odvzemanje številk,
• zmanjšati število omrežnih skupin na šest,
• do konca leta 1999 je treba izdelati nov sistem telekomunikacijskega številčenja, ki bo omogočil
večobratovalsko delovanje v fiksnih javnih in drugih omrežjih,
• po predhodnih pripravah je treba v letu 2001 omogočiti, da bodo lahko naročniki z enostavno
kodo izbrali obratovalca za vsak klic posebej; naročnik bo moral imeti možnost, da sam nastavi
predizbiro določenega obratovalca,
• pripraviti omrežje, da bo najkasneje leta 2002 mogoč prenos številk tako med obratovalci kot
med različnimi geografskimi lokacijami.
Slovenija bo sprejela načela, sprejeta v CEPT, za poenotenje principov telekomunikacijskega
oštevilčenja in za pripravo enotnega evropskega številčnega prostora, kot je to že naredila z uvedbo
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kode 00 za izhod v mednarodno omrežje in številke 112 za klic v nuji.

5.6 Upravljanje radiofrekvenčnega spektra
Radio frekvenčni spekter je omejena naravna dobrina. Zakon (1) predpisuje za področje upravljanja
radiofrekvenčnega spektra Uredbo o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji (26),
individualna radijska dovoljenja, skupinska dovoljenja, možnost priznavanja tujih dovoljenj in
možnost delovanja brez radijskega dovoljenja, če je tako določeno v predpisu. Ureditev je usklajena
s prakso v Evropi, pri nadaljnjem delu pa bo treba uveljaviti večjo javnost in preglednost postopkov
izdajanja radijskih dovoljenj.
Nadzor nad delovanjem radijskih naprav je deljen med Prometno inšpekcijo RS in Upravo RS za
telekomunikacije. Ustreznejša in bolj učinkovita rešitev bi bila združitev nadzora v Upravi za
telekomunikacije.
Pristojbine za uporabo radiofrekvenčnega spektra in način obračunavanja morajo biti oblikovani
tako, da pokrivajo stroške administracije pri upravljanju radiofrekvenčnega spektra in hkrati
ustrezno omejujejo morebitno njegovo neracionalno rabo. Velik del pristojbin izvira iz obveznosti
radiodifuznih organizacij, zato bi bilo potrebno presežek od pristojbin, po pokritju prej navedenih
stroškov administracije, uporabiti za spodbujanje ustvarjanja in produkcije teh organizacij, zlasti pa
lastne slovenske produkcije in za izpolnjevanje drugih obveznosti države za razvoj kulturne
razpoznavnosti Slovenije v širšem evropskem in svetovnem prostoru.
Čimprej je nujno izvesti javne razpise za izbor obratovalcev sistema mobilne telefonije GSM 1800,
sistema prizemnih snopovnih zvez TETRA, sistema osebnega klica ERMES. Novi ponudniki
storitev mobilnih telekomunikacij bodo ugodno vplivali na razvoj tako telekomunikacij kot
gospodarstva, pomagali angažirati dodatni kapital za razvoj telekomunikacij in omogočili zaposlitev
precejšnjega števila novih delavcev.
Satelitske komunikacije vključno s sistemi satelitskih osebnih komunikacij S-PCS so v zadnjih letih
z zniževanjem cen, vse boljšim izkoriščanjem radiofrekvenčnega spektra in zanesljivostjo delovanja
postale resna konkurenca klasičnim telekomunikacijam. Na segmentih trga kot so pomorske
komunikacije, radiolokacija in podobno so satelitske komunikacije že izpodrinile klasične rešitve.
Slovenija bo imela pri tem le manjši delež, vendar pa njihovega uvajanja kljub temu ne bi smeli
ovirati, saj bi to lahko pomenilo nepotrebno zaostajanje v razvoju.
Sestavni del upravljanja radiofrekvenčnega spektra je tudi urejanje področja elektromagnetne
združljivosti. Obstoječa zakonska ureditev je v celoti usklajena s pravnim redom EU razen nekaterih
izjem, določenih za prehodno obdobje do konca leta 2000. Do izdaje ustreznih predpisov, ki bodo
določali videz in uporabo drugačnega znaka skladnosti v Republike Sloveniji oziroma znaka CE, je
v pravilniku predpisan začasni znak za označevanje EMC.

5.7 Zagotavljanje odprtosti javnih telekomunikacijskih omrežij
Fiksno javno telekomunikacijsko omrežje je skupaj s storitvami govorne telefonije pomemben
dejavnik socialnega in ekonomskega razvoja. Brez telefonskega priključka na tem omrežju
praktično ni več javnega ali zasebnega življenja, pa tudi storitve drugih obratovalcev so od tega
omrežja močno odvisne. Ponudba in konkurenca na liberaliziranem delu se bosta razvijali le, če
bosta zagotovljena enakopraven dostop in kakovostna uporaba tega omrežja pod poštenimi,
preglednimi, nediskriminacijski pogoji in po stroškovno orientiranih cenah.
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Svetovna trgovinska organizacija in Evropska unija sta, zavedajoč se pomena prostega dostopa do
telekomunikacijskih omrežij, razvili sistem pravil o zagotavljanju odprtosti omrežij (ONP), ki
zajemajo tako določbe o zakupu vodov, o medomrežnih povezavah, pravila o priključevanju in
uporabi navadnih telefonskih priključkov, kot tudi načela o zagotavljanju univerzalnih
telekomunikacijskih storitev (USO) vsem interesentom.
Gradnja telekomunikacijskih sistemov, posebej kabelskih napeljav, je zaradi potrebnih dovoljenj in
soglasij ter velikih fiksnih gradbenih stroškov zamudna in draga. Tudi iz okoljevarstvenih in
urbanističnih razlogov ni primemo, da gradi te kapacitete vsak za sebe, zato mora država poskrbeti
za graditev skupnih prenosnih kapacitet in zagotoviti zakup vodov na celotnem ozemlju po tržnih
pogojih z upoštevanjem v svetu uveljavljenih pravil. V obdobju do konca leta 2000 mora to nalogo
prevzeti Telekom Slovenije.
Obstoječa zakonodaja ureja medomrežne povezave, vendar so določbe pomanjkljive. Manjkajo
zahteve, da so pogodbe o medomrežnih povezavah dostopne interesentom, niso vgrajene določbe o
stroškovni usklajenosti cen in o načinu vodenja stroškovnega knjigovodstva, preglednost ni
zagotovljena, zato ima obratovalec javnega omrežja možnost zaviranja priključevanja nanj, ko to ni
v njegovem interesu, državni organi pa imajo omejene možnosti intervenirati v korist novim
obratovalcem.
Zagotavljanje telefonskega priključka je po zakonu o telekomunikacijah urejeno tako, daje govorna
telefonija obvezna gospodarska javna služba, kar omogoča z dodatnimi določbami "v Uredbi o
načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa ter o
upravljanju javnega telekomunikacijskega omrežja (27) in v Splošnih pogojih za opravljanje javnih
telekomunikacijskih storitev (28) uveljaviti večino načel, ki sta jih postavili WTO in EU. Namen
obvezne gospodarske javne službe je tako kot obveznost zagotavljanja univerzalnih storitev (USO),
zagotavljanje javnih potreb, kadar jih ni mogoče zagotoviti na trgu pod pogoji, ki so za vse
uporabnike enaki. Tudi definicija govorne telefonije se v obstoječi ureditvi ujema z definicijo
univerzalnih storitev, kot jih trenutno predpisujejo direktive. Podobne so tudi določbe o enakih
pravicah uporabnikov, javnosti oziroma obveščanju, o priključevanju terminalske opreme, javnosti
določenih podatkov, možnosti pritožbe, obvezne sklenitve (naročniške) pogodbe z naročnikom, o
tehničnih in drugih pogojih vmesnikov, imenikih in podobno itd., vendar te določbe niso tako
natančno opredeljene, kot jih opredeljuje pravni red EU, in obratovalec ne deluje v konkurenčnem
okolju.
V Sloveniji trenutno še ni popolne dostopnosti do javnih telekomunikacijskih storitev, zato ni
mogoče v celoti zagotavljati univerzalnih storitev. V okviru obvezne gospodarske javne službe je
zato treba do konca leta 2000 ustvariti razmere, ki obsegajo povečanje zmogljivost (kapacitet)
omrežja tako, da bo mogoče zmanjšati število nerealiziranih vlog za telefonski priključek na
(približno) nič, odpraviti dvojčne priključke in povečati število priključkov na manj razvitih in
podeželskih območjih.
Dokler je Telekom Slovenije izključni izvajalec storitev obvezne gospodarske javne službe govorne
telefonije in teleksa, bosta priprava omrežja za zagotavljanje telefonskih priključkov na podeželskih
in nerazvitih območjih in financiranje tega morala potekati v njegovem okviru. Stroški, vezani na
zagotavljanje univerzalnih storitev, so definirani kot razlika med stroški zaradi obveznosti
univerzalnih storitev in stroški brez take obveznosti (kalkulacija mora upoštevati metodologijo iz
aneksa HI, direktive 97/33/EC). Ocenjujemo, da ti stroški v Sloveniji po letu 2000 ne bodo veliki.
Če bodo analize pokazale, da bi bili stroški zagotavljanja univerzalnih storitev nepoštena
obremenitev za obratovalce s temi obveznostmi, bodo sredstva za te namene prispevali tudi drugi
obratovalci govorne telefonije. Cene teh storitev in poraba sredstev za njihovo financiranje ter
morebitni prispevki drugih obratovalcev bodo morali biti javni in pregledno prikazani, odobriti in
nadzirati pa jih bo moral regulativni organ.
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S spremembo zakona o telekomunikacijah bo mogoče uresničevati socialne cilje telekomunikacij
tudi na nerazvitih področjih in za osebe s posebnimi zahtevami ali drugačnimi zmožnostmi, v celoti
z zagotavljanjem univerzalnih storitev. Obseg zagotavljanja univerzalnih storitev se bo postopoma
večal, po letu 2000 pa bi v ta nabor funkcij postopoma vključevali npr. zahteve o pokritosti z
javnimi govorilnicami, podrobno zaračunavanje zvez, posebne funkcije, priključek ISDN in drugo.
Pripomniti velja, da sistem zagotavljanja univerzalnih storitev omogoča na nerazvitih in podeželskih
območjih le razvoj storitev, ki so zajete v sistem zagotavljanja univerzalnih storitev. Morebitno
državno pospeševanje drugih omrežij in storitev, npr. CaTV, radiodifuzije, interneta, je treba na teh
območjih vključiti v politiko oziroma načrte za pospeševanje manj razvitih in podeželskih območij.
5.8 Telekomunikacijske storitve
Zakon (1) razvršča telekomunikacijske storitve v dve skupini, v javne telekomunikacijske storitve
in tržne telekomunikacijske storitve.
Javne telekomunikacijske storitve so storitve govorne telefonije in teleksa, ki se opravljajo kot
obvezna' gospodarska javna služba. Do 31.12.2000 ima Telekom Slovenije izključno pravico
opravljanja storitev govorne telefonije. Ne glede na to določbo lahko na območjih, kjer je gostota
telefonskih priključkov nižja od povprečne v Sloveniji, podeli Vlada RS koncesijo za graditev
krajevnih telekomunikacijskih omrežij, vendar lahko storitve na teh omrežjih opravlja le Telekom
Slovenije.
Zakon razvršča tržne telekomunikacijske storitve v tri skupine:
1. Telekomunikacijske storitve z uporabo radio frekvenčnega spektra:
(npr. storitve mobilnih zvez, večine satelitskih storitev, storitve prenosa radiodifuznih programov
in osebnega klica). Opravljajo se v okviru koncesije, ki jo podeli vlada na podlagi javnega
razpisa. Dosedanja praksa in zakon omogočata enostavno dodeljevanje radijskih frekvenc
oziroma radijskih dovoljenj za zasebno uporabo, dovoljevanje storitev pa je s postopkom
pridobitve koncesije precej zapleteno. To je vodilo do močnega razvoja zasebnih radijskih
omrežij in včasih tudi do neracionalne izrabe radiofrekvenčnega spektra, saj ta omrežja
izkoriščajo radiofrekvenčni spekter slabše, kot ga izkoriščajo tehnično/tehnološko sodobnejša in
stroškovno učinkovitejša komercialna omrežja. Pri pripravi novega zakona bo treba proučiti
možnost združitve radijskega dovoljenja z dovoljenjem za storitve in omogočiti raznovrstnejše
načine dodeljevanje radiofrekvenčnih pasov oziroma dovoljenj za storitve, kot so npr. razpisi in
podobno.
2. Telekomunikacijske storitve na podlagi dovoljenja:
dovoljenje za storitve, ki ga izda Uprava RS za telekomunikacije, se po zakonu zahteva za
podatkovne telekomunikacije, dajanje telekomunikacijskih vodov v zakup, kabelske
komunikacijske oziroma distribucijske sisteme, javne telefonske govorilnice, satelitske zveze
VSAT ter širokopasovne in multimedijske telekomunikacije. Zakon tudi določa, da je do konca
leta 2000 izključni izvajalec graditve in upravljanja javnih telekomunikacijskih omrežij za
podatkovne telekomunikacije in za širokopasovne in multimedijske zveze Telekom Slovenije.
3. Telekomunikacijske storitve, ki se opravljajo na podlagi priglasitve:
to so vse preostale storitve, ki ne spadajo v prejšnji skupini; priglasitev se vloži na Upravo RS za
telekomunikacije.
Ureditev opravljanja storitev ni v skladu z zakonodajo EU. Regulativo telekomunikacijskih storitev
je treba poenostaviti in napraviti preglednejšo, kot je predvideno v točkah 4. in 5.2.
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5.9 Cene
Telekomunikacijska dejavnost je bila v preteklosti monopolno organizirana, zato ni bilo posebne
potrebe, da bi bile cene posameznih storitev usklajene s stroški. Tako v svetu kot pri nas je bila (je)
mednarodna pogovomina (cena mednarodnih klicev) višja v primerjavi s stroški, domača
pogovomina (medkrajevni in krajevni klici) pa nižja; mednarodni telefonski promet je tako
subvencioniral domačega. Nove tehnike in tehnologije so stroške mednarodnega
telekomunikacijskega prometa močno zmanjšale, nesorazmerja med stroški in cenami pa so ostala
ali se celo povečala. Tudi cene drugih storitev, npr. teleksa, priključnine. (mesečne) naročnine itd.,
niso v razmerju s stroški. Taka nesorazmerja med stroški in cenami bi na prostem trgu vodila do
velikih anomalij, saj bi novi obratovalci prevzeli najbolj rentabilne segmente, stari obratovalci pa bi
poslovali z izgubo, ki bi jo morala pokrivati država. Vse države so se zato odločile za preureditev
tarifnih razmerij.
Podatki analize (25) o stroških in cenah Telekoma Slovenije po metodologiji OECD kažejo
precejšnja odstopanja cen od stroškov. Po teh podatkih bi se morale zmanjšati cene za nov
priključek, za zakupljene vode in za klice v medkrajevnem prometu za 60 - 70 %, povečati pa cene
naročnine za 200 % ter cene krajevnih in medkrajevnih klicev za 120 - 140 %.
Tudi primerjave s cenami v drugih državah, ki so se na liberalizacijo že bolje pripravile, dajejo
podobne rezultate. Pričakovati je, da se bodo stroški in posledično cene mednarodnega prometa v
prihodnje še zniževali. Posebej velja poudariti, da raziskave ne kažejo potrebe po večji povprečni
spremembi cen, ne v primerjavi s stroški, ne v primerjavi s cenami v tujini, če ne upoštevamo večje
potrebe graditve priključkov na redko naseljenih območjih. Preureditev tarif bo pomenila povečanje
pogovomine naročnikom, ki imajo pretežno krajevne oziroma domače klice, zmanjšala pa bo
zneske pogovornin za mednarodne pogovore in stroške novim naročnikom (priključnim).
Spremembo tarifnega sistema je treba izvesti sočasno z zamenjavo oštevilčenja. Poenostavitev
tarifoih con in preureditev cen po teh ugotovitvah je treba izvesti v več etapah do konca leta 2000.
Najbolje bi bilo izvesti reguliranje cen po načelu "priče cap" in prepustiti prestrukturiranje
obratovalcu, ki mora ob tem upoštevati postavljene omejitve oziroma veljavne predpise.
Regulacija cen bo morala biti v naslednjem obdobju elastičnejša in kompleksnejša. Pristojnosti za
regulacijo cen bodo zato morali prevzeti telekomunikacijski organi. Cene telekomunikacijskih
storitev se bodo postopoma sproščale na tistih segmentih telekomunikacijskega tržišča, na katerih
bo dosežena zadostna konkurenca. Prevladujoči obratovalci (dominantni operaterji) bodo morali
cene svojih storitev večinoma oblikovati skladno s stroški. Ti obratovalci bodo morali imeti tako
stroškovno knjigovodstvo, da bo omogočilo ugotavljanje oziroma zasledovanje stroškov po
posameznih storitvah. Regulativni organ bo moral imeti pravico in možnost nadzora tako cen kot
tudi stroškovnega knjigovodstva teh obratovalcev in ukrepanja v primerih odstopanj.

5.10 Odnos do vsebine telekomunikacijskih sporočil
Digitalna tehnika prenosa in obdelave signalov omogoča nuđenje tradicionalnih in novih
telekomunikacijskih storitev, npr. govornih, podatkovnih, slikovnih ali zvokovnih storitev, po istih
omrežjih. Zbližujejo se nekdaj ločene storitve telekomunikacij, informacijskih tehnologij in medijev
ter nastajajo nove storitve oziroma možnosti, ki vsebujejo elemente prej ločenih storitev.
Obratovalci poskušajo izkoristiti svoje omrežje tudi za nuđenje vsebine in funkcij, npr. nuđenje
prenosa obvestil oziroma sporočanja informacij, shranjevanje sporočil, bujenje, prenašanje sporočil
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v obliki osebnega klica itd. Marsikdaj je ta vsebina tako vgrajena v telekomunikacijska omrežja, da
je ni mogoče obravnavati ločeno. Razvoj računalnikov je izredno pospešil razvoj storitev, povezanih
s pridobivanjem, razvrščanjem, prenašanjem in shranjevanjem podatkov, razvoj omrežij za prenos
podatkov pa je omogočil opravljanje teh dejavnosti na daljavo. Najbolj so pojavi novih oblik
storitev opazni pri internetu, npr. prenos govora prek intemeta, prikazovanje vsebine časopisov prek
intemeta, elektronsko poslovanje prek intemeta in podobno. Tudi digitalna televizija in radio
omogočata prenos dodatnih podatkov oziroma obvestil, pojavljajo pa se že omejeni primeri
interaktivne oziroma plačljive televizije in podobno. To zbliževanje telekomunikacij, informacijskih
tehnik in medijev v novo obliko končne dejavnosti pomeni, da nastajajo v telekomunikacijah novi
problemi, ki so bili prej značilni za informacijske tehnike, tehnologije in medije. Taki problemi so
npr. odgovornost za vsebino, kraja, dokazovanje pristnosti, kriptografska zaščita, odnos do
nelegalne in moralne vsebine, nepooblaščeno zbiranje informacij, vzdrževanje ravnotežja med
javnosgo dela (svobodo izražanja) in varovanjem osebnih in javnih interesov itd.
Z ustrezno regulativo bo treba tako ščititi uporabnika kot ponudnika telekomunikacijskih storitev.
Uporabnika bo treba zaščititi glede zasebnosti in varnosti njegovih osebnih podatkov, ki se po
omrežju prenašajo, in glede kakovosti storitev, ki jih ponudniki ponujajo. Tak primer je preverjanje
identitete ponudnika (ali kupca) storitve ali blaga. Uporabnik mora imeti na voljo zagotovilo, daje
ponudnik blaga ali storitve dejansko tisti, za katerega se izdaja. EU je pripravila predlog direktive o
elektronskem podpisu (24), po kateri bi elektronski podpis imel pravno veljavo od 1. januarja 2001
naprej. Tudi pri nas moramo sprejeti oziroma dopolniti zakonodajo, ki bo predpisovala postopke in
pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za pravno veljavnost elektronskega podpisa oziroma akustičnosti
vsebine. Opredeliti bo treba, v skladu z rešitvami mednarodnih organizacij ali drugih držav,
predvsem pogoje za delovanje organizacij, ki bodo potrjevale verodostojnost elektronskega podpisa
oziroma vsebine (certifikacijski organi).
Po drugi strani bo treba zaščititi vsebino, ki se ponuja in prenaša po internetu, na podoben način, kot
se sedaj ščitijo intelektualne in avtorske pravice v klasičnih medijih.
Vprašanje je, ali obstoj več regulativnih organov, pristojnih za različne vidike telekomunikacij,
medijev in informacijskih tehnik v luči njihovega zbliževanja (konvergence) nudi primemo
strukturo za regulativni nadzor (10). Popolnoma ločena in neusklajena regulativna obravnava
telekomunikacij, informacijskih tehnik in medijev bo v prihodnje predstavljala oviro uvajanju novih
aktivnosti in novih kombiniranih storitev. V tej fazi še ni mogoče predvideti vseh posledic
zbliževanja teh treh področij, zato se obravnavani regulativni ukrepi večinoma nanašajo le na
(klasične) telekomunikacije. Koncentracija določenih pristojnosti v istem regulativnem organu bi
zbliževanje olajšala (9).
Nekatere nakazane težave so prisotne že pri uvajanju digitalne radiodifuzije (T-DAB in DVB-T),
ki v enem multipleksu prenaša "sočasno" več radijskih sporedov (5 stereo + 1 mono) oziroma več
televizijskih sporedov in podatke (sporočila) kot dopolnilo teh radijskih oziroma televizijskih
sporedov, ki so lahko tudi komercialne narave. Na tem področju bo treba regulirati:
• kriterije za podeljevanje dovoljenj (koncesij),
• odnos med obratovalci oziroma ponudniki storitev, ki bodo skrbeli za:
- pokrivanje z radijskimi signali,
- za RTV sporede,
- za prenos podatkov kot dopolnitev sporedov;
• postopek dodelitve dovoljenj ponudnikom storitev v skladu z Zakonom o telekomunikacijah
in Zakonom o javnih glasilih.
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5.11 Vpliv uporabnikov
V sedanji zakonodaji je marsikatera rešitev še vedno bolj prilagojena potrebam in zahtevam
obratovalcev kot pa uporabnikov. Javnost in politični dejavniki redko obravnavajo problematiko
telekomunikacij, zato se tudi premalo zavedajo pomena te panoge za razvoj gospodarstva, javnega
življenja in družbenih odnosov. Za povečanje vpliva uporabnikov telekomunikacijskih storitev na
politiko bo treba bolje in bolj načrtno seznanjati javnost o možnostih in razvoju telekomunikacij in
informacijskih tehnik, pospeševati organiziranost uporabnikov telekomunikacijskih storitev in
omogočiti posvetovanja pri sprejemanju odločitev, posebno še o delovanju telekomunikacijskih
storitev, v katerih je vključena tudi cena dodatne storitve (preko številke. 090, premium rate
services).
Tudi zakonodaja EU določa, da se je treba o zadevah, povezanih z razpoložljivostjo, kakovostjo in
namenom javnih telekomunikacijskih storitev posvetovati z zainteresiranimi predstavniki
obratovalcev, uporabnikov, porabnikov, proizvajalcev, ponudnikov in izvajalcev storitev ter
upoštevati njihove poglede.
Zakon in podzakonski akti bodo morali dati pravno podlago za zaščito uporabnikov v pogledu
enakopravne obravnave, informiranosti, javnosti dela, obveznih pogodb z obratovalci, možnost
reševanja pritožb pred neodvisnimi organi in podobno. Tudi neodvisni regulativni organ bo moral
pri svojih odločitvah in delovanju zasledovati predvsem koristi uporabnikov. Ti bodo kljub temu
še dolgo v podrejenem položaju, zato mora država poskrbeti še za njihovo dodatno zaščito.
Omogočiti in podpirati mora njihovo delovanje in pomagati, da se formalno organizirajo. Interesi
in načini delovanja telekomunikacijskih uporabnikov so precej specifični, zato bi jim omogočili,
če to želijo, samostojno organizacijo, z možnostjo sodelovanja z drugimi splošnimi
organizacijami potrošnikov. Neodvisni regulativni organ bi moral biti zadolžen, da taka
organizacija uporabnikov zaživi.
Povečati se mora vpliv uporabniške organizacije na delovanje državnih organov. Ti bi morali v
določenih primerih obvezno pridobiti njihovo mnenje. Če bo zakon predvidel telekomunikacijski
svet, bi morali biti člani sveta tudi (predvsem) predstavniki uporabnikov.
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6 Razvoj omrežij in storitev
Liberalizacija telekomunikacij, zbliževanje telekomunikacij, informacijskih tehnik/tehnologij in
medijev ter pojav novih storitev močno spreminjajo sliko telekomunikacijskega trga. Ob novih
domačih obratovalcih se bodo pojavljali tudi globalni obratovalci. Nekateri bodo kombinirali
ponudbo telekomunikacijskih storitev s storitvami informacijskih tehnik oziroma medijev.
Spremenila se bo tudi sedanja enotna zgradba omrežja. Nastalo bo več vzporednih omrežij, ki bodo
na različnih ravneh povezana in omogočala medsebojno prehajanje sporočil in s tem tudi
medsebojno komuniciranje med naročniki teh omrežij. Največ različnih omrežij in obratovalcev
storitev bo na mednarodnih zvezah, nekoliko manj na domačih medkrajevnih relacijah, še manj pa
na. krajevnih ravneh. Na krajevni, dostopovni ravni bodo prevladovala tri omrežja:
• sedanje fiksno telefonsko omrežje,
• omrežje CaTV,
• mobilno omrežje. .
Vsako od teh omrežij, ki je (bilo) zasnovano samo za eno vrsto storitev, se bo razvijalo in
izpopolnjevalo za opravljanje katerekoli storitve z namenom prevzeti čim več prometa drugim
omrežjem. Storitve bodo precej neodvisne od infrastrukture. Za prihodnje obdobje bosta torej
značilni raznolikost storitev, ponujenih prek različnih omrežij in različnih obratovalcev, in
konkurence med njimi. Poleg velikih, velikokrat multinacionalnih obratovalcev, se bodo pojavljali
tudi mali telekomunikacijski obratovalci, ki bodo specializirani in bodo zapolnjevali posamezne
tržne niše in tako bogatile ponudbo. Slovenija bo morala skrbeti za ugodne pogoje za njihovo
delovanje in razvoj predvsem pri zagotavljanju enakopravnih odnosov z velikimi obratovalci
telekomunikacijskih storitev.
Kakovost storitev bo v konkurenčnem okolju določal trg. V prehodnem obdobju in v pogojih
monopolnih ali pa prevladujočih obratovalcev bodo to še urejali predpisi oziroma državni organi, ki
bodo morali imeti možnost intervenirati in poskrbeti za primernost in kakovost storitev.
Najhitreje se bo razvijalo mobilno omrežje, ki pa ne bo moglo izpodriniti fiksnega telefonskega
omrežja in omrežja CaTV, čeprav bo naslednja generacija mobilnih omrežij UMTS prometno še
bolj zmogljiva.
Internet bo igral pri nadaljnjem razvoju zelo pomembno vlogo. Vplival bo tako na razvoj omrežij
kot storitev. Druga omrežja bodo prevzela nekatera načela interneta, pa tudi internet se bo prilagajal
s povečano širino frekvenčnega pasu ter širil svoje storitve na govor in sliko (video).
Zgrajena širokopasovna povezava do večine naročnikov, povezana na visoko zmogljivo globalno
omrežje, bo odprla pot do storitev na domu, večpredstavnih (multimedijskih) storitev, učenja na
daljavo, zdravljenja na daljavo (telemedicine), trgovanja na daljavo itd. Gonilo razvoja
telekomunikacij v preteklosti je bil predvsem tehnološki razvoj, gonilo prihodnjega razvoja pa bodo
aplikacije (tehnika) in storitve.

6.1 Razvoj telekomunikacijskega trga
S prihodom novih ponudnikov telekomunikacijskih storitev bo postal trg precej bolj pester in
nepregleden. Klasična delitev telekomunikacijskih storitev na govor, teleks, faksimile, podatkovni
prenos in sliko bo vedno manj možna in tudi manj smiselna.
Obseg telekomunikacijskega prometa in storitev bo zaradi močnega začetnega razvoja mobilne
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telefonije, faksimila in interneta ter kasneje še drugih novih multimedijskih storitev močno naraščal.
Cene telekomunikacijskim storitvam bodo še naprej padale, najhitreje v mednarodnem prometu.
Pričakovati je, da se bo pogovomina (cena) za medkrajevne in krajevne klice v začetku obdobja
celo povečala in bo šele kasneje zaradi konkurence padla, hitreje pri medkrajevnih klicih.
Pričakovano razmerje cen med krajevnimi, medkrajevnimi in mednarodnimi klici bo 1:1,6:3,2 (8).
Danes je to razmeije dvakrat do štirikrat večje.
Kljub padanju cen bodo celotni prihodki od telekomunikacijskih storitev naraščali po realni stopnji
več kot 10 % letno predvsem zaradi hitrejše rasti storitev mobilnih omrežij, intemeta, storitev z
dodano vrednostjo in drugih novih vrst storitev. Delež teh prihodkov se bo v bruto družbenem
proizvodu povečeval od sedanjih 2,0% na 6,5% v letu 2015. Struktura telekomunikacijskih
prihodkov pa se bo precej spremenila, saj se bo delež prihodkov fiksnega telefonskega omrežja
zmanjšal, povečal pa delež prihodkov omrežij CaTV in mobilnih omrežij, tako da bo proti koncu
omenjenega obdobja dosegel okrog 70 % fiksnega. Tudi delež pogovomin iz mednarodnih klicev se
bo zmanjšal, povečal pa se bo delež pogovomin iz krajevnih klicev. Bistveno se bo povečal tudi
delež prihodkov od intemeta.
6.2 Razvoj fiksnega omrežja
Prvotno je bilo to omrežje namenjeno le za telefonske (govorne) in telegrafske storitve, z razvojem
telekomunikacij in še posebej z digitizacijo pa se to omrežje prilagaja in postaja podlaga za večino
telekomunikacijskih storitev, saj ga je mogoče z manjšimi dopolnitvami prilagoditi še drugim
vrstam telekomunikacijskih storitev in bo zato še dolgo glavna telekomunikacijska prometnica.
Naraščanje priključkov v fiksnem telekomunikacijskem omrežju se običajno upočasni, ko doseže
gostoto 40 - 60 priključkov na 100 prebivalcev. Zaradi predvidene liberalizacije telekomunikacij,
predvidenih nižjih cen, vključevanja v evropske integracije in vpliva interneta še ne predvidevamo
izrazite stagnacije, temveč le postopni padec stopnje rasti gostote telefonskih priključkov. Če se bo
nadaljeval gospodarski razvoj Slovenije z enako dinamiko kot v zadnjih letih in če se bo izvajala v
tem programu predvidena telekomunikacijska politika, se lahko predvidi, da bo letna rast števila
telefonskih priključkov s sedanjih 7 % - 8 % letno postopoma padala in bo leta 2005 znašala okrog
4%. Takrat naj bi bilo priključenih okrog 1,1 milijona telefonskih naročnikov. Za leto 2015
predvidevamo še letno rast 2 % in 1,55 milijona telefonskih priključkov ali gostoto okrog 77 %.
Taka dinamika naraščanja naročnikov praktično pomeni, da bo zgrajeno letno nekaj manj kot
50.000 novih naročniških priključkov. Med temi priključki bo postopoma naraščal delež
ozkopasovnega ISDN in raznih širokopasovnih priključkov, ki bodo ob koncu obdobja znašali
okrog 70 % vseh priključkov. Pri predvidevanju rasti števila priključkov so bila upoštevana gibanja
v drugih državah v obdobjih, ko so imele sedanjo našo gostoto priključkov (2,3), in nekatere
napovedi nadaljnjega razvoja v tujini (8).
Zaradi vse večje uporabe terminalske opreme, ki zahteva večjo frekvenčno širino prenosnega pasu,
se bodo dostopovna (krajevna) omrežja vedno bolj gradila z optičnimi vlakni (kabli), v prvi fazi do
poslovnih uporabnikov in večjih skupin stanovanjskih uporabnikov, v naslednji fazi pa do vsakega
uporabnika. Predvidevamo, da bo leta 2015 okoli 60 % dostopov zgrajenih z optičnimi vlakni. Nove
tehnike bodo omogočile povečanje pretoka tudi po obstoječih kablih z bakrenimi vodniki. V
dostopovnih omrežjih bo naraščala uporaba radijskih sistemov, kot je DECT in podobno. Ker bo
veijetno v Evropi prevladal koncept, da so obratovalci CaTV in fiksnega omrežja ločene pravne
osebe, bosta verjetno ti dve omrežji vsaj na krajevnem nivoju v glavnem ločeni.
Kot posledica množične uporabe intemetsldh in multimedijskih storitev se bo izredno hitro
povečevala količina prenesenih sporočil prek medkrajevnega in mednarodnega omrežja. Po
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nekaterih ocenah se bo ta količina podvojila v času od 18 do 24 mesecev. Medkrajevno in
mednarodno omrežje, ki se bo gradilo izključno z optičnimi kabli, bo moralo tej rasti slediti. V
zadnjih letih so bili položeni optični kabli na približno 75 % medkrajevnega in mednarodnega
omrežja, katerih skupna dolžina presega 4000 kilometrov (4). Graditev bo treba nadaljevan z isto
dinamiko, saj bo le tako mogoče slediti potrebam in razvoju v svetu, kjer so bila v zadnjih petih
letih zgrajena močna mednarodna omrežja (podmorskih medkontinentalnih) optičnih kablov
(FLAG, AC-1, Africa ONE, SEA-ME-WE). V pripravi pa je tudi največji projekt te vrste doslej Oxygen, ki bo s 158.000 km skupne dolžine povezal v informacijsko omrežje ves svet.
Na nadaljnji razvoj fiksnega omrežja in popestritev ponudbe na liberaliziranem trgu storitev lahko
vpliva tudi država, ki bo morala odločiti, ali bodo smele velike organizacije železniškega, cestnega
in elektrogospodarstva presežke svojih telekomunikacijskih kapacitet ponuditi na prostem trgu.
6.3 Telekomunikacije na podeželskih območjih in zagotavljanje univerzalnih
storitev
Razvoj telefonije na manj razvitih območjih je bil v zadnjih letih nekoliko hitrejši kot drugje, zato je
po regijah gostota telefonskih priključkov nekoliko bolj izravnana kot je bila v preteklosti. Spodnja
tabela prikazuje gostoto po poslovnih enotah Telekoma Slovenije za leti 1995 in 1997,
predvidevanja za leto 1998 in odstotek gospodinjstev s telefonskim priključkom, v Tabeli 2 pa je
podana gostota po občinah ob koncu leta 1997 (4). Gostota telefonskih priključkov v gospodinjstvih
je precej večja, kot jo imajo približno enako razvite države.
Tabela 2 - Gostota telefonskih priključkov po občinah
Poslovna enota
Indeks
Gostota Gostota Ocena
1997
1998
1995
1998/1995
Celje
130
33,1
25,5
31,3
Koper
117
46,3
39,6
44,0
37,4
Kranj
116
32,3
35,9
Ljubljana
42,4
119
45,3
38,0
124
Maribor
27,4
34,0
32,0
Murska Sobota
28.9
143
20,1
26,1
Nova Gorica
125
33,8
35.3
28,3
127
Novo mesto
34,5
27,2
32,2
Trbovlje
135
32.0
34.9
25,9
SKUPAJ
37.9
123
30.8
35,6

Gostota 1997 v
gospodinjstvih
78.95
97,65
87,89
90,41
79,66
73,72
80.25
84.84
72,58
84.54

Zakon (1) predvideva, da morajo izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev v skladu s
programom (3. člen) zagotoviti ustrezno pokritje svojega območja s predpisano kakovostjo javnih
telekomunikacijskih storitev (7. člen) in da se z dolgoročnim programom poleg drugega določa tudi
uporaba ekonomsko upravičenih tehnologij za pokrivanje podeželskih in manj razvitih območij.
Program zato obravnava poleg postopnega povečevanje pokritja z javnimi telekomunikacijskimi
storitvami tudi prehod na sistem zagotavljanja univerzalnih storitev in razvoj (ekonomsko
upravičenih) tehnik in tehnologij za pokrivanje podeželskih in manj razvitih območij podobno, kot
določata Evropska unija in Mednarodna trgovinska organizacija v svojih sistemih zagotavljanja
univerzalnih/bazičnih telekomunikacijskih storitev.
Sedanja telekomunikacijska zakonodaja določa, da morajo obratovalci omogočiti vsem
uporabnikom priključitev na svoje telekomunikacijsko omrežje, če so na voljo proste kapacitete ne
glede na oddaljenost naročnika od razvodišča. Za pospešitev graditve telekomunikacijske

66

16. april 1999

infrastrukture na podeželskih območjih bo potrebna poenostavitev upravnih postopkov (zbiranje
soglasij) pri graditvi telekomunikacijske- infrastrukture ter uzakonitev "pravice do pori" za
obratovalce, zadolžene za zagotavljanje univerzalnih storitev.
Večji del ozemlja Slovenije je razgiban, gričevnat in deloma gorat teren z razpršeno poselitvijo.
Velik del zemljišča je težaven za gradnjo kabelske infrastrukture, zato je precej zgrajenega omrežja
z nadzemnimi vodi. Tudi pogostnost udara strele je velika, zlasti v osrednjem in zahodnem delu
države.
• .
Zaradi naštetih značilnosti je treba pri izbiri opreme za graditev telekomunikacijske infrastrukture,
še posebej na podeželskih območjih, upoštevati predvsem zanesljivost delovanja opreme, saj so
vzdrževalni stroški na takem terenu lahko zelo veliki. Za graditev infrastrukture na podeželskih
območjih je treba izbirati predvsem tele rešitve:
• kjer je le mogoče in ekonomsko upravičeno, je treba uporabljati kabelske sisteme z optičnimi
vlakni namesto z bakrenimi.
• za povezavo med primarno telefonsko centralo in distribucijskimi vozlišči (točka - več točk) se
uporabijo radijski sistemi, če je takšna rešitev cenovno ugodnejša od kabelske. Za distribucijo od
vozlišč do naročnika se uporabijo podzemni kabli ali pa radijska naročniška zanka, zasnovana na
tehniki DECT ali na drugih podobnih tehnikah.
• če je mogoče, se za dostop do uporabnikov uporabijo tudi obstoječa omrežja kabelske televizije;
pogoj za to je primerljiva kakovost storitev in cena tako zgrajenih priključkov, ki mora biti nižja
od graditve novega ali razširitve obstoječega telefonskega krajevnega kabelskega omrežja.
• če je mogoče zagotoviti ekonomično in tehnično popolnoma enakovredno storitev, kot jo
zagotavlja standardni analogni telefonski priključek, se lahko uporabljajo tudi mobilna omrežja
(enako zaračunavanje dohodnih in odhodnih klicev, kakovost prenosa podatkov z analognim
modemom in prenosa pisnih sporočil).
• nadzemne vode in naročniške multiplekse PCM se sme uporabiti le izjemoma in praviloma
začasno, ko drugih načinov povezave ni mogoče zagotoviti dovolj hitro.
Za vsak posamezen primer graditve telekomunikacijske infrastrukture na zahtevnejšem terenu je
treba izdelati tržno raziskavo potreb po storitvah, oceno stroškov več različnih sprejemljivih in že
preskušenih načinov graditve omrežja ter na podlagi tako pridobljenih informacij izbrati
najprimernejšo od predlaganih različic.
Državni organ mora za potrebe graditve podeželskih telekomunikacijskih sistemov na celotnem
ozemlju Slovenije zagotoviti zadostno število frekvenc, predvsem v frekvenčnih pasovih 2520 MHz
do 2670 MHz za sisteme "točka-več točk" po priporočilu CEPT T/R 13-01E, ter vse frekvenčne
pasove, predvidene za fiksno radijsko storitev v uredbi o razporeditvi frekvenčnih pasov v Sloveniji.

6.4 Omrežje Telekoma Slovenije
Po fiksnem telefonskem omrežju, ki ga upravlja Telekom Slovenije, se odvija, brez upoštevanja
radiodifuzije, več kot 90 % javnega telekomunikacijskega prometa. Omrežje se preureja za
opravljanje novejših storitev. Tako obsežno infrastrukturo je mogoče preurediti le postopoma. V
glavnem je dokončana prva faza, ki zajema digitizacijo medkrajevnega omrežja in usposobitev za
opravljanje integriranih storitev (ISDN). Ta tehnika omogoča večjo kakovost govora, enostavno
vpeljavo dodatnih funkcij in hitrost prenosa podatkov 120 kbit/s pri baznem dostopu in 2 Mbit/s
pri primarnem dostopu. V večini krajev je že mogoče uporabljati storitve ISDN.
Naslednja faza obsega preureditev omrežja iz petravninske v dvoravninsko zasnovo, vpeljavo
dodatne "inteligence" v omrežje (koncept TNM /Telecoramunications Network Management/
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oziroma IN /Intelligent Nenvork/), zgraditev medkrajevnega omrežja z optičnimi kabli,
opremljanje prenosnih poti s sinhronsko digitalno hierarhijo (SDH) in asinhronskim načinom
prenosa (ATM). Sočasno s preurejanjem oziroma posodabljanjem omrežja se povečujejo tudi
zmogljivosti krajevnega (dostopovnega) omrežja, kabelske kanalizacije, central, medkrajevnega
in mednarodnega omrežja, prenosnih naprav in drugih gradnikov telekomunikacijskega omrežja.
Povečane zmogljivosti bodo uporabljene tako za obstoječe ozkopasovno omrežje kot tudi za novo
širokopasovno omrežje, ki bo delovalo vzporedno z ozkopasovnim omrežjem, postopoma pa bo
prevzemalo od njega vse več prometa in ga končno povsem nadomestilo.
Obstoječe krajevno (dostopovno) omrežje je še večinoma grajeno z bakrenimi vodniki in ima
skupno okrog 720.000 dostopov (podatki veljajo za konec leta 1997). Okrog 300 dostopov je
zgrajenih z optičnimi vodniki, predvsem za poslovne uporabnike, okrog 2000 dostopov pa z
radijskimi zvezami. Nekaj več kot 70 % krajevnega kabelskega omrežja je položenega v zemljo,
preostalo pa je, predvsem na podeželskih območjih, zgrajeno s samonosilnimi kabli po drogovih.
Nadaljnji razvoj dostopovnega omrežja bo Telekom Slovenije gradil tako, da bo pokrivalo
celotne potrebe priključkov v fiksnem omrežju (točka 6.2). Tako bo imelo omrežje v letu 2005
približno. 1 milijon, v letu 2015 pa Okrog 1,3 milijone dostopov. V skupnem številu dostopov bo
vedno več izvedenih z optičnimi kabli in sicer okrog 15 % v letu 2005 in 40% v letu 2015.
Povečalo se bo tudi število radijskih dostopov, katerih delež bo znašal leta 2005 predvidoma
okrog 10% celotnega števila dostopov. Ker so vgrajene velike kapacitete kablov z bakrenimi
vodniki, bodo z uporabo novejših tehničnih rešitev (npr. XDSL) tudi obstoječim naročnikom,
priključenim na take kable, omogočene večje prenosne hitrosti oziroma zmogljivejši terminali.
Kabelska kanalizacija je zgrajena v vseh večjih naseljih in ima okrog 5.000 km cevi. Prvotno je
bila kanalizacija grajena z betonskimi cevmi oziroma bloki, po letu 1973 pa s plastičnimi cevmi.
Medkrajevni optični kabli manjših kapacitet so izven naselij položeni v plastične cevi, v mestih
pa v kabelsko kanalizacijo. Kabelsko kanalizacijo bo treba zgraditi v vseh gosteje naseljenih
območjih, v večjih krajih pa bo treba kabelske napeljave graditi, če je le mogoče, skupaj z
drugimi uporabniki podzemnih komunalnih napeljav.
Klice v fiksnem omrežju posreduje 648 central s skupno kapaciteto 885.000 naročniških
telefonskih priključkov (dostopov), od tega je 72,8 % naročniških priključkov že na digitalnih
centralah. Na centralah je vgrajenih 13.765 baznih in 602 primarnih priključkov ISDN, ki
omogočajo skupaj 45.590 digitalnih priključkov. Centrale imajo vključenih 108.100 digitalnih in
33.100 analognih medkrajevnih vodov.
Sedanje fiksno telekomunikacijsko omrežje ima še petravninsko hierarhijo, ki se bo postopoma
spreminjala v dvoravninsko (slika 6.4.1). Klice bo posredovalo cca 60 primarnih central, ki bodo
povezane po potrebi med seboj in na eno ali več sekundarnih central, ki bodo v Ljubljani, Kopru,
Novem mestu, Mariboru, Celju in Kranju. Sekundarne centrale bodo povezane med seboj in na
mednarodni centrali v Ljubljani in Mariboru. Na mednarodni centrali bosta povezani tudi
primarno/sekundami centrali v Murski Soboti in Novi Gorici (slika 6.4.2).
Medkrajevno omrežje je grajeno s sodobnimi koaksialnimi in optičnimi kabli. Okrog 76 %
medkrajevnih zvez je digitalnih. V prihodnje bo to omrežje grajeno le z optičnimi kabli.
Zmogljivosti posameznih medkrajevnih kablov znašajo od 140 Mbit/s do 2,5 Gbit/s. Še posebej
je pomembno tako imenovano hrbtenično omrežje, ki poteka, podobno kot cestni križ, od
Lendave do Kopra oziroma Sežane in od Karavank do Obrežja (slika 6.4.3). Gradnja slovenskega
optičnega križa je bila končana v letu 1998, s svojo kapaciteto pa zadošča prometnim potrebam
do leta 2005. Zaradi večje zanesljivosti bo dopolnjen z optičnimi obroči in bo tako hrbtenica
medkrajevnega in mednarodnega prometa. Za te obroče bo z menjavo optičnih vlaken
uporabljeno tudi optično omrežje drugih lastnikov telekomunikacijske infrastrukture. Na
hrbtenično omrežje bodo vezani vsi medkrajevni in mednarodni telekomunikacijski kabli.
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Za prenos signalov po optičnem omrežju bosta uporabljena sistem sinhrone digitalne hierarhije
(SDH) in asinhroni način prenosa (ATM). Za povezavo večjih izvorov prometa in za zakupljene
vode služi prenosno omrežje s šestimi.obroči SDH (slika 6.4.4), za mednarodne povezave pa
hrbtenično omrežje SDH (slika 6.4.5).
Širokopasovno omrežje ATM tvorijo tri hrbtenična stikala z lokacijami v Ljubljani, Mariboru in
Kopru. Hrbtenična stikala ATM bodo povezana s enakimi omrežji ATM v sosednjih državah ter
dostopovnimi stikali (slika 6.4.6), ki bodo postavljena v regionalnih središčih, po potrebi pa tudi
na drugih lokacijah. Omrežje ATM bo z intemetovim protokolom, ki bo eden glavnih izvorov
širokopasovnega podatkovnega prometa, lahko zadostilo potrebam vseh obratovalcev in
uporabnikov. Poleg širokopasovnih se bodo na to omrežje postopoma povezovali tudi
ozkopasovni izvori prometa. Povezava na hrbtenična stikala ATM bo izvedena ločeno za
sekundarne centrale in mednarodne zveze.
Poleg podatkovnega omrežja po standardih X.25 oziroma X 400 je Telekom Slovenije uvedel
tudi bistveno hitrejše in kakovostnejše fleksibilno omrežje blokovnega posredovanja podatkov, ki
bo v prihodnje uporabljeno tudi kot dostopovno omrežje za omrežje ATM. Povezava bo izvedena
prek dostopovnih in hrbteničnih stikal.
V naslednjih letih predvidevamo izredno hitro rast medkrajevnega prometa. Zaradi povečevanja
števila naročnikov, povečevanja števila klicev po posameznem naročniku, povečevanja
povprečnega trajanje zveze in uporabe zmogljivejših terminalov se bo medkrajevni in
mednarodni telekomunikacijski promet povečeval po stopnji 40 % - 50 % letno. Potrebne in
predvidene zmogljivosti hrbteničnega omrežja za leti 2000 in 2005 prikazujejo slike 6.4.4, 6.4.5
in 6.4.6.

6.5 Mobilna omrežja
Sistemi mobilne telefonije se razvijajo izredno hitro, tako daje danes v teh omrežjih vključenih že
več kot 260 milijonov naročnikov. Po napovedih se bo vsako leto število novih naročnikov
povečevalo za vsaj 100 milijonov, tako da bo po letu 2000 že več kot 400 milijonov naročnikov v
takih omrežjih. Za 1. 2005 nekateri napovedujejo že 1 milijardo mobilnih naročnikov, v nekaterih
državah pa bo penetracije celo presegla 100 %. Vseevropski digitalni sistem (GSM) s 135 milijoni
naročnikov (konec leta 1998) vodi pred vsemi drugimi celičnimi sistemi.
V naslednjih letih bodo prevladovala sedanja digitalna celična omrežja, ki bodo kapaciteto
povečevala s sistemi na višjih frekvencah (GSM 1800). Poglavitna storitev bo sicer še vedno
storitev govorne telefonije, ki pa bo oplemenitena z novimi storitvami inteligentnega omrežja (IN),
kot so npr. "zaprta uporabniška skupina" (CUG), "družinski paketi", "navidezno zasebno omrežje",
itd. Za 1. 2001 ocenjujejo, da bo kar 60 % vseh klicev v GSM omrežju baziralo na uporabi omrežja
IN. Velik poudarek bo dan tudi prenosu podatkov. Sistemi že danes ponujajo uporabniku prenos
podatkov, oddajanje in sprejemanje elektronske pošte, prenos kratkih sporočil. Glavna ovira za
hitrejši razmah teh storitev je prenosna hitrost, ki je danes omejena na 9600 bit/s. Že v letu 1999
bodo obratovalci storitev GSM ponudili hitrost do 64 kbit/s. Ta storitev bo zlasti uporabna pri
oddaljenem dostopu do notranjega omrežja v podjetju, za videokonference, prenos datotek. S
tehniko GPRS (paketna radijska storitev - General Packet Radio Service) bo postalo omrežje GSM
z vidika intemetovega protokola transparentno. Poleg tega bo GPRS omogočal prenos podatkov s
hitrostjo, ki bo presegla 100 kbit/s. GPRS je hkrati vmesni korak do uvedbe mobilnih sistemov
tretje generacije. Intenzivno potekajo trije projekti satelitske mobilne telefonije: Iridium,
Globalstar in ICO. Sistem Iridium je že operativen, operacionalizacija Globalstar-a je bila
predvidena za prvo polovico leta 1999, ICO pa v 1. 2000. Vsi trije satelitski obratovalci so se že
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včlanili v združenje obratovalcev storitev GSM (GSM Moli), kar kaže na njihoyo željo
sodelovati z obstoječimi obratovalci GSM. Satelitska mobilna telefonija v tem trenutku ni
konkurenca obstoječim obratovalcem storitev GSM, ampak pomeni komplementarno storitev.
Dvonamenski (dvozvrstni) in večnamenski (večzvrstni) terminali bodo uporabnikom omogočili
dostop do več omrežij. Mobilni telefon bo avtomatično, ne da bi to uporabnik telefona vedel,
vstopal v tisto omrežje (na primer DECT, GSM900, GSM 1800, Iridium, Globalstar), ki bo trenutno
na voljo.
Naslednja generacija mobilnih sistemov bo sestavljena iz zemeljskih in satelitskih komponent.
Omrežja in terminalska oprema bodo s svojo širokopasovnostjo omogočala večpredstavnostne
(multimedijske) aplikacije. Prihodnjemu uporabniku bo omogočeno globalno prehajanje med
obstoječimi zemeljskimi, kakor tudi zemeljskimi in satelitskimi sistemi. Če je pri GSM-u glavni
poudarek na prenosu govora, je pri univerzalnem mobilnem telekomunikacijskem sistemu (UMTS)
glavni poudarek na prenosu podatkov. Pri fiksnih (stacionarnih) terminalih bo prenosna hitrost
2 Mbit/s, pri hitro premikajočih se pa "samo" 144 kbit/s. Novi sistem bo največjo pozornost
namenil večpredstavnosti (multimedijskosti), intemetu, hitremu prenosu podatkov, itd. Globalna
medobratovalnost (interoperabilnost) in globalno prehajanje/sledenje sta naslednji glavni
značilnosti novega standarda.
Predvideni začetek komercialnega delovanja sistemov nove generacije mobilnih komunikacij je leto
2002. Do takrat naj bi državne uprave za telekomunikacije sprostile frekvenčni pas za nove tehnike
in nove tehnologije (najmanj 2x40 MHz do največ 155 MHz ali 185 MHz). V državah Evropske
unije lahko že v letu 1999 pričakujemo prve podelitve koncesij za UMTS. Slovenija bo mobilna
omrežja UMTS uvajala usklajeno in sočasno z drugimi evropskimi državami.
Storitve mobilne telefonije nudi v Sloveniji podjeg'e Mobitel, ki je imelo ob koncu leta 1998
vključenih okrog 40.000 naročnikov analognega mobilnega sistema NMT410 in okrog 150.000
naročnikov digitalnega mobilnega sistema GSM900. Ob 197 postavljenih baznih postajah
zagotavlja Mobitel ob koncu leta 1998 naslednjo pokritost prebivalstva:
• avtoinstalacija:
86,2 %
• ročni telefon:
81,0%
• v zgradbah:
73,2 %
\
Mobitel je z Iridiumom kot četrti obratovalec storitev GSM v Evropi podpisal pogodbo o sledenju
in pogodbo, s katero je postal obratovalec njegovih storitev v Sloveniji. S tem je slovenskim
uporabnikom zagotovljena dosegljivost v kateremkoli delu sveta in seveda tudi v kateremkoli
delu Slovenije.
V oktobru 1998 je bila s podjetjem Simobil sklenjena koncesijska pogodba za drugega obratovalca
storitev mobilne telefonije GSM, ki bo začela z nuđenjem storitev v letu 1999.
Storitve osebnega klica opravlja le podjetje Teleray v sodelovanju z RTV Slovenije in Telekomom.
Sistem deluje po standardu RDS v frekvenčnem pasu zvokovne radiodifuzije 87,5 MHz -108 MHz
in ima okrog 7.000 naročnikov.
Vsi ti obratovalci omrežja so hkrati tudi ponudniki storitev. Pojavljajo pa se tudi prvi ponudniki
storitev (Debitel), ki nimajo svojega omrežja, nudijo pa storitve različnih obratovalcev omrežja.
Koncesijo je treba podeliti za uporabo dela radiofrekvenčnega spektra za storitve osebnega klica
sistema ERMES, za komercialni prizemni snopovni (souporabni) sistem TETRA in za sistem
mobilne telefonije GSM 1800.
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V Sloveniji, kjer sta predvidena dva obratovalca storitev sistema GSM900 in več obratovalcev
storitev sistema GSM 1800, bo število mobilnih naročnikov hitro naraščalo. Rast mobilne telefonije
je izjemno hitra, zato je količinsko napovedovanje nezanesljivo. Ocenjuje se, da bo leta 2005
vključenih v ta omrežja okrog 600.000 .naročnikov. V letu 2015 pa bi lahko bilo v vseh mobilnih
sistemih (GSM900, GSM1800, UMTS) že okrog 1.450.000 naročnikov.
Število naročnikov v analognem mobilnem sitemu NMT410 bo še nekaj časa stagniralo, nato pa
počasi padalo in sistem naj bi proti koncu obravnavanega obdobja postopoma prenehal obratovati.
Pri prenehanju delovanja se bo upošteval zlasti interes uporabnikov.
Slovenija ima večje število zasebnih mobilnih omrežij, ki sorazmerno slabo izkoriščajo dodeljeni
radiofrekvenčni spekter. Tudi državni organi in ustanove (gasilci, reševalci, policija itd.) imajo
večinoma svoja lastna mobilna omrežja. Sodobna komercialna mobilna omrežja, kot sta TETRA
(ki se poleg komercialnih namenov uporablja tudi za vladne oziroma državne potrebe in za
različne zasebne namene oziroma koristnike) za prizemne snopovne sisteme in ERMES za
klicno-sporočilne sisteme, lahko bolj ekonomično nadomestijo zasebna mobilna omrežja. Država
bo morala to preusmeritev pospeševati, nuditi na eni strani ugodne koncesijske pogoje za
komercialne sisteme, na drugi pa uvesti pristojbine za uporabo radiofrekvenčnega spektra. Glede
na zmogljivosti novih komercialnih mobilnih omrežij bi morale tudi državne ustanove proučiti
možnost nadomestitve svojih omrežij z zakupom delov komercialnih omrežij ali pa zgraditve
skupnega nekomercialnega prizemnega snopovnega (souporabnega) sistema TETRA.
6.6 Kabelski distribucijski in komunikacijski sistemi
Omrežje CaTV je drugo najpomembnejše telekomunikacijsko omrežje v Sloveniji. Ob koncu leta
1997 je v Sloveniji delovalo prek 100 zasebnih obratovalcev CaTV, ki so imeli čez 220.000
priključkov, kar je več kot 30 % vseh gospodinjstev. Rast omrežja CaTV, ki je bila v preteklosti
izjemno visoka, se je ustalila nekaj nad 10 % letno in bo šele v naslednjih letih začela polagoma
padati. V letu 2005 pričakujemo okrog 450.000 priključkov CaTV, tako da bo na to omrežje
priključenih čez 70% gospodinjstev, v letu 2015 pa predvidevamo že okrog 650.000 takih
priključkov.
Omrežja CaTV so zgrajena pretežno s koaksialnimi kabli s prenosno širino frekvenčnega pasu do
450 MHz ter drevesno topologijo za prenos signalov v eni smeri, t.j. televizijskih in radijskih
programov od glavne sprejemne postaje do uporabnikov. Večinoma so zgrajena kot samostojni
otoki brez medsebojne povezave ali povezave z javnim fiksnim telefonskim omrežjem. Na
določenem območju navadno deluje le en obratovalec, tako da konkurence kljub velikemu številu
obratovalcev praktično ni.
Nova omrežja CaTV se že gradijo pretežno z optični kabli, prenosna širina frekvenčnega pasu se
povečuje na 606 MHz z možnostjo širitve do 862 MHz. Omogočila bodo obojesmemi prenos
signalov, torej tudi od naročnika k centru ali k drugemu naročniku. Obojesmemi prenos in
digitizacija omogočata opravljanje tudi drugih telekomunikacijskih storitev kot so prenos alarmov,
interaktivna televizija, video na zahtevo, internet itd.
Širokopasovna omrežja kabelskih obratovalcev, ki segajo do posameznih gospodinjstev, pomenijo
dopolnitev fiksnega javnega hrbteničnega širokopasovnega omrežja, ker je le-to optimalno prirejeno
le za prenašanje ozkega frekvenčnega pasu (8 kHz), kije potreben za prenos govora.
V prihodnje bodo omrežja CaTV omogočala opravljanje tudi večine drugih telekomunikacijskih
storitev. Za nove storitve radiodifuzije oziroma telekomunikacij je treba omrežja in obratovalce,
ki ta omrežja upravljajo, še usposobiti. Omrežja morajo omogočati enotno napajanje s programi,
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izmenjavo programov, medsebojno komuniciranje med naročniki, uporabo skupnih podatkovnih
zbirk itd. Razdrobljena omrežja za opravljanje takih storitev niso primerna. Večjo konkurenčnost
in usposobljenost lahko dosežejo obratovalci CaTV samo z združevanjem.
6.7 Radiodifuzija
Poleg zakona o telekomunikacijah urejata področje radiodifuzije še zakon o javnih glasilih in zakon
o RTV Slovenija. Za urejanje tega področja so poleg telekomunikacijskih organov imenovani tudi
drugi organi, predvsem Svet za radiodifuzijo.
Zakon o javnih glasilih deli radiodifuzne programe (RTV programi) na nacionalne RTV programe,
lokalne nekomercialne RTV programe in komercialne RTV programe. Kot nacionalni programi, ki
jih ustvarja, pripravlja in oddaja RTV Slovenija, so določeni dva televizijska in trije radijski
programi, program za italijansko in madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter programi za
slovenske narodne manjšine v sosednjih državah.
Prebivalstvo Slovenije je z nacionalnimi programi pokrito:
televizija:
televizija:
radio:
radio:
radio:

1. program
2. program
1. program
2. program
3. program

97%
95 %
97%
97 %
95 %

Sedanji nabor frekvenc, dodeljenih RTV Slovenija, zagotavlja uresničevanje z zakonom določenih
obveznosti.
«
Na podlagi podatkov Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije o v tem času izdanih in še
veljavnih radijskih dovoljenjih izhaja, da je RTV Slovenija dosegla ob koncu leta 1997 navedeno
pokrivanje s 378 televizijskimi oddajniki in 135 zvokovnimi oddajniki.
Slovenija je začela tudi z oddajanjem nacionalnih televizijskih programov prek satelita HOT BIRD
3 in tako omogočila pokrivanje Slovencev v inozemstvu in krajev v Sloveniji, ki doslej s
prizemnimi oddajniki niso bili pokriti.
Ob koncu leta 1997 je 32 organizacij oddajalo zvokovne komercialne radiodifuzijske programe in
20 organizacij lokalne zvokovne nekomercialne radiodifuzijske programe. Največjo pokritost
prebivalstva dosegata sporeda Radia Ognjišče, ki ga lahko sprejema cca 80 % prebivalstva
Slovenije, in Radia glas Ljubljane s pokrivanjem cca 40 % prebivalstva.
Ob koncu leta 1997 je 20 organizacij oddajalo televizijske komercialne oziroma nekomercialne
radiodifuzijske programe, od katerih so pomembnejši POP TV (MMTV, TV Robin, TV 59) z 80 %tlim pokrivanjem prebivalstva Slovenije. Kanal A s 75 - 80 %-nim pokrivanjem in TV3 s 75 %-nim
pokrivanjem prebivalstva Slovenije.
Frekvenčni prostor, predviden za sedanjo analogno radiodifuzijsko dejavnost, je močno izkoriščen,
možnosti novih oddajnikov so le na redkih nižjih lokacijah, ki pokrivajo le manjše število
prebivalstva. Nadaljnje povečevanje pokritosti s prizemnimi programi nacionalne televizije je
zaradi hribovitosti terena težavno in drago. Razvoj te dejavnosti bo omogočala nova tehnika
digitalne radiodifuzije in oddajanje programov prek satelita ter večje povezovanje z omrežji CaTV.
Uvedba digitalne zvokovne in televizijske radiodifuzije omogoča boljšo kakovost in boljše
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izkoriščanje radiofrekvenčnega spektra. Signale prizemne digitalne zvokovne radiodifuzije (TDAB) bo v Sloveniji v prvi fazi mogoče oddajati v frekvenčnem pasu 223,0 MHz - 230,0 MHz
(sedanji 12. TV kanal) in v frekvenčnem pasu 1452,0 MHz- 1467,5 MHz (1,5 GHz). Frekvenčni
pas za prizemno digitalno zvokovno radiodifuzijo (T-DAB) se bo še širil v skladu z odločitvami
CEPT/ERC.
Signali za T-DAB so razdeljeni po frekvenčnih blokih. En blok zaseda frekvenčno širino 1,5 MHz
in omogoča prenašanje hkrati petih stereo kanalov in enega mono kanala. Poleg tega en blok
prenaša še podatke kot dopolnitev zvokovnih sporedov v prej navedenih kanalih in še dodatne
signale za krmiljenje, signalizacijo in podobno. Za T-DAB je predvideno enofrekvenčno omrežje,
kar pomeni, da je za vse zvokovne sporede, podatke in signale v enem bloku na voljo omrežje
oddajnikov, ki delajo na istem radiodifuznem kanalu (na isti frekvenci). V Sloveniji so trenutno
mednarodno koordinirani bloki geografsko razdeljeni na vzhod in zahod. Meja poteka čez Ljubljano
približno po črti sever-jug.
Za usklajene frekvenčne bloke bo država razpisala koncesije za graditev enofrekvenčnih omrežij
skladno z zakonom o telekomunikacijah. S koncesijo si izbrani vložnik pridobi pravico za
uporabo radiofrekvenčnega spektra in oddajanje radiodifuzijskih sporedov po prizemnem
omrežju.
V enofrekvenčnem omrežju so povezani oddajniki, ki so lahko povezani' z določeno
konfiguracijo. Konfiguracija sistema določa, kateri oddajniki prenašajo določene programe.
Programov v omrežju je lahko več, kot jih dovoljuje posamezni oddajnik. Pri načrtovanju
pokrivanja področij s posameznimi bloki je treba upoštevati javni interes. Za nacionalno
pokrivanje stremimo, da posamezna enofrekvenčna omrežja oddajajo izbrane programe prek
celotnega področja. Če je predvideno v frekvenčnih planih, se enofrekvenčno omrežje lahko
uporabi tudi za regionalno pokrivanje. To je mogoče le, če so regije z geografskimi ovirami
dovolj ločene. V tem primeru oddajajo oddajniki v posameznih regijah za to regijo izbrane
programe.
Za T-DAB je za enak odstotek pokrivanja vložek v omrežje na območju 1,5 GHz 3- do 5-krat
višji kot na 12 kanalu TV. Sorazmerno bodo višji tudi obratovalni stroški. Razliko v ceni gradnje
in vzdrževanja na obeh frekvenčnih območjih mora biti upoštevana pri dodeljevanju in pri
določitvi dajatev koncesionaija.
V Evropi so postavljeni tudi temelji za uvajanje prizemne digitalne televizije (DVB-T), ki bo
delovala na istih frekvenčnih pasovih kot analogna. En digitalni frekvenčni blok zaseda širino enega
analognega kanala, prenaša pa štiri televizijske sporede hkrati. Za DVB-T ni predpisan tip
oddajniškega omrežja, ki bo lahko enofrekvenčno, kot pri T-DAB, ali pa "klasično"
(večfrekvenčno), kot pri prizemni analogni televizijski in zvokovni radiodifuziji. Priprave za
uvajanje obsegajo načrtovanje postopne sprostitve predvidenih frekvenčnih pasov in s tem povezan
načrt prehoda iz analogne na digitalno televizijsko radiodifuzijo.
Omrežja sedanjega sistema analogne televizije in radia se naj ne bi več bistveno razvijala, po uvedbi
digitalne radiodifuzije pa bi se analogni sistemi postopoma opuščali in v 15-20 letih popolnoma
nadomestili z digitalnim sistemom. Po letu 2020 bo del pasu za radiodifuzijo na voljo drugim
telekomunikacijskim storitvam.
6.8 Internet
Priljubljenost internetskih storitev narašča. Število uporabnikov v svetu se bo povečalo od približno
60 milijonov leta 1996 na 300 milijonov leta 2001 in število gostiteljskih računalnikov, vključenih v
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to omrežje, od 16 milijonov v letu 1996 na 110 milijonov leta 2001. Še intenzivneje se povečuje
promet po intemetu. Predvidevamo, da bo tudi v Sloveniji količina prenesenih podatkov na temelju
intemetovega protokola rasla za več kot 100 % letno.
Intemetske storitve v Sloveniji nudi poleg Telekoma Slovenije Še več drugih ponudnikov. Trenutno
ima največje število naročnikov ARNES. katerega nadaljnji razvoj se predvideva na
nekomercialni osnovi v skladu s trendi akademskih in raziskovalnih mrež v svetu.
Tehnologija intemeta je zelo dinamična, prilagodljiva in trpežna. Uporablja vsa znana
telekomunikacijska omrežja, torej telefonsko omrežje, omrežje z blokovnim posredovanjem,
satelitsko, mobilno ali CaTV omrežje, in omogoča vrsto najrazličnejših povezav (točka - točka,
točka - več točk, več točk - več točk) in storitev. Nove telekomunikacijske tehnike, ki bodo temeljile
na kombinaciji tehnik intemetovega protokola in klasičnega fiksnega omrežja, bodo lahko
zagotovile kakovost in varnost storitev ter s tem možnosti za nove telekomunikacijske storitve.
Te možnosti, ki še vedno niso v celoti ovrednotene, odpirajo nove vrste uporabe pri prenosu
informacij, v medijih, trgovini in drugod. Klasične intemetske storitve, kot so elektronska pošta,
prenos datotek in svetovni splet, so se utrdile in postale nepogrešljiv del sodobnih
telekomunikacijskih storitev v vseh dejavnostih javnega in zasebnega življenja. Na pohodu so
najnovejše storitve, kot npr. prenos govora, večpredstavne (multimedijske) storitve, porazdeljene
video konference z udeležbo večjega števila partnerjev, skupinsko delo s tehniko skupinske
komunikacije, delo na daljavo, pouk/učenje na daljavo, predstavitev kulturne dediščine v digitalni
obliki (razstave, muzeji, galerije, arhivi ipd.), storitve video posnetkov na zahtevo, medicinske
storitve na daljavo, diagnostika na daljavo, nadzor krmiljenja na daljavo ter obširen segment
aplikacij, ki jih imenujemo "elektronsko poslovanje". Nedvomno se bodo intemetske storitve
profesionalizirale. Predvideva se možnost, da bo manjši segment intemeta uporabljen za
amaterske intemetske storitve, podobno kot so današnje radioamaterske storitve oziroma
področje CB radijskih postaj. Večji segment pa bo v profesionalni uporabi, podobno kot GSM v
primeijavi s CB.
Zaradi vsega nayedenega je logično, da se intemetske storitve obravnava enakovredno s sedanjimi
najpomembnejšimi telekomunikacijskimi storitvami (fiksna in mobilna telefonija, podatkovne
komunikacije, radiodifuzija) z vseh bistvenih vidikov (kakovost storitev, varnost, zasebnost, itd.).
Po svetu se le počasi zbližujejo gledanja na stopnjo pravne regulacije (vsebine) intemeta. Ker je to
svetovni sistem, se pojavljajo tudi pobude, da bi vprašanja ilegalne in škodljive vsebine obdelali v
posebni mednarodni konvenciji. Vseeno prevladuje mišljenje, da za internet ne bi vpeljevali močne
regulacije. Predvsem naj bi spodbujali samokontrolo ponudnikov dostopa, spodbujali starše in
druge za uporabo programov in opreme za filtriranje vsebine in dostopov, informirali o morebitnih
nevarnostih, povečevali pravno zaščito, zaostrovali odgovornost za vsebino in podobno.
Internet je prikladno in močno sredstvo za spodbujanje vsestranskega razvoja. Država bo morala
pospeševati harmonizacijo delovanja tega omrežja, omogočati zmanjševanje stroškov in cen ter
spodbujati njegovo šiijenje, posebej še na socialne skupine, kjer tržna načela ponudbe in
povpraševanja tega ne omogočajo.

Skladno s svetovnimi trendi razvoja telekomunikacij je smiselna vzpostavitev hrbteničnega
omrežja za intemetske storitve ter povezljivost ponudnikov dostopa in vsebin na nacionalni
ravni. To bo omogočilo ekonomsko optimalen in kakovosten nacionalni ter mednarodni
internetski promet. Navedeno hrbtenično omrežje je pomemben element predlagane Sil ter temelj
elektronskega poslovanja in razvoja lastnih intemetskih vsebin.

poročevalec, št. 24

74

16. april 1999

6.9 Zasebna omrežja
Zasebna omrežja ne nudijo svojih telekomunikacijskih zmogljivosti na trgu, temveč jih uporabljajo
le za svoje potrebe ali za ožjo zaprto skupino uporabnikov, s katerimi delijo stroške postavitve in
obratovanja "svojega" omrežja. Zasebna omrežja gradijo uporabniki, ko jih javna omrežja ne
zadovoljujejo glede cene, zanesljivosti delovanja, varnosti, posebnih funkcionalnih ali drugih
zahtev. V preteklosti so se ta omrežja hitro razvijala tudi zaradi pomanjkanja kapacitet javnih
omrežij. Skupne kapacitete zasebnih omrežij so precej velike in se približujejo kapacitetam javnih
omrežij. Vrednost zasebnih omrežij skupaj s terminalsko opremo je več kot dvakrat večja od javnih.
V zasebnih omrežjih so se v preteklosti uporabljale posebne tehnične rešitve, v novejšem času pa
vedno bolj prevladujejo enake rešitve in standardi kot v javnih omrežjih. Meja med javnimi in
zasebnimi omrežji postaja vse manj ostra, posebej še, ker bo z liberalizacijo takim omrežjem
omogočen lažji dostop do trga telekomunikacijskih storitev. Integracija telekomunikacij,
računalništva in informacijskih tehnik/tehnologij vnaša tudi v ta omrežja nove rešitve in možnosti,
ki jih nudijo tako klasične telekomunikacije kot tudi računalništvo, v novejšem času pa tudi internet.
Tako se ta omrežja spreminjajo v enotno informacijsko infrastrukturo.
Graditev zasebnih omrežij v preteklosti skoraj ni bila omejevana, pa tudi sedanja zakonodaja za
graditev in obratovanje teh omrežij nima omejitev in bo tako tudi v prihodnje. Zanje ne bi izdajali
tehničnih ali drugih predpisov. Če se njihovi lastniki ne bi drugače sporazumeli z izvajalcem javnih
storitev, bi morala le v omrežnih priključnih točkah javnega omrežja izpolnjevati predpisane
pogoje. Splošni predpisi in omejitve kot npr. o elektromagnetni združljivosti, uporabi frekvenc in
telekomunikacijskih številk bodo seveda veljali tudi za ta omrežja.
Posebej velja omeniti dve skupini zasebnih omrežij in sicer omrežja za potrebe državnih organov in
"funkcionalne sistemov", kot so bila v preteklosti poimenovana omrežja nekaterih velikih
družbenih, danes državnih organizacij, npr. omrežja ELES-a, Slovenskih železnic, DARS-a in
podobno.
Državni organi (obramba, policija, posebne službe, carina, itd.) imajo večkrat posebne zahteve
glede zanesljivosti delovanja, zaupnosti sporočil, varnosti in drugih razlogov, zato se, kljub vse
večji uporabi javnih telekomunikacijskih storitev, ne bodo mogli odreči svojemu omrežju. Poseben
status imajo telekomunikacije za potrebe obrambe, katerih delovanje, predvsem v izrednemu stanju,
urejajo posebna pravila. Za te namene bo treba tudi v bodoče z razporeditvijo frekvenčnih pasov
nameniti neposredno tudi del frekvenčnega spektra, o čemer bo tudi v prihodnje odločala vlada. V
izrednemu stanju se pomen telekomunikacij izredno poveča. Vlada mora imeti v takih primerih
pooblastilo, da izvajalcem telekomunikacijskih storitev naloži dodatne obveznosti ali omejitve, npr.
da morajo odstopiti kapacitete, ljudi ali drugo opreme, lahko pa tudi poveča nadzor nad
telekomunikacijami. Vlada lahko tudi predpiše posebne ukrepe, ki jih morajo obratovalci opraviti že
v miru.
Lastniki "funkcionalnih omrežij" imajo zgrajene obsežne prenosne telekomunikacijske sisteme s
precej prostimi kapacitetami. Že po sedanji zakonski ureditvi lahko na podlagi dovoljenja ti lastniki
nudijo telekomunikacijske vode v zakup na liberaliziranem delu telekomunikacijskega trga (vodi za
zasebna omrežja, za prenos alarmov, omrežja CaTV in podobno), po letu 2000 pa bodo lahko nudili
vsakršne telekomunikacijske storitve. Vstop takih organizacij na telekomunikacijski trg bo ugodno
vplival na oblikovanje zdrave konkurence, zato jim je treba dopustiti nuđenje telekomunikacijskih
storitev, preprečiti pa nenadzorovano prelivanje finančnih sredstev iz monopolne dejavnosti ali
dejavnosti, za katero imajo posebne pravice, v telekomunikacijsko dejavnost. Ker bi tako
nenadzorovano prelivanje popačilo tržne odnose, morajo tudi te organizacije voditi ločeno finančno
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knjigovodstvo za telekomunikacijsko dejavnost, imeti pa morajo enake pogoje tako za storitve za
lastne potrebe kot tudi za storitve drugim.
6.10 Druga omrežja in storitve
Razvoj drugih omrežij in storitev je težko predvidljiv, ker je na voljo premalo podatkov, pa tudi
definicije npr. pri storitvah z dodano vrednostjo niso ustaljene in jasne. Vsekakor se bo
raznovrstnost storitev povečevala.
Posebno omrežje za teleks bo postopoma odmrlo. Nadomestile ga bodo različne oblike prenosa
podatkov oziroma sporočil, kot npr. elektronska pošta prek intemeta, prek omrežja ISDN,
posebnega omrežja za podatkovne storitve (X.25, X.4Q0, blokovno posredovanje). Zagotovo pa
bodo prihodnje nove tehnike in tehnologije omogočile in prinesle še kaj novega.
Posebno skrb bo treba posvetiti storitvam javnih telefonskih govorilnic, ki jih trenutno poleg
Telekoma nudijo Pošta Slovenije, Petrol in MTS Kompas. Če opravljanje teh storitev ne bo
zadovoljivo, jih bo treba v prihodnje vključiti med osnovne (univerzalne) storitve in tako zagotoviti
primemo pokritost ozemlja in sprejemljivo ceno.
Posebno dejavnost oziroma storitev predstavljajo vodenje, izdajanje, širjenje in oblikovanje javne
baze telefonskega (telekomunikacijskega) imenika v večobratovalskem okolju. Lažje bo predpisati,
da vsak obratovalec poskrbi za izdajo imenika svojih naročnikov, ki to želijo, kot pa doseči, da bi
bili ti imeniki skupni, kar bi sicer bilo ugodnejše za uporabnike.
Količina storitev, ki jih plača klicani in so brezplačne za kličočega (brezplačni telefon, zeleni
telefon), in storitev, ki imajo v ceni klica že vključeno ceno storitve (storitve prek sedanjih številk
080 in 090) kot tudi dajanje raznih shranjenih informacij, se bo normalno povečevala tudi v
prihodnje.
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7 Vloga in razvoj Telekoma
7.1 Vloga in usmeritev
Vlada RS je ob koncu leta 1997 preoblikovala Telekom Slovenije v javno podjetje ter v januarju
1998 sprejela Statut in Akt o njegovem lastninskem preoblikovanju. Po otvoritveni bilanci na dan
1. 1. 1995 znaša celotni kapital 86.711.935.000 SIT, od tega osnovni kapital 65.354.780.000 SIT
in rezerve 21.357.155.000 SIT. Delež Republike Slovenije v osnovnem kapitalu znaša
48.302.790.000 Sit oziroma 73,91 %. Pripravlja pa se tudi predaja največ 10% tega deleža
pooblaščenim investicijskim družbam. Lastniki so še zaposleni z 12,8 %, Slovenska razvojna
družba s 5,22 %, pokojninski sklad s 5,5 % in odškodninski sklad RS z 2,6 %.
Po stanju na dan 30. 9. 1997 je bilo v Telekomu Slovenije zaposlenih skupaj 31-55 delavcev, od
tega 189 delavcev za določen čas. V letu 1997 so skupni prihodki znašali 55.141 milijonov SIT,
celotni dobiček 5.622 milijona SIT, obseg planiranih investicijskih vlaganj za leto 1997 pa
19.675 milijonov SIT. Bilančna vsota na dan 31. 12. 1997 je znašala 136.631 milijonov SIT.
Povprečna donosnost kapitala za leto 1997 je bila 4,86 %.
Pavšalno bi lahko ocenili, da sodi Telekom Slovenije med večja podjetja v Sloveniji in med manjša
tovrstna podjela v svetu. Rezultati poslovanja so za slovenske razmere dobri, za mednarodne
zadovoljivi. Pozitivno izstopa pokazatelj števila priključkov na zaposlenega, 'ki je za Telekom
Slovenije 215 (vse za leto 1996), za skupino enako razvitih držav 246, za bolj razvite države pa 239.
Prihodki na zaposlenega so 105.906 USD, v primerjavi s 107.797 USD v enako razvitih in s
126.294 USD v bolj razvitih državah. Telekom ima, preračunano na priključek, manjše investicije in
sicer 214 USD v primerjavi z 294 USD v enako razvitih državah in z 254 USD v bolj razvidh
državah. Stopnja digitizacije krajevnih telefonskih central je 62,0 %, v skupini enako razvitih je ta
podatek 69,9 %, v skupini najbolj razvitih pa 85,5 % (3).
Najpomembnejše storitve Telekoma Slovenije so storitve govorne telefonije. Govorna telefonija in
teleks sta obvezni gospodarski javni službi in ju do konca leta 2000 opravlja Telekom kot izključni
izvajalec. V strukturi prihodkov zavzema govorna telefonija 75,3 %, teleks pa le 0,1 %. Stopnja
donosnosti na segmentu javne gospodarske službe je 2 do 3 %.
Tržne storitve prinašajo Telekomu Slovenije 24,6 % prihodkov, vendar v tem odstotku niso zajeti
prihodki mobilne telefonije. Prihodki od tržnih storitev naraščajo hitreje kot od govornih storitev,
indeksna stopnja donosnosti tržnih storitev znaša 25 %
Med tržnimi storitvami daje 4,3 % skupnih prihodkov skupina storitev z dodano vrednostjo. V to
skupino se uvrščajo storitve dajanja informacij, obvestil, nasvetov, nuđenja pomoči pri
vzpostavljanju zvez in podobno, kot tudi storitve prek klicnih številk 080 in 090.
Prihodki od storitev ISDN pomenijo 4,2 %, od dajanja vodov v zakup 3,9 %, od medomrežnega
povezovanja in dajanja opreme v zakup 3,7 %, od javnih govorilnic pa 1,4 % vseh prihodkov.
Prihodki od intemeta (SIOL) pomenijo trenutno le 0,4 %, od prenosa podatkov pa 0,3 % prihodkov.
Interaetovo omrežje, ki ima hiter trend naraščanja, omogoča Telekomu Slovenije neposredno
nuđenje storitev prek vstopnih točk za klice iz navadnih telefonov ali telefonov ISDN. Vstopne
točke so povezane na centralno vozlišče, kar omogoča tudi povezavo s svetovnim omrežjem
Intemeta in priključitev drugih slovenskih ponudnikov Interneta.
Z liberalizacijo bo po letu 2001 tržni delež Telekoma Slovenije na segmentu storitev fiksnega
telefonskega omrežja padel. Najhitreje se bo zmanjševal njegov delež v mednarodnem prometu (za
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leto 2015 se njegov delež ocenjuje na 60%), nekoliko počasneje bo padal njegov delež v
medkrajevnem prometu (75 %-ni delež), pri krajevnem prometu pa bo njegov delež ostal visok (85 90 %). Zelo se bo povečal delež prihodkov od storitev, povezanih z internetom. Povečal se bo tudi
delež prihodkov od medomrežnih povezav.
Odnos države do Telekoma Slovenije se bo z liberalizacijo spremenil. S spremembo novega zakona
o telekomunikacij se bo preoblikoval iz javnega podjetja v navadno delniško družbo, ki deluje na
reguliranem telekomunikacijskem trgu kot druga taka podjetja. Zagotavljanje storitev in dostopa do
omrežja bo urejeno z zakonodajo (regulativo), ki bo prevladujočemu (dominantnemu) obratovalcu
nalagala posebne obveznosti. Temeljna naloga bo še naprej učinkovito zagotavljanje
telekomunikacijskih storitev. Zadolžen bo tudi za zagotavljanje univerzalnih storitev, dajanje vodov
v zakup in zagotavljanje drugih infrastrukturnih telekomunikacijskih naprav. Dolgoročno se bo
interes države omejil na lastniški interes, t.j. predvsem na dobiček, če bo država svoj delež kapitala
obdržala.
Podjetje se bo moralo tudi usposobiti za mednarodno konkurenco in doseči nivo učinkovitosti, enak
kot ga dosegajo podobne, dobro oziroma uspešno vodene družbe.
Zaradi predvidenega zmanjšanja deleža na dosedanjem delu telekomunikacijskega trga se bo moralo
podjetje v času do liberalizacije primemo organizirati, ekonomizirati poslovanje, izboljšati stike z
uporabniki in modernizirati omrežje ter poslovanje. Pri tem prestrukturiranju bo moralo upoštevati
svoje prednosti, ki so predvsem tradicija, zgrajena omrežja, posebej še krajevna, močna baza
uporabnikov (naročnikov), izšolan operativni kader na eni strani ter pomanjkljivosti, kot so slaba
usposobljenost za (mednarodno) konkurenco, majhno podjetje v primerjavi s svetovno konkurenco,
nekoliko slabše stanje omrežja in kapitala na drugi strani. Do konca leta 2000 bo moralo
modernizirati omrežje, ga 100 %-no digitizirati in uvesti novejše načine upravljanja omrežja
(TNM). Izgubo dela trga v mednarodnem in medkrajevnem prometu bo moral nadomestiti s
povečanjem prihodkov iz storitev v krajevnem prometu in z razširitvijo njihovega nabora na nove
multimedijske telekomunikacijske storitve, s pripravo vsebine in distribucijo vsebine (elektronska
trgovina, informacije v elektronski obliki itd.) ter tudi s povečanjem aktivnosti v zagotavljanju
informacijske tehnike/tehnologije. Prihodek naj bi letno še vedno dosegal 10 %-no realno letno rast.
Priprava podjetja na liberalizacijo zahteva tudi spremembo odnosa podjetja do okolja, posebej do
odnosa do drugih obratovalcev. Odnos bo moral biti kooperativen, saj bodo novi obratovalci z
medomrežnimi povezavami vzpodbujali dodaten promet obstoječih naročnikov Telekoma
Slovenije, obratovalci pa bodo te povezave tudi plačevali.
Povezati se bo moralo s svetovnimi ponudniki telekomunikacijskih storitev v obliki zavezništev
(alians), skupnih podjetij, sovlaganj, distribucije oziroma strateškega partnerstva, in se usmeriti tudi
v izvoz, za kar je treba izkoristiti tudi predvideno privatizacijo.

7.2 Privatizacija
V svetu je prevladalo prepričanje, da je liberalizacija telekomunikacij uspešna le. če se izvede
skupaj s privatizacijo državnih podjetij, ki delujejo na področju telekomunikacij. Navadno poteka
privatizacija postopno, v več fazah, in se sproti ocenjujejo učinki predhodnih faz. Pred privatizacijo
poteka drugod v svetu prehod telekomunikacijskih državnih organizacij, ki so v preteklosti
poslovale po posebnih pravilih, na poslovanje po podjetniških principih (corporatization). Javno
podjetje je po zakonu o javnih gospodarskih službah lahko tudi zasebno, zato sedanja zakonska
ureditev ne preprečuje začetka privatizacije.
Države različno obravnavajo vprašanje večinskega deleža v telekomunikacijskih podjetjih. Po
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razpoložljivih podatkih ima trenutno večina evropskih držav v teh podjetjih še 51 %-ni ali večji
delež, Francija, Nemčija, Belgija, Švica, Portugalska in Grčija ga bodo še nekaj- časa obdržale,
Italija, Nizozemska in Madžarska imajo manj kot 51%, Velika Britanija in Španija pa sta ta podjetja
v celoti privatizirali. Nekatere države omejujejo delež posameznih partnerjev v teh organizacijah ali
pa jim poiščejo strateškega partnerja in tako do neke mere obdržijo pod nadzorom delež tujega
kapitala.
V pogojih liberaliziranega telekomunikacijskega trga tudi pri nas ni razlogov, da bi Telekom
Slovenije ostal v državni lasti. V nadaljevanju so navedena izhodišča za izvedbo njegove
privatizacije, podrobnosti pa bo moral opredeliti izdelan program privatizacije. Tudi pri nas bi
privatizacijo izvedli postopoma, najmanj v treh fazah.
Prvo fazo privatizacije bi izvedli v letih 1999 in 2000 tako, da bi država prodala svoj delež med
74 % in 51 %, eventualno pa bi bila izvedena dokapitalizacija, vendar tako, da bi država še obdržala
večinski delež. Prodajo bi izvedli v svežnju na podlagi razpisa z namenom pridobitve solastnika z
izkušnjami v telekomunikacijah in strateškega partneija, ki bi v podjetje prinesel tehnološko in
tržno znanje in tudi dodatni kapital ter tako okrepil konkurenčne sposobnosti podjetja. Za izbiro
torej ne bo odločilna samo cena, temveč tudi druge ugodnosti, ki jih bodo ponudniki nudili kot
pomoč pri nadaljnjem razvoju Telekoma Slovenije. V okviru študije o privatizaciji se preuči tudi
možnost odprodaje dela delnic Mobitela, d.d. Za uspešno izvedbo privatizacije bo treba predhodno
postaviti jasen telekomunikacijski regulativni okvir, ki bo omogočal neodvisni razvoj podjetja.
Postopek privatizacije in potek transakcije bo določen na osnovi študije in ob' sodelovanju
svetovalne organizacije.
Na podlagi ocen in izkušenj prve faze privatizacije bi izvedli drugo fazo po letu 2003. Ob tem je
potrebno proučiti ali bo država Slovenija ostala delničar in v kakšni višini. O prodaji preostalega
državnega deleža v Telekomu, se bo odločilo, ko bodo ovrednoteni rezultati dotedaj izvršene
privatizacije doma in po svetu.
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8 Vlaganja
Telekomunikacije so privlačna in rentabilna panoga, ki je v liberaliziranih in stabilnih okoljih
sposobna sama skrbeti.tudi za potrebna vlaganja. Tudi financiranje univerzalnih storitev, vključno z
zagotavljanjem univerzalnih storitev na podeželju, je mogoče izvesti znotraj panoge. Pogoji za
samofinanciranje telekomunikacij še niso izpolnjeni. Izpolnjeni bodo z realizacijo ukrepov in
sprememb regulative, kot so podani v 5. poglavju. Program ne predvideva alternativnih rešitev.
Možni alternativni rešitvi, kot sta financiranje iz državnega proračuna ali pa večje povečevanje
sedanjih tarif, nista realni.
Ne glede na izpolnitev ali neizpolnitev teh pogojev bo treba podpirati razvoj določenih programov,
npr. pospeševanje tehnično/tehnološkega razvoja in raziskav, spodbujanje nekaterih pilotskih
projektov s področja telekomunikacij in informacijske tehnike ter graditve hrbtenične infrastrukture,
pospeševanje razvoja na določenih geografskih območjih itd. Poleg sredstev proračuna bo treba v ta
namen proučiti možnost uporabe sredstev iz strukturnih fondov EU, kot sta npr. programa STAR in
TELEMATIQUE.
Vlaganja po nekaterih vrstah omrežij:
• Potrebna vlaganja v fiksno telefonsko omrežje za zgraditev dodatnih 800.000 telefonskih
priključkov do leta 2015 z vso potrebno infrastrukturo pri ocenjeni vrednosti 224.000 SIT (1.400
USD) po priključku so 179,2 milijardi SIT (1,12 milijarde USD). Od tega je del vlaganj
podrobneje naveden v nadaljevanju (Tabela 3).
Tabela 3 - Vlaganja v hrbtenično omrežno infrastrukturo do leta 2000
Zap.
št "Omrežna infrastruktura
1
Medkrajevno optično omrežje
2 Medkrajevno in mednarodno omrežje SDH
3
Povezave SX - SX, SX - IX, PSX - IX
4 Hrbtenična stikala ATM
5
Mednarodna centrala
6
Usmeijalniki Telekom-a za potrebe
ponudnikov interaetskih storitev
7
Uvajanje IN omrežij

Vlaganja do
1998
63
190
80
290
300
50
180

leta 2000 v mio SIT
1999
2000
250
250
200
200
25
25
200
200
50
50
150

70

• Vlaganja v mobilna omrežja, kjer bi v obdobju do leta 2015 priključili okrog 1.300.000 novih
naročnikov, bodo znašala okrog 332,8 milijarde SIT (2,08 milijarde USD), če se računa, da je
treba vložiti po naročniku okrog 256.000 SIT (1.600 USD).
• Omrežja CaTV bodo zahtevala manjša vlaganja; za zgraditev okrog 500.000 priključkov tega
omrežja bo potrebnih kakšnih 88 milijard SIT (550 milijonov USD) pri potrebnih vlaganjih
176.000 SIT po priključku.
V Sloveniji skoraj ni tujih vlagateljev v telekomunikacije, kar ima tudi negativne posledice. Večji
delež tujega kapitala bi pozitivno deloval na razvoj ponudbe telekomunikacijskih storitev. Tudi
pogoji za pristop k Evropski uniji in Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) zahtevajo odpravo
omejitev za tuji kapital. Kljub temu ni treba, da se Slovenija takoj na začetku liberalizacije
popolnoma odpre tujemu kapitalu. Vlada bi morala biti pooblaščena (vsaj za določeno obdobje), da
da ali pa odreče soglasje za tuja vlaganja v fiksna in mobilna omrežja, pri čemer bo seveda
upoštevala obveznosti iz sprejetih mednarodnih sporazumov, recipročnost in drugo.
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9 Sklepne ugotovitve
Dobro razvite telekomunikacije so predpogoj za učinkovito delovanje gospodarstva, javnega
sektorja in uprave, povečanje konkurenčnosti gospodarstva, njegov nadaljnji razvoj ter vključevanje
v mednarodne procese. Slovenija nima tradicije v telekomunikacijski politiki. Tudi zato je zavest o
potrebnosti in pomembnosti telekomunikacij in informacijskih tehnik in tehnologij slabše razvita.
Treba bo doseči premik v miselnosti in postaviti celotno panogo, skupaj z informacijskimi
tehnikami/tehnologijami, na višjo prioritetno raven.. Telekomunikacije so infrastruktura
informacijskih tehnik in za prehod v informacijsko, družbo je treba pospešiti njihov razvoj.
S sistemskimi ukrepi, ki zajemajo predvsem liberalizacijo, privatizacijo in izobraževanje za izbrane,
razvojno naravnane projekte, je treba spodbujati hitrejši razvoj telekomunikacij, da bi se dosegla
razvitost sektorja, ki bo blizu povprečni razvitosti članic EU (računane tudi sedanje kandidatke).
Taka stopnja razvoja pomeni, da bi imeli leta 2015 okrog 1,55 milijona naročnikov v fiksnem
telekomunikacijskemu omrežju ali nekaj več kot 75 telefonskih priključkov na 100 prebivalcev. V
mobilnih omrežjih bi imeli istega leta 1.450.000 priključkov.
Za realizacijo takih ciljev bo treba modernizirati fiksno omrežje in postaviti nova mobilna omrežja.
Do konca leta 2000 je predvidena popolna digitizacija medkrajevnega fiksnega omrežja (vodi in
centrale). Predvidena uporaba zmogljivejše terminalske opreme zahteva večjo širino prenosnega
frekvenčnega pasu, kar pomeni v fiksnem omrežju polaganje optičnih kablov do naročnikov, pri
mobilnih omrežjih pa vpeljavo nove generacije UMTS.
Dinamičnemu razvoju telekomunikacij je treba prilagoditi zakon o telekomunikacijah, spremeniti
pristojnosti ministrstev, organizirati samostojni (neodvisni) regulativni organ za telekomunikacije.
Liberalizacija in tudi zahteve mednarodnih sporazumov zahtevajo pregledno, stabilno in sodobno
regulativo. Ustanovitev neodvisnega regulativnega organa je nujnost za nadaljnji razvoj
telekomunikacij v liberaliziranem okolju, ker bodo potencialni investitorji le tako videli zadostno
garancijo za stabilne odnose na telekomunikacijske trgu. Pristojnosti za telekomunikacije naj bi bile
združene v enem resotju (ali na kakšen drugačen način močneje povezane) skupaj s pristojnostmi za
informacijsko tehniko/tehnologijo. Sprememba zakona o telekomunikacijah mora državnim
organom dati dovolj pravnih podlag in vzvodov, da bodo lahko učinkovito urejali odnose pri
uvajanju liberalizacije.
Pospešena liberalizacija bo imela večji pozitivni učinek kot morebitne finančne spodbude, kasnitev
pri liberalizaciji pa pomeni zaostajanje v razvoju telekomunikacij in zmanjševanje konkurenčnosti
Slovenije kot informacijske družbe. Liberalizacija je nujen in zahteven projekt, ki ga je treba
izvajati postopno, državni organi pa morajo nadzorovati njegov potek in po potrebi posredovati.
Potrebna so velika vlaganja v telekomunikacije. Za 800.000 priključkov v fiksnem omrežju z
ustrezno infrastrukturo so do leta 2015 potrebna sredstva ocenjena na 179,2 milijardi SIT (1,12
milijarde USD), za 1.300.000 priključkov v mobilnem omrežju pa na 332,8 milijarde SIT (2,08
milijarde USD). Telekomunikacije se v liberaliziranih (in privatiziranih) pogojih financirajo same in
lahko ob primerni zakonski ureditvi same zagotovijo osnovne telekomunikacijske storitve vsem
državljanom pod enakimi pogoji.
Program obravnava tudi socialni vidik telekomunikacij in s konceptom zagotavljanja univerzalnih
storitev predvideva zadovoljevanje potreb na podeželskih in manj razvitih področjih ter oseb s
posebnimi potrebami ali drugačnimi zmožnostmi. Po letu 2000 bo mogoče zagotoviti vsakemu, ki
bo to želel, telefonski priključek po dostopni ceni, ne glede na lokacijo.
Slovenija ima precej kadrov, usposobljenih za operativne naloge, nima pa kadrov s kompleksnim
znanjem, potrebnim za kreiranje politike, za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, za
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mednarodno trženje storitev in agresivnejši nastop v izvozu. Slovenija nima strokovne ustanove
(instituta, zavoda) za telekomunikacije, pa tudi obratovalci nimajo raziskovalno-razvojnih oddelkov.
Organizirati bo treba dodatno izobraževanje tako v obliki podiplomskega študija kot v drugih
oblikah in bolj vzpodbujati raziskovalno in razvojno delovanje. Za uspeh Sil in tega programa je
nujno dodatno izobraževanje ob uvajanju novih aplikacij in storitev. V tem smislu bo treba
organizirati tudi izobraževanje za uvajanje celovitih rešitev informacijske infrastrukture, posebej
še v mala in srednja podjetja ter kadrovsko okrepiti telekomunikacijski del državne uprave.
Dolgoročno gledano se državni kapital lahko umakne iz telekomunikacij. Privatizacijo je treba
izvesti postopoma vsaj v treh fazah in to izkoristiti tudi za strateške povezave. Tujega kapitala je v
slovenskih telekomunikacijah premalo, vendar je treba ta kapital vsaj v prvih fazah liberalizacije
uvajati nadzorovano.
Telekomunikacijsko politiko in regulativne ukrepe je treba v večji meri naravnavati po meri
uporabnikov. Proučiti bi morali možnost ustanovitve telekomunikacijskega sveta, da bi se prek
njega kot posrednega člena povečal vpliv uporabnikov na kreiranje te politike.
Sil je v tem programu obdelana le delno v povezavi s telekomunikacijskimi zadevami. Za to
področje bo treba izdelati poseben program oziroma projekt v sodelovanju vseh pristojnih
resornih organov.
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Priloga 1: Diagram - gostota priključkov v Sloveniji in nekaterih
evropskih državah

Priloga 1: Gostota priključkov na 100 prebivalcev po letih
70,00

j ♦ Slovenija
j —■— Italija
i —53— Avstrija
i
—X— Nemčija
Madžare ka
• Nizozemska
—I—švedska
! —S— Španija
'
Š«ca
- Portugalska
Leto

16. april 1999

83

poročevalec, št. 24

Priloga 2: Diagram - gostota priključkov in BDP na prebivalca
Gostota priključkov kot funkcija BDP, 1995

BDP v USS na prebivalca
Vir: ITU World Telecomm. Indicators Database
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Priloga 3: Gostota telefonskih priključkov na 100 prebivalcev po
občinah
"^ObčmcTH pošrovne raott

•'-'Število"
prebivalcev

.Gosto ta,
priključkov na 100
rebrna dan,Y~>.
«r>r

PE: Celje
Celje
Gornji Grad
Kozje
Laško
Ljubno
Luče
Moziije
Nazarje
Podčetrtek
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Šmaije pri Jelšah
Šmartno ob Paki
Šoštanj
Štore
Velenje
Vitanje
Vojnik
"
Zreče
Žalec
SKUPAJ:

20.694
605
1.119
3.S34
690
648
1.893
477
1.202
3.050
818
3.876
4.885
2.051
875
2.037
1.247
11.587
534
2.672
1.787
11.501
78.082

49.776
2.670
3.532
14.131
2.737
2.197
6.284
2.526
4.799
10.661
3.198
13.616
19.263
9.487
2.827
8.166
4.164
34.253
2.428
9.767
6.243
38.820
251.545

41.57
22,66
31,68
27,13
25,21
29,49
30,12
18,88
25,05
28.61
25.58
28,47
25,36
21.62
30,95
24.94
29.95
33,83
21,99
27,36
28.62
29.63
31,04

1.393
5.249
6.204
1.390
22.488
1.508
8.410
1.938
5.835
5.132
59.54

3.767
14.467
14.111
3.671
46.777
4.039
17.375
5.899
13.635
11.605
135-546

36,98
36,28
43,97
37,86
48,07
37,34
48,40
32,85
42,79
44.22
44,00

21.686
2.049
\22
1.203
1.828
4.802

51.859
6.709
3.561
3.863
5.979
15.105

41,82
30,54
34,46
31,14
30,57
31,79

PE: Koper
Divača
Iltnka Bistrica
Izola
Komen
Koper
Kozina
Piran
Pivka
Postojna
Sežana
SKUPAJ:
PE: Kranj
Kranj
Šenčur
Preddvor
Naklo
Cerklje
Tržič
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Jesenice
Kranjska gora
Radovljica
Bled
Bohinj
ŠkoQa Loka
Gorenja vas
Železniki
2iri
SKUPAJ:

8.752
2.381
6.778
4.362
1.881
7.523
2.072
1.762
1.466
69.772

25.620
6.310
19.244
11.113
5.236
21.085
7.157
6.592
4.731
194.164

34,16
37,73
35,22
39,25
35.92
35,68
28,95
26,73
30,99
35.93

PE: Ljubljana
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Ljubljana
Borovnica
Brezovica
Cerknica
Dobre Polje
Dobrova, Hoijul
Dol pri Ljubljani
Domžale
Grosuplje
Ig
Ivančna Gorica
Kamnik
Kočevje
Litija
Logatec
Loška dolina
Loški potok
Lukovica
Medvode
Mengeš
Moravče
Osilnica
Ribnica
Škofljica
Velike Lašče
Vodice
Vrhnika
SKUPAJ:

148.912
961
3.680
3.070
1.027
2.400
845
10.400
4.350
1.845
3.750
9.350
5.700
5.300
3.240
1.351
700
1.150
4.700
2.200
500
160
3.550
1.356
1.146
1.100
4.200
226.943

268.403
3.695
8.548
10.191
3.543
8.727
3.990
31.712
14.526
4.865
12.739
29.545
17.318
18.803
10.420
5.300
2.157
4.655
13.334
6.622
4.381
412
11.290
5.802
3.473
3.658
16.270
524.379

55.48
26,01
43,05
30,12
28,99
27,50
21.18
32,80
29,95
37,92
29.44
31,65
32,91
28.19
31,09
25.49
32.45
24,70
35,25
33,22
11,41
38,83
31,44
23,37
33,00
30,07
25,81
43,28

PE: Maribor
Čma na Koroškem
Destmik-Tmovska vas
Domava
Dravograd
Duplek
Gorišnica
Juršinci
Kidričevo
Kungota
Lenart
Majšperk
Maribor

1.056
961
591
2.630
1.448
1.369
611
1.889
1.053
4.615
1.084
54.630

3.832
5.087
2.663
8.676
5.992
6.061
2.394
6.736
4.441
17.704
5.572
133.870

27,56
18,89
22,19
30,31
24,17
22,59
25,52
28,04
23,71
26,07
19,45
40,81
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1.210
1.070
1.014
4.456
1.847
1.017
10.441
1.536
1.755
6.000
4.300
5.547
9.740
594
2.237
1.256
725
255
126.937

4.108
4.522
3.756
17.761
7.217
4.243
32.056
5.939
6.245
18.991
15.558
16.804
33.566
4.055
8.393
7.723
2.882
1.436
398.283

PE: Murska Sobota
Beltinci
Cankova - Tišina
Črenšovci
Gomja Radgona
Gomji Petrovci
Hodoš - Šalovci
Kobilje
Kuzma
Lendava
Ljutomer
Moravske toplice
Murska Sobota
Odranci
Puconci
Radenci
Rogaševci
Sveti Jurij
Tumišče
SKUPAJ:

2.100
1.363
1.176
3.663
623
553
150
996
3.871
4.863
1.736
7.750
340
1.529
1.668
765
542
810
34.498

8.500
6.629
6.229
13.348
2.741
2.606
662
4.728
13.941
18.612
6.798
20.972
1.833
6.778
5.410
3.992
3.004
3.669
130.452

PE: Nova Gorica
Nova Gorica
Brda
Miren in Kostanjevica
Kanal
Ajdovščina
Vipava
Idrija
Cerkno
Bovec
Kobarid
Tolmin
SKUPAJ:

16.664
1.699
1.346
1.928
5.427
1.777
4.165
1.340
1.129
1.414
3.693
40.582

42.145
5.758
4.705
6.610
16.672
5.942
12.555
4.592
3.377
5.118
12.466
119.940

Mežica
Mislinja
Muta
Ormož
Pesnica
Podvelka - Ribnica
Ptuj
Rače - Fram
Radlje ob Dravi
Ravne - Prevaije
Ruše
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Starše
Šentilj
Videm
Vuzenica
Zavrč
SKUPAJ:
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PE: Novo Mesto
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Novo mesto
Šentjernej
Škocjan
Krško
Brežice
Sevnica
Črnomelj
Metlika
Semič
Trebnje
SKUPAJ:

18.279
1.827
' 753
9.323
7.540
5.094
4.084
2.394
1.108
5.751
56.653

51.456
6.912
2.824
29.507
23.137
17.236
14.129
9.101
3.538
17.884
175.724

35,52
26,43
26,66
31,60
32,59
29,55
28,91
31,80
31,32
32,16
32,24

PE: Trbovlje
Trbovlje
Hrastnik
Zagorje
Laško-Zidani most
Sevnica
Radeče
SKUPAJ:

6.511
3.087
4.791
244
288
1.590
16.511

18.734
10.979
17.030
921
1.375
3.827
52.866

34,75
28.12
28.13
26,49
20,95
41,55
31,23
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Priloga 4: Slike

Omrežje Telekom Slovenije
(dvonivojska hierarhija)

Mobilni operaterji

I

i
Fiksni operaterji
J Fiksni operaterji
(za lokaim in naaonaini promet) (za mednarodni promet)

PX

Legenda:
IX- mednarodna cen rala
SX- sekundarna cen rala
PSX -primamo/seku ilidarna
Genrala
PX-primarna centrala
MSC- centrala mobil lega
operaterja

Slika 6.4.1 - Dvoravninska struktura central
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UR

Sekundarne centrale
SX Ljubljana -2
SX Ljubljana -3
SX Maribor
SX Celje
SX Koper
SX Kranj
SX Novo mesto
PSX Nova Gorica
PSX Murska Sobota
PSX Trbovlje

Slika 6.4.2 - Dvoravninska hierarhija: povezave SX - SX in povezave P(S)X - SX
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6.4.4 Slovensko omrežje SDH

Pretočne kapacitete obročev SDH (v Gbit/s)
Obroč
1. Osrednji
2. Dodatni osrednji
3. Zahodni
4. Južni
5. Severni
6. Vzhodni

poročevalec, št. 24

31.12.2000
2x2,5
2,5
2.5
2 x 0.622
0,622
0,622

31.12.2005
2 x 10 + 1 x 2,5
1 x 10 + 1 x 2,5
1 x 10 + 1 x 2,5
2 x 2,5
2,5
2,5

92

Slika 6.4.5 - Hrbtenično omrežje SDH za mednarodne povezave
Pretočne kapacitete mednarodnih povezav (v Gbit/s)
Povezava
1
2
3
4
5
6
7
8 .
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31.12.2005
1 x 10 + 1 x 2,5
1 x 10+ 1 x 2,5
1 x 10+ I x2,5
2x2.5
2x2,5
2x2,5
2x2,5
1 x2,5

31.12.2000
2,5
2,5
2,5
2 x 0,622
2 x 0,622
2 x 0,622
2 x 0,622
0,622
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Slika 6.4.6 - Povezave dostopovnih stikal ATM ter hrbteničnih stikal in mednarodne povezave

Kapacitete hrbteničnih in dostopovnih stikal ATM (v Gbit/s)
Stikala
Ljubljana
Maribor
Koper
Dostopovna stikala
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31.12.2000
4,8
3,2
2,0
<1

31.12.2005
100
60
50
<10
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Kratice:
V programu uporabljene kratice imajo naslednje pomene:
Pomen/EN
Pomen/SI
Kratice
asinhronski način prenosa
Asynchronous Transfer Mode
ATM
asinhronski
prenosni način
Asynchronous Transfer Mode
ATM
kabelska
televizija
CaTV
Cable TV
Evropski komite za standardizacijo
Comite Europeen de Normalisation
CEN
CEN
na področju elektronike
CENELEC CEN Electronique
Konferenca
evropskih uprav za pošto in
Conference
Europeenne
de
Post
et
CEPT
telekomunikacije
Telecommunications
inteligentno omrežje z osnovnim naborom
CS2
Capability Set 2
storitev
digitalno audio oddajanje .
Digital Audio Broadcasting
DAB
digitalno video oddajanje
DBV
Digital Video Broadcasting
Evropski komite za telekomunikacijske
ECTRA
European Committee for
regulativne zadeve
Telecommunications Regulative
Affairs
evropska informacijska infrastruktura
European Information Infrastructure
En
Evropski komite za radiokomunikacije
ERC
European Radiocommunications
Committee
Evropski radijski sporočilni sistem
ERMES
European Radio Messaging System
izboljšani sistem za radijsko sporočanje
Enhanced Radio Messaging System
(evropski sistem osebnega klica)
Evropski urad za radiokomunikacije
ERO
European Radiocommunications
Office
Evropski urad za telekomunikacije
ETO
European Telecommunications
Office
Evropski inštitut za telekomunikacijske
ETSI
European Telecommunication
standarde
Standards Institute
Evropska unija
EU
European Union
evropski ISDN
EUROISDN
Splošni sporazum o trgovini s storitvami
General Agreement on Trade in
GATS
Services
globalna informacijska infrastruktura
Global Information Infrastructure
GH
/Svetovni/Globalni mobilni sistem
GSM
Global Mobile System
inteligentno omrežje
IN
Intelligent Network
digitalno omrežje z integriranimi storitvami
ISDN
Integrated Services Digital Network
Mednarodna organizacija za
ISO
International Standardization
standardizacijo
Organization
Mednarodna telekomunikacijska zveza
rru
International Telecommunication
Union
zagotavljanje odprtosti omrežij
ONP
Open Network Provision
sistemi osebnih komunikacij prek satelitov
S-PCS
Satellite Personal Communications
osebni satelitski komunikacijski sistem
System
sinhronska digitalna hierarhija
SDH
Synchronous Digital Hierarchy
sn
Slovenian Information Infrastructure slovenska informacijska infrastruktura
prizemni snopovni radio
TETRA
Terrestrial Trunked Radio
vseevropski prizemni snopovni radio
Trans-European Tninked Radio
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TNM

USO

Telecommunications Network
Management
Universal Mobile
Telecommunications System
Universal Service Obligation

WTO

World Trade Organization

UMTS
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upravljanje telekomunikacijskega omrežja
univerzalni mobilni telekomunikacijski
sistem
obveznost zagotavljanja univerzalnih
storitev; osnovne telekomunikacijske storitve
Svetovna trgovinska organizacija
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OBRAZLOŽITEV

Pripravo in sprejem nacionalnega programa razvoja telekomunikacij (v nadaljevanju: program)
predvideva Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97 in 45/97 odi. US) v 3. členu, vsebino
pa predpisujejo še 7., 26. in 64. člen. S programom se določi dolgoročni razvoj telekomunikacijskega
omrežja in storitev, vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje, pokrivanje območja, uporaba
ekonomsko upravičenih tehnologij za podeželska in manj razvita območja z javnimi
telekomunikacijskimi storitvami ter prilagoditev politike razvoja telekomunikacij na tržne razmere.
Vključevanje Slovenije v EU zahteva, da se pri pripravi programa upošteva tudi obsežna zakonodaja
EU. Z liberalizacijo telekomunikacij, ki je temeljna postavka te zakonodaje, se delno spremenijo načini
načrtovanja nadaljnjega razvoja panoge. Za nadaljnji razvoj telekomunikacij v liberaliziranih razmerah
ni najpomembnejša komponenta programa neposredno načrtovanje omrežij in njihovo financiranje iz
proračuna, temveč zagotovitev stabilnih preglednih in objektivnih pogojev delovanja, ki bodo dovolj
privlačni za vlagatelje ob istočasnem zagotavljanju osnovnih telekomunikacijskih storitev vsem
državljanom.
Zaradi navedenih razlogov kot tudi izredno hitrih tehnično/tehnoloških sprememb v telekomunikacijah in
različnosti pričakovanih novih omrežij, program ne predvideva razvoja posameznih omrežij in storitev s
trasami, kapacitetami in vrstami opreme oziroma parametrov tras. Program obravnava le razvoj in
strukturo važnejših delov omrežja Telekoma Slovenije d.d.. Večji poudarek daje ciljem razvoja
telekomunikacijam in ukrepom, predvsem regulativnim, kako te cilje doseči.
Program je pripravilo Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z nekaterimi zunanjimi
strokovnjaki. Prvotno je bilo predvideno, da bi program izdelale zunanje institucije, vendar pa razpis za
izbiro izvajalca ni uspel, kar je tudi povzročilo, da program ni bil izdelan v predvidenem roku.
Kot izhodišče je v programu podana analiza stanja in dosedanjega razvoja telekomunikacij (točke 2.1 2.6), v tem smislu so podane tudi obveze, usmeritve in možnosti, ki nam jih nudijo mednarodne
povezave (točka 4). Močna vpetost slovenskih telekomunikacij v evropski in prek njega v svetovni
prostor je omogočila, da smo v tehničnem in večinoma tudi drugih pogledih sledili, največkrat z manjšim
zamikom, evropskemu razvoju. Gledano po gostoti telefonskih priključkov je ta zaostanek 15 let za
Nemčijo, 16 let za Nizozemsko in nekaj več kot 20 let za najbolj razvitimi državami. Spremembe v
tehnologiji, organizaciji in telekomunikacijski infrastrukturi povzročajo v telekomunikacijah nove
trende, ki jih zaznamujejo: zlivanje različnih vrst storitev kot so zvok, besedila in slike znotraj enega
telekomunikacijskega omrežja, mobilnost in dostopnost uporabnikov, globalizacija, zbliževanje
telekomunikacij, medijev in informacijske tehnologije. To zbliževanje treh, do sedaj ločenih tehnologij,
se bo postopoma odražalo tudi na združevanju storitev, kar bo imelo dolgoročne posledice, ne samo v
telekomunikacijah, temveč v celotni družbi. Program poudarja vlogo in pomen telekomunikacij za
gospodarski in družbeni razvoj in kot temelj prihajajoče informacijske družbe, navedeni trendi ta pomen
še povečujejo.
Cilji politike telekomunikacij in njenega nadaljnjega razvoja so podani z možnimi smermi dolgoročnega
razvoja telekomunikacij in pomenom znanja za doseganje postavljenih ciljev v točkah 31-3.3. Temeljni
cilji politike telekomunikacij in njenega nadaljnjega razvoja so: doseganja stabilnega razvoja
telekomunikacij v skladu s pričakovanji uporabnikov, zagotovitev osnovnih storitev, zaščita interesov
uporabnikov, spodbujanje učinkovitosti in tekmovanja med ponudniki, zagotovitev učinkovite uporabe
virov (radiofrekvenčnega spektra, številčenja) ter spodbujanje razvoja, novih storitev, raziskav in
inovacij. S pospešitvijo razvoja telekomunikacij bi dosegli povprečen nivo razvitosti držav EU in
gostota 55 naročnikov na 100 prebivalcev v fiksnem in 30% v mobilnem omrežju leta 2005.
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Liberalizacija in novi tehnološki trendi predvsem zbliževanje telekomunikacij, informacijske tehnologije
in medijev zahtevajo drugačno zakonodajno ureditev telekomunikacij, spremembe v organizaciji državne
uprave, proučitev zakonodajne ureditve nekaterih drugih področij ter drugačno organiziranost
ponudnikov telekomunikacijskih storitev (točke 5.1-5.11). Podane so glavne značilnosti nove
telekomunikacijske zakonodaje: ustanovitev neodvisnega regulativnega organa, zagotavljanje odprtosti
javnih omrežij, zagotavljanje osnovnih telekomunikacijskih storitev, odprava omejitev za vstop novih
ponudnikov telekomunikacijskih storitev, elastičen pristop pri nadzoru cen, zaščita interesov
uporabnikov in povečanje njihovega vpliva na delovanje državnih organov. Tržni odnosi zahtevajo
prilagoditev cen stroškom, kar pomeni znižanje cen mednarodnih zvez in (vsaj začasno) zvišanje cen
mesečne naročnine in lokalnih zvez. Zaradi zbliževanja telekomunikacij, informacijskih tehnologij in
medijev bo potrebno več skupno obravnavati vse tri panoge, proučiti možnosti združevanja oziroma
drugačne delitve pristojnosti državnih organov in njihovega zakonskega urejanja.
Frekvenčni spekter in telekomunikacijsko številčenje (točka 5.5 in 5.6) sta omejeni naravni dobrini zato
naj ju upravlja država, ki mora zagotoviti, da imajo vsi interesenti enake možnosti uporabe. Uvedba
novih mobilnih storitev GSM 1800, snopovnega sistem TETRA in klicno sporočilnega sistema ERMES
bi povečala konkurenco in popestrila ponudbo telekomunikacijskih storitev, zato je treba čimprej izvesti
postopke za podelitev koncesije, frekvenčni spekter potreben za te storitve je v celoti sproščen.
Ob predpostavki nadaljevanja sedanje gospodarske rasti in izvajanja programa je predviden dinamičen
razvoj telekomunikacij (točke 6.1-6.9) z raznovrstnostjo ponudnikov, omrežja in storitev. Najhitreje se
bodo razvijala mobilna omrežja in storitve na temelju intemetovega protokola. Velike možnosti nuđenja
novih telekomunikacijskih storitev imajo tudi omrežja CaTV, ki pa bi se morala medsebojno povezati in
organizacijsko združiti. Konkurenca bo povzročila nižanje cen, celotni prihodki od telekomunikacijskih
storitev pa bodo kljub temu rasli po realni stopnji več kot 10% letno. Ocenjeno je, da se bo delež teh
prihodkov v družbenem bruto dohodku povečal od sedanjih 2% na 6,5% v letu 2015. Količina
prenesenih podatkov preko medkrajevnega in mednarodnega omrežja bo naraščala zelo hitro in se bo
podvojila v času od 18 do 24 mesecev.
Razvoj telefonije na manj razvitih območjih je bil v zadnjih letih nekoliko hitrejši kot drugje, zato je
gostota telefonskih priključkov po regijah bolj izravnana kot je bila v preteklosti. Zagotavljanje
telefonskih priključkov na manj razvitih področjih in za osebe s posebnimi zahtevami ali drugačnimi
zmožnostmi bo do spremembe zakona potekalo v okviru obvezne javne gospodarske službe. V Sloveniji
še ni popolne dostopnosti do javnih telekomunikacijskih storitev, program predvideva, da bi postopoma
v okviru obvezne gospodarske javne službe do konca leta 2000 ustrezno povečali kapacitete omrežja,
odpravili nerealizirane vloge za telefonski priključek, odpravili dvojčne priključke in z letom 2001
zagotovili osnovne telekomunikacijske storitve vsem državljan pod enakimi, sprejemljivimi pogoji, ne
glede na lokacijo (točki 5.7 in 6.3). Osnovne telekomunikacijske storitve po definiciji, ki pa se bo s
časom spreminjala, obsegajo telefonski priključek, z možnostjo prenosa podatkov in dostopom v javno
omrežje.
Zaradi izrecne zahteve zakona je podana tudi uporaba ekonomsko upravičenih tehnologij za pokrivanje
podeželskih in manj razvitih območij z javnimi telekomunikacijskimi storitvami, zaradi možnih novih
rešitev pa dolgoročno ne bi smeli togo graditi samo na v tem programu podanih tehnologijah.
Program obravnava naloge in vlogo Telekoma d. d., ki je v večinski lasti države (blizu 74%) in ima do
konca leta 2000 izključno pravico izvajanja večine telekomunikacijskih storitev (točki 7.1 in 7.2). Z
novim zakonom o telekomunikacijah se bo preoblikoval iz javnega podjetja v navadno delniško družbo.
Čeprav se bo njegova vloga zmanjševala, bo imel na reguliranem telekomunikacijskem trgu zaradi
svojega prevladujočega položaja še nekaj časa več obveznosti kot večina drugih organizacij v tej
dejavnosti. Podan je plan razvoja njegovega omrežja in storitev. Program predvideva postopno
privatizacijo Telekoma tako, da bi država v prvi fazi, ki bi se lahko izvedla dokaj hitro, prodala svoj
delež nad 51%.
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Potrebna vlaganja za razvoj telekomunikacij (točka 8) so obdelana zelo na kratko. Prikazuje vlaganja le
v nekatera omrežja, ker ugotavlja, da so telekomunikacije privlačna in rentabilna panoga, ki je v
liberaliziranih in stabilnih okoljih sposobna sama skrbeti tudi za potrebna vlaganja. Financiranje iz
državnega proračuna naj bo le za posebne namene kot npr. podpora razvojnim programom, spodbujanje
pilotskih projektov, hrbtenična omrežja in podobno. V Sloveniji skoraj ni tujih vlagateljev v tej
panogi. Večji delež tujega kapitala bi pozitivno deloval na ponudbo telekomunikacijskih storitev.
Dobro razvite telekomunikacije so predpogoj za učinkovito delovanje gospodarstva, javnega sektoija in
uprave, povečanje konkurenčnosti gospodarstva, njegov nadaljnji razvoj ter vključevanje v mednarodne
procese, je med drugim v sklepnih ugotovitvah (točka 9). Slovenija nima tradicije v telekomunikacijski
politiki in je tudi zato zavest o potrebnosti in pomembnosti telekomunikacij in informacijske tehnologije
slabše razvita.
Za lažje razumevanje so gradivu dodane priloge: diagram o gostoti telefonskih priključkov v Sloveniji in
izbranih evropskih državah, tabela o številu in gostoti telefonskih naročnikov po občinah ob koncu leta
1997, diagrama o soodvisnosti gostote telefonskih priključkov in bruto domačega proizvoda na
prebivalca, slike o poteku in strukturi omrežja Telekoma, seznam literature in obrazložitev uporabljenih
kratic.
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Predlog zakona o

REVIDIRANJU

(ZRev-pz)

- EPA 773 - II - prva obravnava

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 104. seji dne 8. aprila 1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O REVIDIRANJU,

- Mitja Gaspari, minister za finance,
- Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Alenka Selak, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance,
- dr. Nina Plavšak, Klirinško depotna družba.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Prva obravnava
8.4.1999

PREDLOG ZAKONA O REVIDIRANU
UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Razloge za sprejem zakona lahko razvrstimo v dve skupini.
V letu 1996 je Republika Slovenija z Evropskimi skupnostmi podpisala 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 (v nadaljevanju:
Evropski sporazum). Državni zbor Republike Slovenije je Evropski sporazum ratificiral
14.7.1997 (Ur.l. RS, št. 44/97). Evropski sporazum je pričel veljati 1.2.1999. Z uveljavitvijo
sporazuma je Republika Slovenija zavezana zagotoviti postopno združljivost svoje
zakonodaje z zakonodajo skupnosti (70. člen Evropskega sporazuma). Minimalni skupni
standardi zakonodaje držav članic Evropskih skupnosti so določeni zlasti v smernicah
Evropskega sveta (v nadaljevanju: Smernice). Prvi razlog za sprejem zakona je tako
uskladitev naše ureditvijo z ureditvijo v smernicah.
Sedaj veljavni Zakon o revidiranju (Ur.l. RS, št. 23/93 in 65/93), področje revidiranja ureja
pomanjkljivo, zlasti pa zakonsko sploh ni urejeno področje nadzora nad revizijskimi družbami
in pooblaščenimi revizorji, zato po sedanji ureditvi učinkovit nadzor sploh ni mogoč. Drugi
razlog za sprejem zakona je tako sistemsko popolno urediti revidiranje.
Na podlagi 5. člena sedaj veljavnega zakona o revidiranju je Zveza računovodij, finančnikov
in revizorjev ustanovila Slovenski inštitut za revidiranje (v nadaljevanju: Inštitut). Inštitut je
bil ustanovljen 29.7.1993 in kot zavod vpisan v sodni register 9.9.1993. V skladu s sedaj
veljavnim zakonom o revidiranju je Državni zbor 4.2.1994 dal soglasje k statutu Inštituta.
Po stanju na dan 15.3.1999 je v registre Inštituta vpisanih:
- 45 revizijskih družb,
- 110 revizorjev, od teh 79 s pooblastilom za delo.
- 222 pooblaščenih revizorjev, od teh 135 s pooblastilom za delo.
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilj predloga zakona je na sistemsko zaokrožen način urediti področje revidiranja v RS. ki
bi v čim večji meri upoštevala ureditev, ki jo poznajo države članice EU.
Revidiranje je preizkušanje in ocenjevanje' računovodskih izkazov ter podatkov in metod,
uporabljenih pri njihovem sestavljanju, in na podlagi tega dajanje strokovnega mnenja, ali
računovodski izkazi kažejo resnično stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ter
poslovni i2id pravne osebe. Podatki o resničnem stanju sredstev in obveznosti do njihovjh

poročevalec, št. 24

104

16. april 1999

virov ter poslovnem izidu pravne osebe pa so pomembni tako za družbo samo (oziroma njene
organe) kakor tudi za vlagatelje v vrednostne papiije, ki jih družba izdaja in druge osebe, ki z
družbo poslujejo.
Zaradi pomena podatkov o poslovanju pravne osebe do temeljna načela zakona naslednja:
1. načelo neodvisnosti revidiranja: revidiranje mora potekati neodvisno, nepristransko in v
skladu s pravili stroke;

\

2. načelo nadzora: država mora zagotoviti nadzor z namenom zagotoviti, da revidiranje
poteka v skladu z načelom neodvisnosti revidiranja, in v skladu s pravili revizijske stroke.
3. UREDITEV V SMERNICAH
Področje revidiranja ureja t.im Osma smernica (84/253/EGS). Smernica določa (minimalne)
pogoje, ki jih mora izpolnjevati revizijska družba, ki opravlja revidiranje, in pooblaščeni
revizorji (fizične osebe, ki pri revizijski družbi opravljajo naloge revidiranja), in nalaga
državam članicam, da mora te pogoje preizkusiti pristojni nadzorni organ države članice. Pri
tem določa, da je pristojni nadzorni organ v skladu s smernico lahko tudi ustrezno poklicno
združenje, če ima po pravu države članice javno pooblastilo za odločanje o dovoljenjih in
opravljanje nadzora (drugi odstavek 2. člena).
Kot pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja smernica določa
naslednje:
1. večina glasovalnih pravic mora pripadati revizijskim družbam in pooblaščenim revizorjem.
2. večina članov uprave revizijske družbe morajo biti pooblaščeni revizorji.
3. pri revizijski družbi smejo naloge revidiranja opravljati samo pooblaščeni revizorji.
Kot pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja pa smernica
določa pogoje glede
1. strokovne izobrazbe;
2. strokovnih znanj,
3. delovnih izkušenj.
4. OCENA
Ker predlog zakon v obliki letnih nadomestil za nadzor ter taks za odločanje v posamičnih
zadevah zagotavlja Inštitutu lastne vire sredstev, za izvrševanje zakona ne bo potrebno
zagotoviti proračunskih virov.
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BESEDILO ZAKONA
1. TEMELJNE DOLOČBE
Pojem revidiranja
1. člen
Revidiranje računovodskih izkazov po tem zakonu je preizkušanje in ocenjevanje
računovodskih izkazov ter podatkov in metod, uporabljenih pri njihovem sestavljanju, in na
podlagi tega dajanje strokovnega mnenja, ali računovodski izkazi kažejo resnično in pošteno
stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ter poslovni izid pravne osebe (v nadaljnjem
besedilu: revidiranje).
Način revidiranja
2. člen
(1) Revidiranje mora potekati na način, določen s tem zakonom, revizijskimi standardi in
drugimi pravili revizijske stroke.
(2) Revidiranje se opravlja v primerih, določenih z zakonom ali na podlagi naročila pravne
osebe.
Nadzor nad revidiranjem
3. člen
Nadzor nad revidiranjem opravlja Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljnjem besedilu:
Inštitut).
Opravljanje storitev revidiranja
4. člen
(1) Storitve revidiranja lahko opravljajo samo:
1. gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je za opravljanje teh storitev
pridobila dovoljenje Inštituta (v nadaljnjem besedilu: revizijska družba),
2. pooblaščeni revizor, ki samostojno opravlja storitve revidiranja kot svojo dejavnost, inje
za opravljanje teh storitev pridobil dovoljenje Inštituta (v nadaljnjem besedilu: samostojni
revizor).
(2) Storitve revidiranja zadrug (zadružna revizija) lahko opravlja tudi zadružna zveza, ki je
za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Inštituta.
(3) Naloge revidiranja pri osebah iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko opravljajo
samo osebe, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom.
(4) Določbe tega zakona o revizijski družbi se smiselno uporabljajo tudi za samostojnega
revizorja in zadružno zvezo iz drugega odstavka tega člena.
Strokovna področja, povezana z revidiranjem
5. člen
Strokovna področja, povezana z revidiranjem so:
1. računovodstvo,
2. poslovne finance,
3. notranje revidiranje,
4. revidiranje informacijskih sistemov,
5. davčno proučevanje in svetovanje,
6. ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme.
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Domače osebe, osebe držav članic in tuje osebe
6. člen
(1) Domača oseba po tem zakonu je pravna oseba, ki ima sedež na območju Republike
Slovenije, in fizična oseba, ki ima bivališče na območju Republike Slovenije.
(2) Oseba države članice po tem zakonu je pravna oseba, ki ima sedež na območju države
članice Evropskih skupnosti, ki deluje v okviru Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu:
država članica) in fizična oseba, ki ima bivališče na območju države članice.
(3) Tuja država po tem zakonu je območje države, ki ni država članica.
(4) Tuja oseba po tem zakonu je pravna oseba, ki ima sedež na območju tuje države, in
fizična oseba, ki ima bivališče na območju tuje države.
Udeležba, kvalificirani delež in naložbe
7. člen
(1) Po tem zakonu je posamezna oseba udeležena v drugi osebi, če je posredno ali
neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je
udeležena pri upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe z najmanj 20%
deležem.
(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega
deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih pridobi imetnik 10% delež
glasovalnih pravic ali deleže v kapitalu določene pravne osebe.
(3) Naložba v posamezno osebo po tem zakonu je:
1. neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi
katerih pridobi imetnik glasovalne pravice ali deleže v kapitalu te osebe,
2. neposredno imetništvo vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je ta oseba,
3. terjatev do te osebe na podlagi kredita oziroma depozita oziroma drugih pravnih poslov,
ki so po svojem ekonomskem namenu enaki kreditu oziroma depozitu.
Povezane osebe
8. člen
(1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne osebe, ki so med seboj bodisi
upravljalsko, kapitalsko ali kako drugače povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno
oblikujejo poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih poslovnih
ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri
odločanju o financiranju in poslovanju, oziroma tako, da poslovanje ene osebe oziroma njeni
rezultati poslovanja lahko pomembno vplivajo na poslovanje oziroma rezultate poslovanja
druge osebe.
(2) Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo zlasti osebe, ki so med seboj povezane:
1. kot ožji družinski člani;
2. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane po drugih točkah tega
člena, skupaj, posredno ali neposredno udeležena v drugi osebi;
3. tako, daje v obeh osebah udeležena ista oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane
po drugih točkah tega člena;
4. tako, da tvorijo koncem po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98 in 6/99 - v nadaljnjem besedilu: ZGD);
5. kot člani uprave ali nadzornega sveta oziroma zaposleni na podlagi pogodbe o
zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, z družbo, v kateri opravljajo to
funkcijo oziroma v kateri so zaposleni, in ožji družinski člani te osebe.
(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem zakonu se štejejo
1. zakonec te osebe oziroma oseba, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,
ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot
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zakonska zveza;
2. otroci oziroma posvojenci te osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti;
3. druge osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti in so osebi dodeljene v skrbništvo.
Posredna pridobitev
9. člen
(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo
udeležbo pri upravljanju oziroma v kapitalu, je oseba, za račun katere je druga oseba kot
neposredni imetnik pridobila te delnice, poslovne deleže oziroma druge pravice, ki
zagotavljajo udeležbo pri upravljanju.
(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma
drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev,
katerih neposredni imetnik je s to osebo povezana oseba.
2. INŠTITUT
2.1. POLOŽAJ IN NALOGE INŠTITUTA
Inštitut
10. člen
(1) Inštitut je pravna oseba.
(2) Za inštitut se uporabljajo določbe zakona o zavodih (Uradni list Republike Slovenije,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93 in 8/96 - v nadaljnjem besedilu ZZ) o zavodih, če ni v
tem zakonu drugače določeno.
Ustanovitelji inštituta
11. člen
(1) Ustanovitelj inštituta je Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
(2) Ustanovitelji inštituta so lahko tudi pooblaščeni revizoiji, če statut Inštituta tako določa.
Naloge in pristojnosti Inštituta
12. člen
(1) Inštitut opravlja naloge in pristojnosti na področju revidiranja in drugih strokovnih
področjih strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem.
(2) Inštitut opravlja naslednje naloge in pristojnosti;
1. sprejema in objavlja naslednje strokovne standarde:
- računovodske standarde,
- standarde revidiranja,
- poslovnofinančne standarde,
- standarde notranjega revidiranja,
- standarde revidiranja informacijskih sistemov,
- standarde davčnega proučevanja in svetovanja,
- standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme;
2. določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za opravljanje nalog:
- pooblaščeni revizor, revizor in notranji revizor,
- pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij oziroma strojev in opreme oziroma
nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni ocenjevalec),
3. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih znanj in izdaja potrdila
o strokovnih znanjih za opravljanje nalog iz 2. točke tega odstavka,
4. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje:
- storitev revidiranja,
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- nalog pooblaščenega revizorja, revizorja in notranjega revizorja,
- nalog pooblaščenega ocenjevalca,
5. določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za pridobitev strokovnega naziva:
- preizkušeni računovodja,
- preizkušeni poslovni finančnik,
- preizkušeni revizor informacijskih sistemov,
- drugih strokovnih nazivov na strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem,
6. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih znanj in izdaja potrdila
o strokovnih znanjih za pridobitev strokovnih nazivov iz 5. točke tega odstavka,
7. opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z razvojem revizijske stroke in
drugih strokovnih področij, povezanih z revidiranjem,
8. vodi registre:
- revizijskih družb in samostojnih revizorjev,
- pooblaščenih revizorjev, revizorjev in notranjih revizorjev,
- pooblaščenih ocenjevalcev,
- oseb, ki so pridobile strokovne nazive, kijih podeljuje Inštitut,
9. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev,
10. opravlja druge naloge, določene z zakonom oziroma statutom Inštituta.
Statut Inštituta ter tarifa in letno poročilo
13. člen
(1) Podrobnejšo organizacijo, poslovanje in naloge Inštituta ureja statut Inštituta.
(2) Statut Inštituta oziroma njegove spremembi in dopolnitve in tarifa Inštituta pričnejo
veljati, ko Državni zbor Republike Slovenije sprejme soglasje k statutu oziroma njegovim
spremembam in dopolnitvam.
(3) Državni zbor Republike Slovenije obravnava letno poročilo Inštituta.
Objava standardov in splošnih aktov
14. člen
Inštitut mora v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti:
1. standarde, kijih sprejema,
2. statut, tarifo in druge splošne akte, kijih sprejema.
2.2. ORGANI INŠTITUTA
Organi inštituta
15. člen
Organi Inštituta so:
1. svet Inštituta,
2. direktor Inštituta,
3. revizijski svet,
4. strokovni svet.
Svet Inštituta
16. člen
(1) Inštitut upravlja svet Inštituta.
(2) Svet Inštituta:
1. sprejema statut in druge splošne akte, ki jih sprejema Inštitut,
2. sprejema programe dela in razvoja Inštituta ter spremlja njihovo izvajanje,
3. določa načrt poslovanja in sprejema letno poročilo Inštituta,
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4. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev,
5. določa tarifo in cene za storitve, kijih opravlja inštitut,
6. opravlja druge naloge in pristojnosti, določene s statutom Inštituta.
(3) Svet Inštituta ima 13 članov, od katerih imenujejo:
- 6 članov ustanovitelji,
- 5 članov osebe, ki so vpisane v register pri Inštitutu,
- 1 člana minister, pristojen za finance,
- 1 člana delavci Inštituta.
(4) Člani sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno
imenovani.
Direktor
.17. člen
(1) Direktor Inštituta vodi poslovanje Inštituta in ga zastopa.
(2) Za direktorja Inštituta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima strokovni naziv pooblaščeni revizor,
2. da ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje Inštituta,
3. da je državljan Republike Slovenije,
4. da ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni
izbrisana.
(3) Direktorja Inštituta imenuje ustanovitelj.
(4) Direktor Inštituta se imenuje za dobo štirih let in je po preteku mandata lahko ponovno
imenovan, vendar ne več kot enkrat.
Revizijski svet
18. člen
(1) Revizijski svet:
1. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje:
- dejavnosti revidiranja,
- nalog pooblaščenega revizorja, revizorja in notranjega revizorja;
2. opravlja nadzor nad revidiranjem,
3. sprejema standarde revidiranja in druga pravila revizijske stroke,
4. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog
pooblaščenega revizorja in revizorja,
5. opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z razvojem revizijske stroke.
(2) Revizijski svet ima devet članov. Direktor Inštituta je po funkciji član revizijskega
sveta, pet članov revizijskega sveta mora imeti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega
revizorja, ostali trije člani - predstavniki zainteresiranih javnosti pa morajo imeti ustrezna
strokovna znanja in izkušnje s področja računovodstva in financ.
(3) Člane revizijskega sveta, ki morajo imeti dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega revizorja, imenujejo pooblaščeni revizorji.
(4) Člane - predstavnike zainteresiranih javnosti imenuje Gospodarska zbornica Slovenije.
(3) Člani revizijskega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko
ponovno imenovani.
Strokovni svet
19. člen
(1) Strokovni svet:
1. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje nalog:
- notranjega revizorja,
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- ocenjevanja vrednosti premoženja oziroma podjetij,
2. opravlja nadzor nad opravljanjem nalog iz 1. točke tega člena,
3. sprejema naslednje strokovne standarde:
- računovodske standarde,
- poslovnofinančne standarde,
- standarde notranjega revidiranja,
- standarde revidiranja informacijskih sistemov,
- standarde davčnega proučevanja in svetovanja,
- standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme;
4. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog
- notranji revizor,
- ocenjevalec vrednosti podjetij oziroma premoženja,
5. opravlja druge naloge in pristojnosti iz drugega odstavka 12. člena tega zakona, razen
tistih, za katere je na podlagi prvega odstavka 18. člena tega zakona pristojen revizijski svet.
(2) Strokovni svet ima 9 članov, ki jih imenujejo notranji revizorji, pooblaščeni cenilci in
osebe, ki so pridobile katerega od strokovnih nazivov, kijih podeljuje Inštitut
(3) Člani strokovnega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko
ponovno imenovani.
Strokovne sekcije
20. člen
Inštitut lahko svoje strokovno delo organizira v sekcijah za posamezna strokovna področja
delovanja Inštituta.
3. REVIDIRANJE
3.1. POTEK REVIDIRANJA
Dolžnosti pravne osebe, v kateri se opravlja revidiranje
21. člen
(1) Uprava pravne osebe, pri kateri poteka revidiranje, mora pooblaščenim osebam
revizijske družbe posredovati vso potrebno dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v
poslovne knjige, spise in računalniške zapise. Pooblaščenim osebam revizijske družbe mora
pravna oseba v okviru običajnega poslovnega časa omogočiti dostop do poslovnih in delovnih
prostorov.
(2) Za izvajanje revizije mora pravna oseba dati pooblaščenim osebam revizijske družbe na
razpolago ustrezne prostore in pripomočke. Če so bili opravljeni vnosi podatkov z uporabo
računalniške obdelave, mora pravna oseba na lastne stroške v primernem roku pooblaščenim
osebam revizijske družbe dati na razpolago pripomočke, ki so potrebni za branje
dokumentacije in, če je potrebno, zagotoviti berljive trajne izpise v potrebnem številu kopij.
(3) Kadar so za preizkus in oceno posameznih postavk v računovodskih izkazih potrebno
strokovno znanje, s katerim ne razpolaga pooblaščeni revizor, mora pravna oseba na zahtevo
revizijske družbe pridobiti strokovno mnenje oziroma cenitev strokovnjaka ustrezne stroke.
(4) Če pravna oseba pooblaščenim osebam revizijske družbe ne omogoči izvajanje revizije
v skladu s prvim do tretjim odstavkom tega člena, mora pooblaščeni revizor to napisati v
revizijskem poročilu.
Dolžnost varovanja zaupnih podatkov
22. člen
(1) Revizijska družba mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in okoliščine, za
katere je izvedela pri opravljanju revidiranja.
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(2) Uprava revizijske družbe, družbeniki, delničalji oziroma člani revizijske družbe,
pooblaščeni revizorji, revizorji in drugi delavci revizijske družbe oziroma druge osebe, ki so
jim v zvezi z njihovim delom v revizijski družbi oziroma opravljanju storitev za revizijsko
družbo na kakršen koli način dostopni zaupni podatki iz prvega odstavka tega člena, teh
podatkov ne smejo sporočati tretjim osebam niti jih sami izkoriščati ali omogočiti, da bi jih
izkoriščale tretje osebe.
(3) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov ne velja v naslednjih primerih:
1. če nadzorni organ, kije pristojen za izvajanje nadzora nad banko, zavarovalnico, borzno
posredniško družbo, družbo za upravljanje oziroma drugo pravno osebo, v skladu z zakonom,
ki ureja ta nadzor, od revizijske družbe zahteva dodatna pojasnila,
2. če je revizijska družba na podlagi zakona iz 1. točke tega odstavka o določenih
okoliščinah dolžna poročati nadzornemu organu,
3. če pravna oseba izrecno pisno pristane, da se sporočijo posamezni zaupni podatki,
4. če so podatki potrebni za ugotavljanje dejstev v kazenskih postopkih in predložitev teh
podatkov pisno zahteva oziroma naloži pristojno sodišče,
5. če iz podatkov, dejstev in okoliščin, ki jih je revizijska družba izvedela pri opravljanju
revidiranja izhaja utemeljen sum, daje bilo storjeno kaznivo dejanje, v zvezi s katerim obstoji
dolžnost podati ovadbo,
6. če so ti podatki potrebni za opravljanje nalog nadzora nad revizijsko družbo in
predložitev teh podatkov oziroma revizijske dokumentacije pisno zahteva Inštitut.
Opravljanje revidiranja
23. člen
(1) Revizijska družba mora revidiranje opraviti v skladu s tem zakonom, revizijskimi
standardi in drugimi pravili revizijske stroke.
(2) Revizijska družba mora revizijsko dokumentacijo pripravljati in voditi v slovenskem
jeziku.
Poročilo o revidiranju
24. člen
(1) Poročilo o dokončanem revidiranju s strokovnim mnenjem (v nadaljnjem besedilu:
poročilo o revidiranju) mora sestaviti in podpisati pooblaščeni revizor.
(2) Poročilo o revidiranju mora obsegati:
1. pojasnilo o obsegu revidiranja, v katerem se navedejo računovodski izkazi, ki so bili
predmet preizkušanja in prikažejo uporabljeni revizijski standardi oziroma navedejo razlogi,
zaradi katerih ti standardi niso bili uporabljeni,
2. pojasnilo o podlagi, na kateri so sestavljeni računovodski izkazi (računovodska načela in
računovodski standardi),
3. mnenje pooblaščenega revizorja o tem, ali računovodski izkazi prikazujejo resnično
finančno stanje in poslovni izid ter spremembe v finančnem položaju pravne osebe.
(3) Poročilo o revidiranju banke, zavarovalnice, borzno posredniške družbe, družbe za
upravljanje, zavarovalnice oziroma druge finančne organizacije mora vsebovati tudi podatke,
določene z zakonom, ki ureja revidiranje teh oseb.
(4) Poročilo o revidiranju se označi z datumom, ko je bilo pri pravni osebi končano
revidiranje.
(5) Poročilo o revidiranju domače pravne osebe oziroma podružnice osebe države članice
ali tuje osebe na območju Republike Slovenije mora biti sestavljeno v slovenskem jeziku
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Mnenje pooblaščenega revizorja
25. člen
(1) Mnenje pooblaščenega revizorja mora obsegati oceno o stopnji resničnosti in poštenosti
računovodskih izkazov, inje lahko pozitivno, s pridržkom ali negativno.
(2) S pozitivnim mnenjem se oceni, da računovodskih izkazi resnično in pošteno
prikazujejo finančno stanje in poslovni izid.
(3) Z mnenjem s pridržkom se izrazi pridržek glede resničnosti in poštenosti prikazovanja
posameznih kategorij v računovodskih izkazih.
(4) Z negativnim mnenjem se oceni, da računovodski izkazi niso resnični in pošteni.
(5) Pooblaščeni revizor mora zavrniti izdelavo mnenja, če pravna oseba pooblaščenim
osebam revizijske družbe ne omogoči izvajanje revizije v skladu s prvim do tretjim
odstavkom 21. člena tega zakona oziroma če pravna oseba vodi poslovne knjige, spise in
računalniške zapise v nasprotju z računovodskimi standardi, in zaradi tega ni dovolj podlag,
da bi pooblaščeni revizor lahko zanesljivo ocenil resničnost in poštenost računovodskih
izkazov.
(6) V primerih iz tretjega do petega odstavka tega člena mora revizor v poročilu o
revidiranju utemeljiti razloge za takšno mnenje oziroma za to, daje zavrnil izdelavo mnenja.
3.2. POGOJI REVIDIRANJA
Nedvisnost revidiranja
26. člen
Revizijska družba mora revidiranje v pravni osebi opravljati neodvisno, nepristransko ter v
skladu s tem zakonom in drugimi predpisi in v skladu s pravili revizijske stroke.
Prepoved revidiranja v posamezni pravni osebi
27. člen
(1) Revizijska družba ne sme opravljati revidiranja v posamezni pravni osebi:
1. če ima naložbe v tej pravni osebi,
2. če ima ta pravna oseba naložbe v revizijski družbi,
3. če so osebe, ki so povezane s pravno osebo na način iz 5. točke drugega odstavka 8.
člena tega zakona:
- ožji družinski člani članov uprave, nadzornega sveta oziroma pooblaščenih revizorjev v
revizijski družbi,
- skupaj posredno ali neposredno imetniki kvalificiranega deleža v revizijski družbi,
4. če je povezana s pravno osebo na drug način in bi zaradi te povezave lahko obstajal
dvom v neodvisnost in nepristranost revidiranja.
(2) Pooblaščeni revizor oziroma revizor ne sme opravljati nalog revidiranja v posamezni
pravni osebi:
1. če ima naložbe v tej pravni osebi,
2. če je povezan s pravno osebo na drug način in bi zaradi te povezave lahko obstajal dvom
v neodvisnost in nepristranost revidiranja.
Pogodba o revidiranju
28. člen
(1) Medsebojne pravice in obveznosti revizijske družbe in pravne osebe, pri kateri se
opravlja revidiranje, uredita stranki s pogodbo o revidiranju.
(2) Pogodba o revidiranju mora biti sklenjena v pisni obliki.
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(3) S pogodbo o revidiranju ni mogoče izključiti obveznosti revizijske družbe določene v
21. do 25. členu tega zakona.
(4) Določbe pogodbe o revidiranju, ki so v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena so
nične.
(5) Cena za storitve revidiranja mora biti določena v skladu s smernicami za oblikovanje
cen revizijskih storitev.
4. POOBLAŠČENI REVIZOR, REVIZOR IN NOTRANJI REVIZOR
Pooblaščeni revizor, revizor in notranji revizor
29. člen
(1) Pooblaščeni revizorje fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje Inštituta za opravljanje
nalog pooblaščenega revizoija.
(2) Revizor je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog
revizoija.
(3) Notranji revizor je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje Inštituta za opravljanje
nalog pooblaščenega revizoija.
(4) Določbe tega zakona o revizorju se smiselno uporabljajo tudi za notranjega revizoija,
razen določbe o prepovedi revidiranja v pravni osebi, v kateri je revizor zaposlen.
Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja
30. člen
Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, če oseba izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. da ima visoko strokovno izobrazbo,
2. da ima najmanj petletne delovne izkušnje, od tega najmanj triletne delovne izkušnje pri
opravljanju revidiranja šteto do pridobitve dovoljenja za opravljanje nalog revizoija oziroma
notranjega revizoija,
3. daje opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizoija,
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti premoženju oziroma
gospodarstvu,
5. da obvlada slovenski jezik.
Dovoljenje za opravljanje nalog revizorja
31. člen
Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog revizoija, če oseba izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. da ima visoko strokovno izobrazbo,
2. da ima najmanj dvoletne delovne izkušnje na področju revidiranja oziroma notranjega
revidiranja,
3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog revizoija,
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti premoženju oziroma
gospodarstvu,
5. da obvlada slovenski jezik.
Poročanje
32. člen
(1) Pooblaščeni revizor in revizor mora revizijski družbi poročati o naložbah, na podlagi
katerih je posredno oziroma neposredno pridobil kvalificirani delež v posamezni pravni osebi
in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo.
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(2) Pooblaščeni revizor in revizor mora revizijsko družbo nemudoma obvestiti o naložbah
v pravni osebi, s katero je revizijska družba sklenila pogodbo o revidiranju, oziroma o
okoliščinah iz 2. točke drugega odstavka 27. člena tega zakona.
Nadzor
33. člen
(1) Nadzor nad pooblaščenimi revizorji in revizorji opravlja Inštitut,
(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 51., 52., 54.,
56 in 58. člena tega zakona.
Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma
revizorja
34. člen
(1) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma
revizorja:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
2. če je oseba pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti premoženju oziroma
gospodarstvu,
(2) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma
revizorja, če pooblaščeni revizor oziroma revizor pri izvajanju nalog revizije:
1. opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi revizijske postopke na pomembnem
področju revidiranja,
2. krši prepoved iz drugega odstavka 27. člena tega zakona,,
3. krši standarde revidiranja oziroma druga pravila revizijske stroke, inje zaradi te kršitve
poročilo o revidiranju pomanjkljivo oziroma zavajajoče,
4. krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov,
5. če ponavljajoče krši druge določbe tega zakona oziroma drugih zakonov in predpisov, ki
urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb, standarde revidiranja oziroma druga pravila
revizijske stroke.
Pogojni odvzem dovoljenja
35. člen
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Inštitut hkrati izreče, da se odvzem ne bo
izvršil, če pooblaščeni revizor oziroma revizor v času, ki ga določi Inštitut, ki pa ne sme biti
krajši od šestih mesecev in ne daljši od dveh let ne bo storil nove kršitve, zaradi katere je
mogoče odvzeti dovoljenje oziroma izreči opomin.
(2) Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če pooblaščeni
revizor oziroma revizor v preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti
dovoljenje oziroma izreči opomin.
Opomin
36. člen
Inštitut izreče pooblaščenemu revizorju oziroma revizorju opomin, če pooblaščeni revizor
oziroma revizor krši določbe tega zakona oziroma drugih zakonov in predpisov, ki urejajo
revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma če krši pravila revizijske stroke, in ni pogojev
za odvzem dovoljenja oziroma pogojni odvzem dovoljenja.
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5. REVIZIJSKA DRUŽBA IN SAMOSTOJNI REVIZOR
5.1. STATUSNE DOLOČBE
Uporaba določb
37. člen
Za revizijsko družbo oziroma samostojnega revizoija se uporabljajo določbe ZGD o
gospodarskih družbah oziroma podjetniku posamezniku, če ni v tem zakonu drugače
določeno.
Pravno organizacijska oblika
38. člen
(1) Revizijska družba je lahko organizirana samo kot gospodarska družba po ZGD.
(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na upravo revizijske družbe, se smiselno
uporabljajo za poslovodje revizijske družbe, ki je organizirana v obliki družbe z omejeno
odgovornostjo oziroma osebne družbe, oziroma za samostojnega revizoija.
(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delničaije revizijske družbe, se smiselno
uporabljajo za družbenike revizijske družbe, ki je organizirana v obliki družbe z omejeno
odgovornostjo oziroma osebne družbe.
(4) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na statut revizijske družbe, se smiselno uporabljajo
za družbeno pogodbo revizijske družbe, ki je organizirana v obliki družbe z omejeno
odgovornostjo oziroma osebne družbe.
(5) Kadar se samostojni revizor po ZGD ne vpiše v sodni register, se določbe tega zakona
o vpisu v sodni register smiselno uporabljajo za vpis v ustrezen drug register samostojnih
podjetnikov.
Dejavnost revizijske družbe
39. člen
(1) Revizijska družba lahko opravlja samo storitve revidiranja.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko revizijska družba opravlja tudi
storitve na strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem, če izpolnjuje pogoje za
opravljanje teh storitev.
Delnice revizijske družbe
40. člen
Če je revizijska družba organizirana kot delniška družba, mora izdati imenske delnice.
Delničarji revizijske družbe
41. člen
(1) Imetniki delnic, na podlagi katerih so skupno udeleženi v kapitalu in pri upravljanju
revizijske družbe z najmanj 75%, morajo biti pooblaščeni revizorji, revizijske družbe,
revizijske družbe držav članic in tuje revizijske družbe.
(2) Če Inštitut oziroma pristojni nadzorni organ osebi iz prvega odstavka tega člena
odvzame dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma dovoljenje za
opravljanje storitev revidiranja, oseba iz delnic, katerih imetnik je, nima nobenih pravic.
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena odtuji delnice tretji osebi, ki ni oseba iz prvega
odstavka tega člena, tako, da zaradi tega osebe iz prvega odstavka tega člena v kapitalu
oziroma pri upravljanju niso več udeležene z najmanj 75%, imetnik iz delnic, s pridobitvijo
katerih je kršena določba prvega odstavka tega člena, nima nobenih pravic.
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(4) V primeru iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena izda Inštitut odločbo, s
katero ugotovi, da imetnik delnic nima nobenih pravic.
(5) Pred izdajo odločbe iz četrtega odstavka tega člena mora dati Inštitut imetniku delnic
rok, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni, da se izjasni o razlogih.
Obveznosti delničarja
42. člen
(1) Delničar revizijske družbe mora revizijski družbi poročati:
1. o naložbah, na podlagi katerih je posredno ali neposredno pridobil delež v posamezni
pravni osebi in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo,
2. če je delničar pravna oseba:
- o spremembah imetnikov kvalificiranih deležev v tej pravni osebi,
- o imenovanju in razrešitvi članov uprave in nadzornega sveta.
(2) Imetnik kvalificiranega deleža v revizijski družbi mora revizijsko družbo nemudoma
obvestiti o povezanosti s pravno osebo, s katero je revizijska družba sklenila pogodbo o
revidiranju, zaradi katerih bi revizijska družba kršila prepoved iz 27. člena tega zakona.
(3) Če delničar krši obveznosti iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, mora
revizijska družba nemudoma obvestiti Inštitut.
Prepoved izvrševanja pravic iz delnic
43. člen
(1) Inštitut izda odločbo, s katero delničaiju prepove izvrševanje pravic iz delnic:
1. če delničar ponavljajoče krši obveznost iz prvega oziroma drugega odstavka 42. člena
tega zakona oziroma kako drugače ponavljajoče ovira opravljanje nadzora nad revizijsko
družbo,
2. če je delničar tuja revizijska družba oziroma druga tuja oseba in nastopijo oziroma
obstajajo okoliščine iz drugega odstavka 50. člena tega zakona,
3. če delničar krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov iz drugega odstavka 22. člena tega
zakona.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena delničar iz delnic, katerih imetnik je, nima
nobenih pravic.
Statut revizijske družbe
44. člen
(1) Poleg določb, ki jih mora vsebovati statut vsake delniške družbe mora statut revizijske
družbe urejati tudi vsebino poročil oziroma obvestil iz prvega in drugega odstavka 42. člena
tega zakona ter način in roke za poročanje oziroma obveščanje.
(2) Statut revizijske družbe mora tudi določati, da ima revizijska družba pravico izključiti:
1. delničarja, ki mu Inštitut izda odločbo iz četrtega odstavka 41. člena oziroma prvega
odstavka 43. člena tega zakona, in ki v roku, ki ne sme biti krajši od enega meseca, šteto od
pravnomočnosti te odločbe, delnic ne odsvoji,
2. pravnega naslednika delničarja, ki s pridobitvijo delnic krši prvi odstavek 41. člena tega
zakona.
Uprava revizijske družbe
45. člen
(1) Uprava revizijske družbe ima lahko enega ali več članov.
(2) Za člana uprave revizijske družbe ne more biti imenovana oseba, ki je bila
pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.
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(3) Najmanj en član uprave revizijske družbe mora obvladati slovenski jezik. Najmanj en
član uprave revizijske družbe mora imeti v Republiki Sloveniji središče uresničevanja svojih
življenjskih interesov.
(4) Večina članov uprave morajo biti pooblaščeni revizorji. Če ima uprava samo dva člana,
mora biti pooblaščeni revizor najmanj eden od obeh.
Posebna določba za samostojnega revizorja
46. člen
Samostojni revizor ne more opravljati revidiranja:
1. delniških družb, ki so velike družbe po ZGD,
2. delniških družb, s katerih delnicami se trguje na organiziranem trgu,
3. bank, zavarovalnic, borzno posredniških družb, družb za upravljanje oziroma drugih
pravnih oseb, ki opravljajo finančne storitve, in za katere zakon, ki ureja opravljanje teh
storitev, določa dodaten obseg revidiranja,
4. konsolidiranih izkazov.
Zavarovanje odgovornosti
47. člen
(1) Revizijska družba mora zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki jo povzroči pravni
osebi, pri kateri je opravila revidiranje, oziroma tretji osebi, s kršitvijo pogodbe o revidiranju,
določb tega zakona, standardov revidiranja oziroma drugih pravil revizijske stroke.
(2) Zavarovalna vsota zavarovanja odgovornosti iz prvega odstavka tega člena za
posamezen zavarovalni primer mora biti za posamezno poslovno leto najmanj enaka tistemu
od naslednjih rezultatov, kije višji:
- najvišji ceni za storitve revidiranja na podlagi posamezne pogodbe o revidiranju
pomnoženi s 15,
- seštevku cen za storitve revidiranja na podlagi vseh pogodb o revidiranju pomnoženemu
z 2,5.
(3) Posamezen zavarovalni primer iz drugega odstavka tega člena je škoda, nastala v zvezi
s posameznim poročilom o revidiranju.
5.2. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE STORITEV REVIDIRANJA
Dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja
48. člen
Revizijska družba mora pred vpisom ustanovitve v sodni register oziroma pred vpisom
ustrezne spremembe dejavnosti v sodni register pridobiti dovoljenje Inštituta za opravljanje
storitev revidiranja.
Zahteva za izdajo dovoljenja
49. člen
Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja je treba priložiti:
1. statut revizijske družbe,
2. seznam delničarjev z navedbo imena in priimka ter naslova oziroma firme in sedeža,
skupnega nominalnega zneska delnic in odstotkov udeležbe v osnovnem kapitalu in pri
upravljanju revizijske družbe,
4. za delničarje - pravne osebe:
- izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra,
- če je delničar delniška družba tudi izpisek delničarjev iz knjige delničaijev oziroma, če so
bile izdane prinosniške delnice, overjen prepis notarskega zapisa prisotnih na zadnji
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skupščini; za delničarje, ki so tuje pravne osebe je treba listine predložiti v overjenem
prevodu,
5. za delničaije - revizijske družbe držav članic oziroma tujih držav: mnenje pristojnega
nadzornega organa države članice oziroma tuje države, ki obsega:
- vsebino predpisov države članice oziroma tuje države, ki urejajo pogoje za opravljanje
storitev revidiranja in nadzor nad opravljanjem teh storitev,
- izjavo pristojnega nadzornega organa, daje revizijska družba v državi članici oziroma tuji
državi upravičena opravljati storitve revidiranja in morebitne omejitve revizijske družbe pri
opravljanju teh storitev,
- izjavo pristojnega nadzornega organa, da bo Inštitut obveščal o vseh ukrepih nadzora
izrečenih revizijski družbi države članice oziroma tuje države.
6. seznam oseb, ki so povezane z delničarji z opisom načina povezav,
7. drugo dokumentacijo, ki jo določi Inštitut, in na podlagi.katere je mogoče ugotoviti ali je
revizijska družba kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati storitve
revidiranja.
Odločanje o dovoljenju za opravljanje storitev revidiranja
50. člen
(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja, če bodoča revizijska družba
izpolnjuje pogoje, določene v prvem odstavku 23. člena in 38. do 44. členu tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Inštitut zavrne zahtevo za izdajo
dovoljenja, če je imetnik kvalificiranega ali večjega deleža revizijske družbe oseba, ki je bila
posredno ali neposredno obvladujoča oseba revizijske družbe, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje
za opravljanje revizijskih storitev.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Inštitut zavrne zahtevo za izdajo
dovoljenja, če je imetnik kvalificiranega ali večjega deleža revizijske družbe tuja revizijska
oziroma druga tuja oseba oziroma če so te osebe skupaj imetnik kvalificiranega ali večjega
deleža revizijske družbe, in je ob upoštevanju predpisov države oziroma držav teh oseb
oziroma ob upoštevanju prakse države oziroma držav teh oseb pri uporabi in izvrševanju teh
predpisov, verjetno, da bo ovirano oziroma bistveno oteženo izvajanje nadzora v skladu z
določbami tega zakona.
(4) Pred odločitvijo o zavrnitvi dovoljenja mora dati Inštitut bodoči revizijski družbi rok, ki
ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni, da se izjasni o razlogih za zavrnitev
dovoljenja.
5.3. NADZOR NAD REVIZIJSKIMI DRUŽBAMI
5.3.1. Splošne določbe
Nadzor nad revizijskimi družbami
51. člen
(1) Inštitut opravlja nadzor nad revizijskimi družbami z namenom preveijanja, če
revizijska družba pri opravljanju revidiranja ravna v skladu s tem zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, oziroma drugimi zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih
pravnih oseb oziroma druge oblike revizije, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, oziroma
standardi revidiranja in drugimi pravili revizijske stroke (v nadaljnjem besedilu: pravila
revidiranja).
(2) Inštitut opravlja nadzor tudi nad pravnimi osebami, povezanimi z revizijsko družbo, če
je to potrebno zaradi nadzora nad poslovanjem revizijske družbe v skladu s 27. členom tega
zakona.
(3) Če je za nadzor nad posamezno družbo iz drugega odstavka tega člena pristojen drug
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nadzorni organ, opravi Inštitut pregled poslovanja te družbe v sodelovanju s pristojnim
nadzornim organom.
Način opravljanja nadzora
52. člen
Inštitut opravlja nadzor nad revizijskimi družbami s:
1. spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil revizijskih družb in drugih
oseb, ki so po določbah tega zakona oziroma drugih zakonov dolžne poročati Inštitutu
oziroma jo obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah;
2. opravljanjem pregledov poslovanja revizijskih družb;
3. izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu.
Letno nadomestilo za opravljanje nadzora
53. člen
(1) Za opravljanje nadzora in 1. in 2. točke 52. člena tega zakona plačujejo revizijske
družbe Inštitutu nadomestilo za nadzor, ki ga, določa tarifa Inštituta.
(2) Tarifa Inštituta lahko določi nadomestilo iz prvega odstavka tega člena največ v taki
višini, da vsota nadomestil, ki so jih dolžne plačati vse revizijske družbe za posamezno leto,
ne preseže dejanskih stroškov nadzora iz 1. in 2. točke 52. člena tega zakona v tem letu.
(3) Če revizijska družba ne plača nadomestila, v rokih, ki jih določa tarifa iz prvega
odstavka tega člena, Inštitut revizijski družbi z odločbo naloži plačilo.
(4) Pravnomočna odločba iz tretjega odstavka tega člena je izvršilni naslov.
Stroški nadzora
54. člen
(1) Kadar je revizijski družbi izrečen ukrep nadzora po tem zakonu mora Inštitutu plačati
pavšalno nadomestilo stroškov postopka, ki ga glede na vrsto in obseg kršitev določa tarifa
Inštituta.
(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena odloči Inštitut z odredbo oziroma
odločbo o izreku ukrepa nadzora.
(3) Proti odločbi o povrnitvi stroškov iz drugega odstavka tega člena je dovoljeno začeti
postopek sodnega varstva tudi, če proti odredbi oziroma odločbi o izreku ukrepa nadzora
postopek sodnega varstva ni dopusten.
(4) Pravnomočna odločba iz tretjega odstavka tega člena je izvršilni naslov.
5.3.2. Poročanje
Redno poročanje in poročanje na zahtevo Inštituta
55. člen
(1) Revizijska družba mora poročati Inštitutu o naslednjih dejstvih in okoliščinah:
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register:
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini,
3. imetnikih delnic revizijske družbe ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih
deležev,
4. naložbah na podlagi katerih je revizijska družba posredno ali neposredno pridobila
kvalificirani delež v drugi pravni osebi in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo,
5. pogodbah o revidiranju, ki jih je sklenila za posamezno poslovno leto.
(2) Revizijska družba mora na zahtevo Inštituta posredovati poročila in informacije o vseh
zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog
Inštituta.

poročevalec, št. 24

120

16. april 1999

(3) Inštitut določi podrobnejšo vsebino poročil iz prvega in drugega odstavka tega člena,
ter način in roke poročanja o dejstvih in okoliščinah iz prvega in drugega odstavka tega člena.
5.3.3. Ukrepi nadzora
Ukrepi nadzora
56. člen
Ukrepi nadzora nad revizijsko družbo po tem zakonu so:
1. odreditev odprave kršitev;
2. odreditev dodatnih ukrepov;
3. odvzem dovoljenja.
Odredba o odpravi kršitev
57. člen
(1) Inštitut izda odredbo o odpravi kršitev, če pri opravljanju nadzora nad revizijsko družbo
ugotovi:
1. da revizijska družba ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 23. člena tega zakona za
opravljanje revidiranja v pravnih osebah, s katerimi je za posamezno poslovno leto sklenila
pogodbo o revidiranju;
2. da revizijska družba opravlja dejavnosti, kijih po tem zakonu ne sme opravljati, oziroma
če krši določbo tretjega odstavka 39. člena tega zakona;
4. da revizijska družba krši določbo 40. člena tega zakona;
5. da revizijska družba krši obveznosti poročanja in obveščanja;
6. da revizijska družba krši druga pravila o revidiranju.
(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena določi Inštitut rok za odpravo kršitev.
Poročilo o odpravi kršitev
58. člen
(1) Revizijska družba mora v roku iz drugega odstavka 57. člena tega zakona odpraviti
ugotovljene kršitve in Inštitutu dostaviti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev.
Poročilu je potrebno priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene
kršitve odpravljene.
(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih dokazov izhaja, da so bile
kršitve odpravljene, izda Inštitut odločbo, s katero ugotovi, da so bile kršitve odpravljene.
Inštitut lahko pred izdajo odločbe opravi ponoven pregled poslovanja v obsegu, potrebnem za
ugotovitev ali so kršitve odpravljene.
(3) Če je poročilo nepopolno oziroma iz poročila in priloženih dokazov ne izhaja, da so
ugotovljene kršitve odpravljene, Inštitut revizijski družbi z odredbo naloži'dopolnitev poročila
in ji določi rok za dopolnitev.
(4) Inštitut mora odločbo oziroma odredbo iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena
izdati v tridesetih dneh po prejemu poročila o odpravi kršitev, sicer se šteje, da so bile kršitve
odpravljene.
Dodatni ukrepi
59. člen
(1) Če Inštitut pri izvajanju nadzora ugotovi, da revizijska družba huje krši pravila o
revidiranju, lahko z odredbo o odpravi kršitev kot dodatni ukrep upravi revizijske družbe
naloži, da sprejme in opravi ukrepe za:
1. izboljšanje postopkov notranjega nadzora nad revidiranjem,
2. izboljšanje postopkov notranjega nadzora nad pretokom zaupnih podatkov,
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3. spremembo notranje organizacije revizijske družbe;
4. druge ukrepe, potrebne za uresničitev pravil o revidiranju.
C2) šteje se, da revizijska družba huje krši pravila o revidiranju:
1. če revizijska družba opravlja dejavnosti, kijih po tem zakonu ne sme opravljati;
2. če je bil nad delničarjem revizijske družbe - imetnikom kvalificiranega deleža začet
postopek za izrek prepovedi izvrševanja pravic iz delnic zaradi razloga iz 3. točke 43. člena
tega zakona,
3. če je bil nad pooblaščenim revizorjem oziroma revizoijem, ki pri revizijski družbi
opravlja naloge revidiranja, začet postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog
pooblaščenega revizorja oziroma revizoija.
(3) Inštitut naloži pristojnemu organu revizijske družbe, da razreši člana oziroma člane
uprave in imenuje novega člana oziroma člane uprave:
1. če revizijska družba ne ravna v skladu z odredbo o odpravi kršitev oziroma,
2. če uprava revizijske družbe ne opravi dodatnih ukrepov iz prvega odstavka tega člena, ki
jih je odredil, oziroma
3. če revizijska družba ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega in pravilnega poročanja
oziroma obveščanja Inštituta ali če kako drugače ovira opravljanje nadzora nad njenim
poslovanjem.
Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti
60. člen
Inštitut odvzame revizijski družbi dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja v
naslednjih primerih:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
2. če je revizijski družbi odredil dodatni ukrep iz tretjega odstavka 59. člena tega zakona in
pristojni organ revizijske družbe v roku, določenem za izvršitev dodatnega ukrepa ni razrešil
člana oziroma članov uprave in imenoval novih, oziroma če tudi novo imenovani člani uprave
v roku dveh mesecev od imenovanja niso odpravili kršitev oziroma opravili dodatnih
ukrepov, ki so bili razlog za dodatni ukrep iz tretjega odstavka 59. člena tega zakona.
Pogojni odvzem dovoljenja
61. člen
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Inštitut hkrati izreče, da se odvzem dovoljenja
ne bo izvršil, če revizijska družba v času, ki ga določi Inštitut, ki pa ne sme biti krajši od
šestih mesecev in ne daljši od enega leta (preizkusna doba), ne bo storila nove kršitve, zaradi
katere je mogoče odvzeti dovoljenje.
(2) Kadar Inštitut izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko določi, da bo odvzem
dovoljenja izvršen tfldi, če revizijska družba v določenem roku ne odpravi kršitev oziroma
opravi dodatnih ukrepov, zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja. Rok za
izpolnitev teh obveznosti določi Inštitut v mejah preizkusne dobe.
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Preklic pogojnega odvzema dovoljenja
62. člen
Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če revizijska družba v
preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma če ne
izpolni dodatnih pogojev iz drugega odstavka 61. člena tega zakona.
6. POOBLAŠČENI OCENJEVALEC
Pooblaščeni ocenjevalec
63. člen
(1) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja je fizična oseba, kije pridobila dovoljenje
Inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja.
(2) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme je fizična oseba, ki je pridobila
dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in
opreme.
(3) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je fizična oseba, ki je pridobila
dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
64. člen
Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca, če oseba
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima visoko strokovno izobrazbo,
2. da ima najmanj petletne delovne izkušnje na področju, ki zahteva znanje, potrebno za
opravljanje nalog ocenjevanja vrednosti premoženja iz prvega, drugega oziroma tretjega
odstavka 63. člena tega zakona,
3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka 63. člena tega zakona,
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti premoženju oziroma
gospodarstvu,
5. da obvlada slovenski jezik.
Dolžnost varovanja zaupnih podatkov
65. člen
(1) Pooblaščeni ocenjevalec mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in okoliščine,
za katere je izvedel pri opravljanju ocenjevanja premoženja.
(2) Določbe 1. in 3. do 4. točke tretjega odstavka 22. člena tega zakona se smiselno
uporabljajo tudi za pooblaščenega ocenjevalca.
Nadzor
66. člen
(1) Nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci opravlja Inštitut,
(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 51., 52., 54.,
56 in 58. člena tega zakona.
Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
67. člen
(1) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
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2. če je oseba pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti premoženju oziroma
gospodarstvu,
(2) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca, če
pooblaščeni ocenjevalec pri izvajanju ocenjevanja premoženja:
1. opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi ocenjevalske postopke na pomembnem
področju ocenjevanja,
2. krši druge standarde ocenjevanja in je zaradi te kršitve mnenje o ocenjeni vrednosti
oziroma obrazložitev tega mnenja napačna oziroma zavajajoča,
3. krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov,
4. če ponavljajoče krši določbe tega zakona oziroma drugih zakonov in predpisov, ki
urejajo ocenjevanje vrednosti premoženja oziroma standarde ocenjevanja in mu je bil zaradi
teh kršitev že izrečen opomin oziroma pogojni odvzem dovoljenja.
Pogojni odvzem dovoljenja
68. člen
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Inštitut hkrati izreče, da se odvzem ne bo
izvršil, če pooblaščeni ocenjevalec v času, ki ga določi Inštitut, ki pa ne sme biti krajši od
šestih mesecev in ne daljši od dveh let ne bo storil nove kršitve, zaradi katere je mogoče
odvzeti dovoljenje oziroma izreči opomin.
(2) Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če pooblaščeni
ocenjevalec v preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje
oziroma izreči opomin.
Opomin
69. člen
Inštitut izreče pooblaščenemu ocenjevalcu opomin, če pooblaščeni ocenjevalec krši
določbe tega zakona oziroma drugih zakonov in predpisov, ki urejajo ocenjevanje premoženja
oziroma standarde ocenjevanja, in ni pogojev za odvzem dovoljenja oziroma pogojni odvzem
dovoljenja.
7. POSTOPEK ODLOČANJA INŠTITUTA V POSAMIČNIH ZADEVAH
7.1. SKUPNE DOLOČBE
7.1.1. Uporaba določb o postopku
Uporaba določb o postopku
70. člen
(1) Inštitut odloča o posamičnih zadevah, za katere je pristojen po tem zakonu, po
postopku, določenem v tem poglavju, če ni v drugih poglavjih tega zakona ali drugem zakonu
drugače določeno.
(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek odločanja Inštituta uporabljajo
določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena v postopku odločanja Inštituta ni
mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje niti vložiti izrednih pravnih sredstev.
(4) Inštitut mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedel
pri opravljanju nadzora po tem zakonu oziroma odločanju o drugih posamičnih zadevah.
(5) Določbe drugega in tretjega odstavka 22. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
tudi za Inštitut, člane njegovih organov, zaposlene pri Inštitut oziroma druge osebe, ki so jim
pri njihovem delu v Inštitutu dostopni zaupni podatki.
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7.1.2. Postopek do izdaje odločbe in odločanje
Izjave strank
71. člen
(1) Stranke dajejo svoje izjave pisno.
(2) V primeru iz drugega odstavka 73. člena tega zakona lahko stranke dajo svoje izjave
tudi ustno na obravnavi.
Možnost izjave
72. člen
(1) Pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti kateri ni ugovora, mora
Inštitut stranko pozvati, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za odločitev,
kolikor zakon v posameznem primeru ne določa drugačnega načina zagotovitve možnosti
stranki, da se izjavi.
(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se stranka izjavi, in dokazov, iz
katerih ta dejstva izhajajo;
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od 8 dni;
3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če se nanje sklicuje in da po
preteku roka za izjavo ne bo imela pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da dejstva in okoliščine,
navedene v pozivu iz prvega odstavka tega člena, niso podane in predlaga dokaze, s katerimi
dokazuje obstoj zatijevanih dejstev. Če se stranka v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora
te dokaze izjavi priložiti.
(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe zakona o
nepopolnih vlogah, temveč Inštitut pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi
priloženi.
(5) Po izteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati novih dejstev in predlagati novih
dokazov.
Odločanje
73. člen
(1) Inštitut odloča brez naroka.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Inštitut razpiše ustno obravnavo, če presodi,
daje to potrebno za razjasnitev ali ugotovitev odločilnih dejstev.
7.1.3. Odločbe
Vrste odločb Inštituta
74. člen
(1) Inštitut izdaja odločbe v obliki odločb, sklepov in odredb.
(2) Proti odločbam Inštituta ni pritožbe.
Odločba
75. člen
(1) Z odločbo Inštitut odloča o izdaji oziroma odvzemu dovoljenja in o drugih zadevah, za
katere zakon ne določa, da o njih odloča s sklepom oziroma odredbo.
(2) Odločba mora biti obrazložena, če zakon ne določa drugače. V obrazložitvi morajo biti
obrazloženi tudi tisti sklepi, proti katerim ni posebnega postopka sodnega varstva.
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Sklep
76. člen
(1) S sklepom odloča Inštitut o vprašanjih, ki se tičejo postopka ali se pojavijo v zvezi s
postopkom.
(2) Sklep mora biti obrazložen in vsebovati pouk o pravnem sredstvu samo, če je proti
sklepu dovoljen poseben postopek sodnega varstva.
7.2. POSTOPEK SODNEGA VARSTVA
7.2.1. Skupne določbe
Postopek sodnega varstva
77. člen
(1) Sodno varstvo proti odločbam Inštituta se zagotavlja v postopku, določenem s tem
zakonom (v nadaljnjem besedilu: postopek sodnega varstva)
(2) Za postopek sodnega varstva iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo
določbe ZUS (Ur.l. RS, št. 50/97 - 2634), če ni s tem zakonom drugače določeno.
Pravica do sodnega varstva
78. člen
(1) Proti odločbam Inštituta je dovoljeno začeti postopek sodnega varstva.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena proti naslednjim odločbam ni
posebnega postopka sodnega varstva:
1. proti odločbi, s katero Inštitut odloči o ugovoru proti odredbi in ga zavrže, zavrne ali
spremeni odredbo;
2. proti odločbi, s katero Inštitut začne postopek za odvzem dovoljenja oziroma za izrek
opomina oziroma prepovedi izvrševanja pravic iz delnic;
(3) Odločba iz 1. točke drugega odstavka tega člena se lahko izpodbija s tožbo v postopku
sodnega varstva proti odločbi, ki jo je Inštitut izdala, ker subjekt nadzora ni ravnal v skladu z
odredbo Inštituta.
(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka tega člena se lahko izpodbija s tožbo v postopku
sodnega varstva proti odločbi o odvzemu dovoljenja oziroma izreku opomina oziroma
prepovedi izvrševanja pravic iz delnic.
Pristojnost in sestava sodišča
79. člen
V postopku sodnega varstva odloča Vrhovno sodišče v senatu petih sodnikov.
Tožba in odgovor na tožbo
80. člen
(1) Tožbo je potrebno vložiti v roku osmih dni.
(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni.
Nova dejstva in dokazi
81. člen
Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati novih dejstev in predlagati novih
dokazov.
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Meje preizkusa
82. člen
Sodišče preizkusi odločbo Inštituta v mejah tožbenega zahtevka in v mejah razlogov, ki so
navedeni v tožbi, pri tem pa pazi po uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb postopka iz
tretjega odstavka 25. člena ZUS.
Seja
83. člen
Sodišče odloča brez obravnave.
Pravna sredstva
84.člen
Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v postopku sodnega varstva ni pritožbe.
7.3. POSTOPEK NADZORA
73.1. Splošne določbe
Uporaba določb
85. člen
(1) Določbe tega razdelka o postopku nadzora veljajo v vseh postopkih nadzora, ki ga
opravlja Inštitut na podlagi določb tega zakona, kolikor zakon za posamezen postopek
nadzora ne določa drugače.
(2) Določbe podrazdelka o odvzemu dovoljenja se smiselno uporabljajo tudi za postopek
izreka opomina in postopek izreka prepovedi izvrševanja pravic iz delnic.
(3) Ce ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku nadzora skupne določbe
poglavja o postopku odločanja Inštituta.
Stranka postopka nadzora
86. člen
(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero Inštitut opravlja nadzor (v nadaljevanju:
subjekt nadzora).
(2) Stranke postopka nadzora nad revizijsko družbo so tudi člani uprave revizijske družbe.
Vročanje
87. člen
(1) Spis se subjektu nadzora, kije pravna oseba oziroma podjetnik posameznik, vroči tako,
da se spis izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oziroma
poslovnem prostoru.
(2) Vročitve članom uprave pravne osebe se opravljajo z vračanjem pravni osebi. Šteje se,
daje z vročitvijo pravni osebi opravljena tudi vročitev članom uprave.
(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik, se šteje, da je vročitev stranki
opravljena, če je spis vročen odvetniku oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni.
(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena,
se spisi vročijo tako, da se mu izročijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri kateri je
zaposlen.
Nadomestna osebna vročitev
88. člen
(1) Če se vročitev spisa, ki ga je potrebno vročiti osebno, ne da opraviti tako, kot je
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predpisano v 87. členu tega zakona, pa ni ugotovljeno, daje tisti, ki mu je treba spis vročiti
odsoten, ga izroči vročevalec Inštitutu. Na vratih oziroma v poštnem nabiralniku stanovanja
ali poslovnega prostora naslovnika oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, vročevalec pusti
pismeno sporočilo, v katerem je navedeno, kje se spis nahaja in rok 8 dni, v katerem mora
naslovnik spis dvigniti. Na sporočilu in na samem spisu navede vročevalec vzrok za takšno
ravnanje in dan, ko je sporočilo pustil na vratih oziroma poštnem nabiralniku naslovnika,
oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, ter se podpiše.
(2) Če naslovnik spisa ne dvigne v roku 8 dni, se šteje, da je bila vročitev opravljena na
dan, ko je bilo sporočilo puščeno na vratih oziroma v poštnem nabiralniku prostorov iz
prejšnjega odstavka, na kar je potrebno naslovnika opozoriti v samem sporočilu.
Posredna vročitev
89. člen
Če se vročitev spisa, ki ga ni potrebno vročiti osebno, ne da opraviti tako, kot je predpisano
v 87. členu tega zakona, vročevalec spis pusti na vratih oziroma v poštnem nabiralniku
stanovanja ali poslovnih prostorov naslovnika oziroma osebe, pri kateri je zaposlen.
Vročevalec na spisu navede vzrok takšne vročitve in datum ter se podpiše. Šteje se, da je s
tem vročitev opravljena.
7.3.2. Opravljanje nadzora

»
Opravljanje nadzora
90. člen

Inštitut opravlja nadzor:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil subjektov nadzora in
drugih oseb, ki so po določbah tega zakona oziroma drugih zakonov dolžne poročati Inštitutu
oziroma jo obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah;
2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora.
Pooblaščene osebe
91. člen
(1) Pregled poslovanja subjekta nadzora opravi strokovni delavec Inštituta, ki ga za
opravljanje pregleda pooblasti direktor Inštituta.
(2) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi poslovanja lahko direktor Inštituta
pooblasti pooblaščenega revizorja ali drugo strokovno usposobljeno osebo.
(3) Pooblaščene osebe iz drugega odstavka tega člena imajo pri opravljanju nalog pregleda
poslovanja, za katere jih je pooblastil direktor Inštituta, enake pristojnosti kot Inštitut na
podlagi 92. do 97. člena tega zakona.
Obseg pregleda
92. člen
(1) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi omogočiti pregled vseh evidenc, spisov in
druge dokumentacije v skladu z namenom nadzora.
(2) Subjekt nadzora mora na zahtevo Inštituta izročiti računalniške izpiske oziroma kopije
evidenc, spisov oziroma druge dokumentacije.
(3) Člani uprave in zaposleni pri subjektu nadzora morajo pooblaščeni osebi na njeno
zahtevo posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje
nadzora.
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Poročila in informacije
93. člen
(1) Pri opravljanju nadzora lahko Inštitut od subjekta nadzora zahteva poročila in
informacije o vseh zadevah, ki so glede na namen posameznega nadzora, pomembne za
presojo ali subjekt nadzora spoštuje določbe zakona, oziroma na njegovi podlagi izdanih
predpisov.
(2) Poročila in informacije iz prvega odstavka tega člena lahko Inštitut zahteva tudi od
članov uprave subjekta nadzora in oseb, zaposlenih pri subjektu nadzora.
(3) Inštitut lahko osebe iz drugega odstavka tega člena pozove, da o zadevah iz prvega
odstavka tega člena v roku, ki ne sme biti krajši od treh dni, izdelajo pisno poročilo, ali jih
povabi, da o teh zadevah podajo ustao izjavo.
Pregled poslovanja
94. člen
(1) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi Inštituta na njegovo zahtevo omogočiti, da
opravi pregled poslovanja na sedežu subjekta nadzora in v drugih prostorih, v katerih subjekt
nadzora oziroma druga oseba po njegovem pooblastilu opravlja dejavnosti in naloge, v zvezi s
katerimi Inštitut opravlja nadzor.
(2) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi Inštituta na njegovo zahtevo omogočiti
pregled dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, v obsegu potrebnem
za izvajanje posameznega nadzora oziroma v obsegu, določenem z zakonom, ki ureja
posamezen nadzor.
(3) Subjekt nadzora mora Inštitutu na njeno zahtevo izročiti računalniške izpiske oziroma
kopije dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc.
(4) Pregled poslovanja iz prvega in drugega odstavka tega člena opravlja Inštitut ob
delavnikih med 8.00 in 18.00 uro. Kadar je zaradi obsega oziroma narave pregleda to
potrebno, lahko Inštitut opravi pregled poslovanja tudi po 18.00 uri oziroma med nedelavnimi
dnevi.
(5) Inštitut mora pregled poslovanja opravljati tako, da s tem ovira normalno poslovanje
subjekta nadzora samo v takšni meri kot je nujno za opravljanje nadzora v skladu z namenom
posameznega nadzora.
Zahteva za pregled poslovanja
95. člen
(1) Zahteva za pregled poslovanja mora biti subjektu nadzora vročena najmanj osem dni
pred začetkom pregleda poslovanja.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko pooblaščena oseba zahtevo za
pregled poslovanja vroči šele ob začetku opravljanja pregleda poslovanja, če drugače ne bi
bilo mogoče doseči namena posameznega nadzora.
(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati določno navedbo dokumentacije ter
administrativnih oziroma poslovnih evidenc, ki so predmet pregleda.
(4) V primeru iz tretjega odstavka 94. člena tega zakona, mora zahteva za pregled obsegati
določno navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma
poslovnih evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma kopij potrebno izročiti, in
rok za predložitev.
(5) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi pravni pouk o pravnih posledicah, ki
lahko nastopijo, če subjekt nadzora ne bo ravnal v skladu z zahtevo za pregled poslovanja
oziroma Inštitutu ne bo omogočil opravljanja pregleda poslovanja na način, določen v 94.
členu tega zakona.
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(6) Inštitut lahko med opravljanjem pregleda poslovanja dopolni zahtevo za pregled
poslovanja. Za dopolnitev zahteve se smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek tega člena.
Pogoji za opravljanje pregleda
96. člen
(1) Subjekt nadzora mora pooblaščenim osebam Inštituta zagotoviti ustrezne prostore, v
katerih lahko nemoteno in brez prisotnosti drugih oseb opravijo pregled poslovanja.
(2) Subjekt nadzora mora zagotoviti, da so v času, v katerem pooblaščene osebe Inštituta
opravljajo pregled poslovanja v prostorih iz prvega odstavka 94. člena tega zakona, v teh
prostorih prisotne pooblaščene osebe subjekta nadzora, ki lahko na zahtevo pooblaščenih oseb
Inštituta podajo pojasnila v zvezi z dokumentacijo ter administrativnimi oziroma poslovnimi
evidencami, ki so predmet pregleda.
Pogoji za pregled računalniško vodenih poslovnih knjig in evidenc
97. člen
(1) Subjekt nadzora, ki računalniško obdeluje podatke oziroma računalniško vodi poslovne
knjige in druge evidence, mora na zahtevo pooblaščene osebe Inštituta zagotoviti ustrezne
pripomočke za pregled poslovnih knjig in evidenc ter preizkušanje ustreznosti računalniško
obravnavanih podatkov.
(2) Inštitutu mora subjekt nadzora izročiti dokumentacijo, iz katere je razviden popolni
opis dela računovodskega sistema. Iz dokumentacije morajo biti razvidni podsistemi in
datoteke računovodskega sistema. Dokumentacija mora zagotavljati vpogled v:
1. računalniško rešitev;
2. postopke v okviru računalniške rešitve;
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo podatkov;
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, spreminjanje ali brisanje hranjenih
računalniških zapisov.
(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških programov) iz prvega odstavka
tega člena, mora biti dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe, skupaj z
datumom spremembe. Iz dokumentacije mora biti razvidna tudi vsaka sprememba oblike
datotek.
Izrekanje ukrepov nadzora
98. člen
(1) Ukrepe nadzora po tem zakonu izreka Inštitut po uradni dolžnosti.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Inštitut izreče ukrep revizijski
družbi oziroma pooblaščenemu revizorju tudi na predlog:
1. člana uprave ali nadzornega sveta revizijske,
2. delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala ali
nominalni znesek 100.000.000 tolarjev,
3. pravne osebe pri kateri je pooblaščeni revizor oziroma revizijska družba opravljala
revidiranje.
7.3.3. Odprava kršitev
Odredba
99. člen
Kadar Inštitut pri opravljanju nadzora ugotovi kršitve tega zakona oziroma na njegovi
podlagi izdanih predpisov oziroma drugih predpisov, ki urejajo poslovanje subjekta nadzora, z
odredbo subjektu nadzora naloži, da odpravi kršitve oziroma nepravilnosti, oziroma da opravi
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ali opusti določena dejanja (v nadaljevanju: odprava kršitev).
Vsebina odredbe
100. člen

t

(1) Izrek odredbe mora obsegati:
1. določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo naložena;
2. rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve in predložiti poročilo o odpravi
kršitev;
3. način odprave kršitve, kadar Inštitut subjektu nadzora naloži, da kršitve odpravi na
določen način;
4. listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar Inštitut subjektu nadzora naloži, da o
odpravi kršitev predloži določene listine oziroma druge dokaze.
(2) Odredba mora biti obrazložena.
Ugovor proti odredbi
101. člen
(1) Proti odredbi ima subjekt nadzora, pravico vložiti ugovor v roku 8 dni od vročitve.
(2) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor, se rok za odpravo kršitev, določen z
odredbo, podaljša za čas od vložitve ugovora do vročitve odločbe o ugovoru.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko Inštitut z odredbo odloči, da ugovor ne
zadrži izvršitve, kadar zaradi narave kršitve z izvršitvijo odredbe ni mogoče odlašati.
Razlogi za ugovor
102. člen
Ugovor proti odredbi je dopusten iz naslednjih razlogov:
1. če je odredbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo odredbe;
2. če kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ni podana;
3. če dejanje oziroma opustitev, kije bilo razlog za izdajo odredbe, nima znakov kršitve;
4. če odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti na način, določen z odredbo;
5. če bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, kije v nasprotju s prisilnimi predpisi;
6. če je bila z odredbo naložena odprava kršitev osebi, nad katero Inštitut ni pristojen
opravljati nadzora;
7. če je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje.
Vsebina ugovora
103. člen
(1) Ugovor mora obsegati:
1. navedbo odredbe, proti kateri se vlaga;
2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem delu;
3. razloge za ugovor;
4. druge podatke, kijih mora obsegati vsaka vloga.
(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz katerih izhaja, da kršitve, katerih
odprava mu je bila z odredbo naložena, niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje
obstoj zatrjevanjih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora te
dokaze priložiti ugovoru.
(3) Če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe o
nepopolnih vlogah, temveč Inštitut pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi
priloženi.
(4) Po izteku roka za ugovor subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in
predlagati novih dokazov.
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Meje preizkusa odredbe
t
104. člen
Inštitut preizkusi odredbo v tistem delu, v katerem se izpodbija z ugovorom in v mejah
razlogov, navedenih in obrazloženih v ugovoru.
Odločanje o ugovoru
105. člen
(1)0 ugovoru odloča Inštitut z odločbo.
(2) Pri odločanju o ugovoru lahko Inštitut ugovor zavrže ali zavrne ali pa spremeni
odredbo ali jo razveljavi.
(3) Inštitut ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je prepozen ali če ga je vložila
neupravičena oseba.
(4) Če Inštitut ugotovi, daje podan razlog iz 1., 2.,3. ali 6. točke 102. člena tega zakona,
odpravi odredbo.
(5) Če Inštitut ugotovi, daje podan razlog iz 4., 5., ali 7. točke 102. člena tega zakona,
glede na naravo kršitve odpravi odredbo oziroma jo spremeni. Inštitut pri odločanju o
ugovoru odredbe ne sme spremeniti v škodo subjekta nadzora.
Poročilo o odpravi kršitev
106. člen
(1) Subjekt nadzora, mora v roku, določenem z odredbo odpraviti ugotovljene kršitve in
Inštitutu predložiti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu mora
priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve odpravljene.
(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih dokazov oziroma poročila iz
drugega odstavka tega člena izhaja, da so kršitve odpravljene, izda Inštitut odločbo, s katero
ugotovi, da so kršitve, ugotovljene z odredbo, odpravljene.
7.3.4. Odvzem dovoljenja
Začetek postopka za odvzem dovoljenja
107. člen
(1) Inštitut začne postopek za odvzem dovoljenja, ki gaje izdal, če iz podatkov, s katerimi
razpolaga, izhaja utemeljen sum, da je podan kateri od razlogov za odvzem dovoljenja,
določen z zakonom.
(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja, odloči Inštitut z odločbo (v nadaljevanju:
odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja).
(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja mora vsebovati:
1. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi bile razlog za začetek postopka,
2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je Inštitut zaključila, da obstaja
utemeljen sum iz prvega odstavka tega člena,
3. obrazložitev odločitve o začetku postopka.
(3) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja Inštitut določi tudi rok, ki ne sme
biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni šteto od dneva vročitve odločbe subjektu nadzora, v
katerem se subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih za začetek postopka (v nadaljevanju: izjava
o razlogih za odvzem dovoljenja).
Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja
108. člen
(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz

poročevalec, št. 24

132

16. april 1999

katerih izhaja, da odvzem dovoljenja ni utemeljen in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje
obstoj zatijevanih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora te
dokaze priložiti izjavi.
(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja ne priloži listinskih
dokazov, se ne uporabljajo določbe tega zakona o nepopolnih vlogah, temveč Inštitut pri
odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.
(3) Po izteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja subjekt nadzora nima pravice
navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
Odločanje o odvzemu dovoljenja
109. člen
(1) Inštitut mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku 30 dni od prejema izjave o razlogih
za odvzem dovoljenja oziroma od izteka roka za takšno izjavo.
(2) Inštitut sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi tistih dejanj, ravnanj ali
okoliščin, 7aradi katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo
na podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni v odločbi o začetku postopka, in
ki jih je izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja priložil subjekt nadzora.
Ustavitev postopka
110. člen
Inštitut ustavi postopek za odvzem dovoljenja:
1. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 109. člena tega zakona zaključi, da dejanje,
ravnanje oziroma okoliščine, zaradi katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem
dovoljenja, nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali
2. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 109. člena tega zakona zaključi, da ni
dokazano, da je subjekt nadzora storil dejanje, oziroma da so podane okoliščine, zaradi
katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja.
Odločba o odvzemu dovoljenja
111. člen
(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati:
1. odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in datuma izdaje dovoljenja,
2. firmo in sedež oziroma ime in priimek in datum rojstva subjekta nadzora, ki mu je
dovoljenje odvzeto,
3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za odvzem dovoljenja.
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena.
Preklic pogojnega odvzema dovoljenja
112. člen
Za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe tega
podrazdelka o postopku odvzema dovoljenja.
7.4. POSTOPEK ODLOČANJA O IZDAJI DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ
Uporaba določb
113. člen
(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo v postopku odločanja o izdaji dovoljenj oziroma
soglasij, o katerih odloča Inštitut, kolikor zakon za posamezen postopek izdaje dovoljenja
oziroma soglasja ne določa drugače.

16. april 1999

133

poročevalec, št. 24

(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku odločanja o izdaji dovoljenj
oziroma soglasij skupne določbe poglavja o postopku odločanja Inštituta.
Taksa za odločanje
114. člen
Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj oziroma soglasij morajo vložniki plačati takso,
določeno s tarifo Inštituta.
Stranka v postopku
115. člen
(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja (v
nadaljevanju: vložnik zahteve).
(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni interes utegne biti z odločbo Inštituta
prizadet, če svojo udeležbo v postopku priglasi s pisno vlogo.
(3) Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.
Začetek postopka
116. člen
(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja (v
nadaljevanju: zahteva).
(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa, začne Inštitut postopek
samo, kadar tako določa zakon.
Vsebina zahteve
117. člen
(1) Zahteva mora obsegati:
1. firmo, sedež in matično številko vložnika zahteve,
2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja oziroma soglasja,
3. druge podatke, določene z zakonom.
(2) Zahtevi je potrebno priložiti listine, določene z zakonom, in druge listine, iz katerih
izhaja utemeljenost zahtevka za izdajo dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o
zahtevi.
Procesne predpostavke za odločanje
118. člen
(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve Inštitut preizkusi ali so izpolnjene procesne
predpostavke za odločanje o zahtevi:
1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba,
2. ali zahteva obsega podatke, kijih mora obsegati,
3. ali so zahtevi priložene predpisane listine,
4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma nadomestila za delo Inštituta,
5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti izpolnjene za odločanje o
vsaki vlogi.
(2) Če Inštitut ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene,
gre pa za pomanjkljivosti, kijih ni mogoče odpraviti, z odločbo zavrže zahtevo.
(3) Če Inštitut ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene in
je pomanjkljivosti mogoče odpraviti, naloži vložniku s sklepom, da pomanjkljivosti odpravi.
V sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši
kot petnajst dni.
(4) Če vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena pomanjkljivosti v določenem roku
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ne odpravi, Inštitut z odločbo zavrže zahtevo.
(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ni posebnega postopka sodnega varstva.
(6) Če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje revizijskih storitev mora
Inštitut izdati sklep iz tretjega odstavka tega člena v dveh mesecih od prejema vloge, v vseh
ostalih primerih pa v tridesetih dneh od prejema vloge.
Rok za odločitev
119. člen
(1)0 zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje revizijskih storitev mora Inštitut odločiti
v roku 6 mesecev od prejema zahteve za izdajo dovoljenja, o ostalih zahtevah pa v roku treh
mesecev od prejema zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja.
(2) Če je Inštitut izdal sklep iz šestega odstavka 118. člena tega zakona, rok iz prvega
odstavka tega člena ne teče od vročitve sklepa do izteka roka za odpravo pomanjkljivosti
oziroma do prejema dopolnitve oziroma poprave vloge, če je ta dopolnjena v roku, določenem
s sklepom.
7.5. IZVRŠITEV ODLOČB INŠTITUTA
Odločbe, ki se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti
120. člen
Pravnomočne odločbe Inštituta, ki se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti, izvrši
sodišče na predlog Inštituta.
Odredba o odpravi kršitev
121. člen
Odredbe o odpravi kršitev ni mogoče prisilno izvršiti.
Odločbe o odvzemu dovoljenja oziroma izreku opomina
122. člen
(1) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje revizijskih
storitev oziroma nalog pooblaščenega revizorja, revizorja oziroma ocenjevalca vrednosti
premoženja subjekt nadzora ne sme več opravljati storitev oziroma nalog, za katere mu je bilo
dovoljenje odvzeto.
(2) Pravnomočnost odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje revizijskih storitev se
vpiše v sodni register.
(3) Po pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja oziroma izreku opomina Inštitut
javno objavi povzetek odločbe v strokovni reviji, ki jo izdaja.
8. REGISTRI
Vrste registrov
123. člen
(1) Inštitut vodi naslednje register (v nadaljnjem besedilu: registri):
1. register revizijskih družb in samostojnih revizorjev,
2. register pooblaščenih revizorjev, revizorjev in notranjih revizorjev,
3. register pooblaščenih ocenjevalcev,
4. register oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje Inštitut.
(2) V register revizijskih družb in samostojnih revizorjev se vpisujejo podatki o revizijskih
družbah in samostojnih revizorjih, ki so pridobili dovoljenje Inštituta za opravljanje storitev
revidiranja.
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(3) V register pooblaščenih revizorjev, revizorjev in notranjih revizorjev se vpisujejo
podatki o pooblaščenih revizorjih, revizorjih in notranjih revizorjih, ki so pridobili dovoljenje
Inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, revizorja oziroma notranjega revizorja.
(4) V register pooblaščenih ocenjevalcev se vpisujejo podatki o pooblaščenih ocenjevalcih,
ki so pridobili dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca.
(2) Način vodenja registrov iz prvega odstavka tega člena in način javnega dostopa do
podatkov iz registrov določi Inštitut.
Javnost registrov
124. člen
(1) Registri so javni.
(2) Vsakdo ima pravico do vpogleda v registre.
(3) Inštitut mora vsaki osebi na njeno zahtevo izročiti izpis podatkov o posamezni osebi,
vpisani v registru.
Podatki, ki se vpisujejo v registre
125. člen
V registre se vpisujejo podatki o:
1. imenu in priimku ter rojstnem datumu oziroma firmi, sedežu in matični številki,
imetnika dovoljenja oziroma strokovnega naziva,
2. datumu izdaje dovoljenja
3. izrečenih ukrepih nadzora.
9. KAZENSKE DOLOČBE
Težje kršitve revizijske družbe
126. člen
(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za gospodarski prestopek
kaznuje revizijska družba:
1. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (prvi odstavek 22. člena),
2. če pri revizijski družbi opravljajo naloge revidiranja osebe, ki ne izpolnjujejo pogoje,
določene s tem zakonom (prvi odstavek 23. člena),
3. če izdela poročilo o revidiranju, katerega vsebina je v nasprotju s prvim do šestim
odstavkom 24. člena oziroma 25. členom tega zakona,
4. če opravi revidiranje v pravni osebi iz 27. člena tega zakona,
5. če opravlja dejavnosti, kijih ne sme opravljati (39. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za gospodarski prestopek
kaznuje odgovorna oseba revizijske družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka
tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje samostojni
revizor:
1. če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena,
2. če opravi revidiranje v pravni osebi iz 46. člena tega zakona.
Lažje kršitve revizijske družbe
127. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 tolarjev se za gospodarski prestopek
kaznuje revizijska družba:
1. če pri revizijski družbi naloge revidiranja opravljajo osebe, ki hkrati opravljajo storitve
iz drugega odstavka 39. člena tega zakona (tretji odstavek 39. člena),
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2. če ne obvesti Inštituta o okoliščinah iz tretjega odstavka 42. člena tega zakona,
3. če ne poroča Inštitut v skladu s 55. členom tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje
odgovorna oseba revizijske družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega
člena.
(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 tolaijev se za prekršek kaznuje samostojni
revizor, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena,
Kršitve pooblaščenega revizorja in revizorja
128. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 se za prekršek kaznuje pooblaščeni revizor,
kije sestavil in podpisal poročilo o revidiranju:
1. če izdela poročilo o revidiranju, katerega vsebina je v nasprotju s prvim do šestim
odstavkom 24. člena oziroma 25. členom tega zakona,
2. če opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi revizijske postopke na pomembnem
področju revidiranja,
3. če opusti ali nepravilno razkrije posamezne pomembne postavke v izkazih, ki so
predmet revidiranja oziroma na drugih področjih revidiranja,
4. če izdela pomanjkljivo oziroma zavajajoče mnenje o računovodskih izkazih, ki so bili
predmet revidiranja,
5. če krši druge standarde revidiranja in je zaradi te kršitve mnenje o računovodskih
izkazih oziroma obrazložitev tega mnenja napačna,
6. če v nasprotju s sedmim odstavkom 24. člena tega zakona ne izdela pisma poslovodstvu
(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 se za prekršek kaznuje pooblaščeni revizor
oziroma revizor, če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (22. člen).
(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 se za prekršek kaznuje pooblaščeni revizor
oziroma revizor, če ne poroča Inštitutu v skladu s 32. členom tega zakona.
Kršitve pooblaščenega ocenjevalca
128. člen
Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 se za prekršek kaznuje pooblaščeni
ocenjevalec:
1. če opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi ocenjevalske postopke na pomembnem
področju ocenjevanja,
2. če krši druge standarde ocenjevanja in je zaradi te kršitve mnenje o ocenjeni vrednosti
oziroma obrazložitev tega mnenja napačna oziroma zavajajoča,
3. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov.
Kršitve drugih oseb
129. člen
(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolaijev se za gospodarski prestopek
kaznuje pravna oseba, če opravlja storitve revidiranja, ne da bi za opravljanje teh storitev
pridobila dovoljenje Inštituta (4. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolaijev se za gospodarski prestopek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka
tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična
oseba:
1. ki kot dejavnost samostojno opravlja storitve revidiranja, ne da bi za opravljanje teh
storitev pridobila dovoljenje Inštituta (4. člen),
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2. iz drugega odstavka 22. člena tega zakona, ki krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov.
10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Inštitut
130. člen
(1) Slovenski inštitut za revizijo, ustanovljen na podlagi Zakona o revidiranju (Uradni list
Republike Slovenije, št. 32/93 in 65/93), nadaljuje z delom kot Inštitut po tem zakonu.
(2) Inštitut uskladi svoj statut in druge splošne akte s tem zakonom v roku šestih mesecev
od uveljavitve.
(3) Člani organov Inštituta nadaljujejo z opravljanjem funkcij do izteka mandata.
(4) Do izvolitve članov revizijskega sveta opravlja pristojnosti in naloge revizijskega sveta
po tem zakonu strokovni svet.
(5) Inštitut mora v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona v Uradnem listu
Republike Slovenije objaviti standarde in splošne akte iz 14. člena tega zakona, ki jih je
sprejel do uveljavitve tega zakona.
Uskladitev revizijskih družb
131. člen
(1) Revizijske družbe, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisane v register družb pri
Inštitutu v skladu s 15. členom Zakona o revidiranju (Uradni list Republike Slovenije, št.
32/93 in 65/93), nadaljujejo s poslovanjem kot revizijske družbe po tem zakonu.
(2) Revizijske družbe iz prvega odstavka tega člena morajo svojo organizacijo in
poslovanje uskladiti s tem zakonom v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
(3) Revizijske družbe morajo Inštitutu v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona
predložiti poročilo o uskladitvah iz drugega odstavka tega člena. Poročilu morajo priložiti
listine iz 49. člena tega zakona.
(4) Če revizijska družba ravna v nasprotju z drugim oziroma tretjim odstavkom tega člena
izgubi položaj revizijske družbe po tem zakonu. V takšnem primeru izda Inštitut odločbo, s
katero ugotovi, da je družba izgubila položaj revizijske družbe po tem zakonu in da ni več
upravičena opravljati storitev revidiranja. Pravnomočna odločba iz prejšnjega stavka se vpiše
v sodni register na predlog Inštituta.
(5) Če iz poročila iz tretjega odstavka tega člena in poročilu priloženih dokazov izhaja, da
se je revizijska družba uskladila z določbami tega zakona, izda Inštitut revizijski družbi
dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja.
Pooblaščeni revizorji in revizorji
132. člen
Za pooblaščene revizorje in revizorje, ki so pridobili pooblastilo za delo (licenco) v skladu
z Zakonom o revidiranju (Uradni list Republike Slovenije, št. 32/93 in 65/93), se šteje, da so z
dnem uveljavitve tega zakona pridobili dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega
revizorja oziroma revizorja.
Pooblaščeni ocenjevalci
133. člen
Za ocenjevalce, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisani v register Inštituta, se šteje, da
so z dnem uveljavitve tega zakona pridobili dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti podjetij oziroma vrednosti strojev in opreme oziroma vrednosti
nepremičnin.
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Razveljavitev predpisov
134. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakona o revidiranju (Uradni list
Republike Slovenije, št. 32/93 in 65/93).
Pričetek uporabe posameznih določb
135. člen
(1) Določbe tega zakona začnejo v delu, v katerem se nanašajo na revizijske družbe in
druge osebe držav članic, veljati z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v
Evropskih skupnostih.
(2) Do uveljavitve določb iz prvega odstavka tega člena se za revizijske družbe in druge
osebe držav članic uporabljajo določbe o tujih revizijskih družbah in tujih osebah.
Uveljavitev zakona
136. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, če
ni v 135. členu tega zakona drugače določeno.
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OBRAZLOŽITEV
1. TEMELJNE DOLOČBE (1. do 9. člen)
Predlog v temeljnih določbah definira in med seboj razmeji pravne inštitute, ki so pomembni
za pravno ureditev revidiranja v skladu s cilji in temeljnimi načeli zakona.
2. INŠTITUT (10. do 20. člen)
V drugem poglavju zakon ureja pravni položaj ter pristojnosti Inštituta in njegovih
organov. Enako kot po sedaj veljavnem zakonu o revidiranju ima Inštitut javno pooblastilo za
opravljanje nadzora nad revidiranjem (3. člen). Pravni položaj Inštituta se po predlogu zakona
ne spreminja. Edina novost v primerjavi s sedanjo ureditvijo je nov organ Inštituta - revizijski
svet.
3. REVIDIRANJE (21. do 28. člen)
V tretjem poglavju predlog ureja potek in pogoje revidiranja. V 21. členu predlog zakona
določa dolžnosti pravne osebe, v kateri se opravlja revidiranje, z namenom zagotoviti
pooblaščenemu revizorju ustrezne podlage, da lahko zanesljivo oceni resničnost in poštenost
računovodskih izkazov, ki so predmet revidiranja. V nadaljnjih členih prvega razdelka tretjega
poglavja pa predlog zakon ureja dolžnost varovanja zaupnih podatkov (22. člen), ter pravila o
opravljanju revidiranja in vsebini poročila o revidiranju (23. do 25. člen).
Pogoje revidiranja (26. do 28. člen) ureja predlog zakona z namenom uresničiti temeljno
načelo o neodvisnosti revidiranja.
4. POOBLAŠČENI REVIZOR, REVIZOR IN NOTRANJI REVIZOR
V četrtem poglavju (29. do 36. člen) zakon ureja pogoje za izdajo dovoljenja za opravljanje
nalog pooblaščenega revizorja, revizorja in notranjega revizorja ter nadzor nad temi osebami.
5. REVIZIJSKA DRUŽBA IN SAMOSTOJNI REVIZOR
V prvem razdelku 5. poglavja (5.1.) ureja predlog zakona korporacijskopravni ustroj
organiziranosti revizijske družbe oziroma samostojnega revizorja (tudi samostojni revizor je
pravnoorganizacijska oblika opravljanja storitev revidiranja).
Zaradi posebnih značilnosti dejavnosti (storitev revidiranja in dejavnosti povezanimi z
revidiranjem), ki jih opravlja revizijska družba, in zlasti zaradi uskladitve z ureditvijo v Osmi
smernici, so kot specialni (drugače kot v ZGD) urejeni naslednji pravni instituti:
- poseben (dodaten) nadzor nad delničarji (41. do 44. člen),
- število in pogoji za člane uprave (45. člen).
V drugem razdelku (5.2.) je uzakonjen poseben vidik načela nadzora in sicer preventivnega
nadzora, v skladu s katerim mora revizijska družba pridobiti predhodno dovoljenje za
opravljanje storitev revidiranja (48. do 50. člen),
Tretji razdelek pa v skladu z Osmo smernico ureja nadzor nad revizijskimi družbami.V
prvem odstavku 51. člena predlog zakona opredeli namen nadzora: nadzor se opravlja z
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namenom preverjanja, če revizijska družba pri opravljanju revidiranja ravna v skladu s tem
zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, oziroma drugimi zakoni, ki urejajo
revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma druge oblike revizije, in predpisi, izdanimi na
njihovi podlagi, oziroma standardi revidiranja in drugimi pravili revizijske stroke. V razdelku
so urejeni tudi vsi instrumenti nadzora:
- pasivni nadzor s spremljanjem poročil (55. člen)
- aktivni nadzor z opravljanjem pregledov poslovanja (dejanja aktivnega nadzora so
urejena v poglavju o postopku)
- izrekanjem ukrepov nadzora (56. do 62. člen).
6. POOBLAŠČENI OCENJEVALEC (63. do 69. člen)
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) in na njegovi podlagi izdani predpisi
so uzakonili licence za ocenjevalce podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme, ki jih je
izdajala Agencija za privatizacijo. Z uveljavitvijo zakona o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe so določbe ZLPP, ki so bile
pravni temelj za izdajanje licenc in nadzor nad ocenjevalci, prenehale veljati. Ker je
ocenjevanje podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme strokovno področje, povezano z
revidiranjem, predlog zakona ureja tudi pogoje za izdajo dovoljenj za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca in nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci.
7. POSTOPEK ODLOČANJA INŠTITUTA V POSAMIČNIH ZADEVAH (70. do
122. člen)
Ker Inštitut odloča v posamičnih zadevah na podlagi javnega pooblastila, mora postopati
po pravilih upravnega postopka. Postopek odločanja je v zakonu urejen kot poseben tip
upravnega postopka. Pri določitvi specialnih postopkovnih pravil predlog upošteva tudi
posebne značilnosti zadev, o katerih odloča Inštitut:
1. udeleženec postopka je vedno profesionalec (revizijska družba oziroma pooblaščeni
revizor, revizor ali pooblaščeni ocenjevalec),
2. zaradi učinkovitosti nadzora mora biti hitrost postopanja še posebej poudarjena.
Tem značilnostim primerna je uporaba strožjih postopkovnih pravil, zlasti določb o prekluziji
novih dejanskih navedb in predlaganju novih dokazov ter določb o pisnosti postopka.
Upoštevaje posebno naravo zadev, o katerih odloča Inštitut je specialno urejen tudi
postopek sodnega varstva v zvezi z njegovimi odločbami. Ker zaradi prej razloženih posebnih
značilnosti postopka novih dejstev in dokazov v postopku sodnega varstva ni dopustno
uveljavljati, potrebe po dvostopnem postopku ni.
8. OSTALE DOLOČBE
Ureditev registrov, ki jih vodi Inštitut in javni dostop do podatkov (123. do 125. člen) je v
skladu z zahtevami Osme smernice.
Kazenske določbe (126. do 129. člen) so oblikovane ob upoštevanju teže kršitve (hujše in
lažje kršitve) in glede na subjekte, ki storijo posamezno vrsto kršitve.
Prehodne določbe (130. do 135. člen) urejajo roke za uskladitev posameznih subjektov z
novo ureditvijo in druga vprašanja prehoda na novo ureditev.
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1.

PROGRAM DELA DRUŽBE

1.1.

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

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.

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

2.1.

PRIPRA VA PROJEKTNO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

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

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

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

PRIČETEK GRADNJE NOVIH AVTOCESTNIH ODSEKOV V LETU 1999

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

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

2.4.1. Opis odsekov
2.5.

ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli
graditi v letu 2000
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2.6.

STROKOVNA DELA "INŽENIRJA"

3.0.

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

3.1.

PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST

3.1.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST
3.1.2. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE
3.1.3. ODNOSI Z JA VNOSTMI
3.1.4. RAZVOJNE NALOGE

3.2.

OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ

3.2.1. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME
3.2.2. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA OBSTOJEČIH AVTOCESTAH
3.2.3. OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJSKIH KREDITOV

4.0.

GRADITEV OSTALIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA
PROGRAMA

5.0.

PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU
AVTOCESTNEGA PROGRAMA

REKAPITULACIJA LETNEGA PROGRAMA DELA DARS d.d. ZA LETO 1999
PRIMERJAVA PROGRAMA DELA DARS d.d. ZA LETO 1999 S
SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI NACIONALNEGA PROGRAMA
IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI
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Osnova za Letni program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji v letu 1999 je
nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98)
ter letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999 (Uradni list RS, št
).
Vse vrednosti realizacije programa dela so po tekočih cenah za leto 1999, zneski črpanj
kreditov pa so navedeni po tečaju 1 USD = 173,5 SIT, pri čemer so dolarski zneski zaokroženi
na dve decimalni mesti.

1.

PROGRAM DELA DRUŽBE

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju DARS d.d.) je bila ustanovljena in
registrirana s sedežem v Celju dne 7.12.1993 na podlagi Zakona o družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji (Ur. list R Slovenije št. 57/93).
V skladu z nalogami in pristojnostmi, določenimi v 3. členu navedenega zakona in v skladu z
Letnim planom razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999, bo DARS d.d. v letu 1999 izvajala
naslednja dela:
1.1.

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

Pri tem bo DARS d.d.:
- organizirala in vodila izdelavo vseh študij in raziskav, potrebnih za odločitve pri načrtovanju
in gradnji avtocest;
- organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih programov;
- organizirala in vodila pripravo projektno tehnične dokumentacije za te avtocestne odseke, pri
čemer bo:
- razpisovala in oddajala projektna dela;
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri izdelavi projektne
dokumentacije;
- organizirala preglede izdelane projektno tehnične dokumentacije;
- potrjevala projektno dokumentacijo;
- Ministrstvu za okolje in prostor zagotavljala potrebne strokovne podlage za postopke
določitve poteka avtocestnih tras v prostoru;
- organizirala in vodila odkupe zemljišč in nepremičnin ter sklepala odškodninske pogodbe.

1.2.

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

Pri tem bo DARS d.d.:
- organizirala in vodila izvedbo javnih razpisov za še neoddana gradbena dela;
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del;
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji;
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del.
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1.3.

Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki bodo končani v
letu 1999

Za te odseke bo DARS d.d.:
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji;
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del;
- pridobila vse potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in vgrajenih materialov;
- organizirala tehnične preglede izvedenih del;
- organizirala odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri tehničnih pregledih;
- organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih odsekov.

1.4.

Organiziranje in vodenje graditve novih avtocestnih odsekov

Pri tem bo DARS d.d.:
- organizirala in vodila izvedbo javnih razpisov za oddajo gradbenih del;
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del;
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji;
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del.

1.5.

Organiziranje in vodenje vzdrževanja obstoječih avtocestnih odsekov

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

d.d.:
izvajanje rednega vzdrževanja avtocest;
in vodila izvedbo javnih razpisov za oddajo del obnavljanja vozišč, objektov in
nadzor nad izvajanjem obnavljanja vozišč, objektov in opreme;
in vodila pobiranje cestnine s postopnim uvajanjem pobiranja cestnin brez

Pri tem bo DARS d.d. skrbela, da bodo navedena dela izvedena racionalno in kvalitetno ter v
takem obsegu, da bo mogoče čim večji del pobranih cestnin nameniti za graditev novih
avtocestnih odsekov.

1.6.

Opravljanje finančnega inženiringa

Financiranje graditve in vzdrževanja avtocest je omogočeno predvsem na podlagi Zakona o
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št.57/98) ter na podlagi Pogodbe o
prenosu avtocest v Republiki Sloveniji v upravljanje DARS d.d. med Republiko Slovenijo in
DARS d.d. S to pogodbo je DARS d.d. dobila od države Slovenije v upravljanje že zgrajene
avtoceste in s tem tudi pravico do pobiranje cestnine, ki je vir finančnih sredstev za vzdrževanje
in upravljanje avtocest ter graditev novih avtocestnih odsekov.
Pri financiranju graditve in vzdrževanja avtocest bo DARS d.d.:
- za avtocestne odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1999 in kasneje, ob sodelovanju z
Ministrstvom za promet in zveze ter Ministrstvom za finance, vodila razgovore s tujimi in
domačimi finančnimi institucijami o najetju potrebnih posojil za realizacijo tega programa;
- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze ter Ministrstvom za finance v postopkih za
pridobivanje potrebnih garancij Republike Slovenije za tuja in domača posojila, ki jih bo
DARS d.d. rabila za financiranje graditve avtocestnih odsekov v letih 1999 do 2004;
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- zagotavljala pravočasno in redno plačilo obveznosti že najetih posojil za nove avtocestne
odseke;
- domačim in tujim posojilodajalcem bo v okviru že podpisanih posojilnih pogodb redno
dostavljala vse podatke in poročila o realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu
s temi pogodbami dolžna pripravljati;
- v okviru zakonskih možnosti zagotavljala ohranjanje realne vrednosti investicijskih sredstev s
katerimi upravlja.

1.7.

Ostale naloge

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

1.8.

Notranja organizacija DARS d.d.

Dela organiziranja in vodenja navedenih nalog opravlja DARS d.d. v štirih sektorjih in sicer:
sektorju za tehnično pripravo in izvajanje del, sektorju za vzdrževanje in upravljanje avtocest,
finančnem sektorju in pravnem sektorju.
Uprava DARS d.d. šteje šest članov (predsednik uprave, pomočnik predsednika uprave,
direktor tehnične priprave in izvajanja del, direktor vzdrževanja in upravljanja, direktor za
finančne zadeve in direktor za pravne zadeve). Sistemizacija DARS d.d. skupno z upravo
predvideva 49 zaposlenih. V oktobru leta 1998 je bilo v DARS d.d. zaposlenih 41 delavcev, za
leto 1999 pa je zaradi povečanega obsega dela predvidena razširitev sistemizacije in do konca
leta 1999 zaposlitev 52 ljudi.

Za opravljanje vseh navedenih nalog DARS d.d. je v letu 1999 predvidenih
730,8 mio SIT.
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2.

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

2.1.

PRIPRA VA PROJEKTNO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo graditi po letu 1999 - smer
zahod - vzhod
Odsek MARIBOR - LENART
Dopolnitve strokovnih podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve
osnutka lokacijskega načrta (v nadaljevanju LN) bodo izdelane do konca julija 1999. Sledila bo
izdelava predloga LN in postopek sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo DARS d.d.
zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo.
Odsek BELTINCI - PINCE
Izdelava posebnih strokovnih podlag za študijo variant (za odsek avtoceste in MMP Dolga vas
ter MMP Pince) bo potekala do avgusta 1999. Sledila bo izdelava idejnega projekta in osnutka
LN.
Odsek FRAM - HAJDINA
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN bo potekala do oktobra
1999. Sledila bo izdelava osnutka LN.
Priključek LJUBEČNA
V izdelavi bo primerjalna študija variant z izborom variante priključka, ki bo predvidoma
zaključena do konca maja 1999. Sledila bo izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega
projekta za osnutek LN ter izdelava osnutka LN.
Priključek RAZDRTO
Javna razgrnitev osnutka LN je bila izvedena v marcu 1999. Sledilo bo dopolnjevanje strokovnih
podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve, izdelava predloga LN
in postopek sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo DARS d.d. zagotavljala vso
potrebno projektno dokumentacijo.
Navezava na LUKO KOPER
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN bo potekala do konca
decembra 1999.
4
Odsek KOPER - IZOLA
V letu 1999 bo potekala izdelava posebnih strokovnih podlag za izbiro variante in idejnega
projekta za osnutek LN.
Odsek JAGODJE - LUCIJA
V letu 1999 bo potekala izdelava posebnih strokovnih podlag za izbiro variante in idejnega
projekta za osnutek LN.
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2.1.2. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo graditi po letu 1999 - smer
sever-jug
Odsek VRBA - PERAČICA
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN bo potekala do maja
1999. Sledila bo izdelava osnutka LN in njegova javna razgrnitev.
Odsek PERAČICA - PODTABOR
Izdelava primerjalne študije variant z izbiro variante bo potekala do maja 1999. Sledila bo
izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN ter izdelava osnutka
LN.
Odsek PODTABOR - NAKLO
Uredba o LN je bila sprejeta v juliju 1996. V letu 1999 bo v izdelavi projektna dokumentacija
PGD.
Odsek ŠENTVID - KOSEZE
V letu 1999 bo potekala izdelava primerjalne študije variant z izbiro variante. Sledila bo izdelava
posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN.
Odsek BIČ - TREBNJE - HRASTJE
V maju 1999 bo zaključena primerjalna študija variant z izborom variante. Sledila bo izdelava
posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN.
Odsek HRASTJE - KRONOVO
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN bo potekala do junija
1999. Sledila bo izdelava osnutka LN, njegova javna razgrnitev.
Odseki KRONOVO - SMEDNIK
Dopolnitev posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne
razgrnitve osnutka LN bo izvršena do junija 1999. Sledila bo izdelava predloga LN in postopek
sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo DARS d.d. zagotavljala vso potrebno
projektno dokumentacijo.
SMEDNIK - KRŠKA VAS
Dopolnitev posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne
razgrnitve osnutka LN bo izvršena do junija 1999. Sledila bo izdelava predloga LN in postopek
sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo DARS d.d. zagotavljala vso potrebno
projektno dokumentacijo.

Za pripravo navedene projektne dokumentacije je v letu 1998 predvidenih 740,5 mio SIT.
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2.2.

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

V letu 1999 se bo nadaljevala oziroma dokončala graditev na naslednjih avtocestnih odsekih ali
pododsekih oziroma etapah:

1. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 47,0 km
zaključna dela
predana v promet: 25.10.1996
2. Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 7,0 km
zaključna dela
predana v promet: 24.10.1997
3. SI.Bistrica - Hajdina: Priključek Slovenska Bistrica - sever, dolžina 0,8 km
zaključna dela
predana v promet: 29.09.1997
4. Hajdina - Ormož: Obvoznica Ormož, dvopasovnica, dolžina 3,8 km
zaključna dela
predana v promet: 11.09.1998
5. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,7 km
del 1.etape: AC Slivnica - priključek Ptujska (4,4 km)
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: v novembru 1999
6. Beltinci - Pince: Obvoznica Lendava - dvopasovnica, dolžina 6,8 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvideno dokončanje gradnje v celoti: v juliju 1999
7. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km
rekonstrukcija od priključka SI.Bistrica do obvoznice Pragersko,
dolžina 3,5 km
izvedba rekonstrukcije obstoječe magistralne ceste
predvidena predaja v promet: v juniju 1999
8. Hajdina - Ormož, dvopasovnica, dolžina 30,0 km
1.etapa: Hajdina - Ptuj, dolžina 3,7 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč,
pričetek gradnje
predvidena predaja v promet: v avgustu 2000
9. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta, dolžina 42,3 km
1.etapa: Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353 (14,6 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč, izvedba pripravljalnih del na trasi avtoceste ter
rekonstrukcija R 353
predvidena predaja v promet: v decembru 2002
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10. Priključek Lopata, dolžina 3,1 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč,
pripravljalna dela
predvidena predaja v promet: v juniju 2001
11. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9 km
zaključna dela,
predana v promet: 19.09.1997
12. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,2 km
• 1.etapa: Šentjakob - Krtina (8,1 km)
nadaljevanje projektiranja in pripravljalnih del na celotnem odseku in nadaljevanje
gradnje prve etape
predvidena predaja v promet: november 2000
13. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,2 km
2.etapa: Krtina - Lukovica in del 3.etape Lukovica - Blagovica do CP
Kompolje (6,2 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: november 2000
14. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 10,7 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: v sredini leta 1999
15. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna cesta, dolžina 4,3 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje,
predvidena predaja v promet: 2,2 km do Šmartinske ceste sta bila predana v
promet 30.10.1996, ostalo v sredini leta 1999
16. Čebulovica - Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 5,1 km
zaključna dela,
predana v promet: 12.07.1995
17. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km
zaključna dela
predana v promet: 27.03.1998
18. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km
1.etapa od km 6,7 do km 7,5 (0,8 km)
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: konec leta 1999
19. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km
2.etapa: od km 7,5 do km 11,5 (4,0 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: v juniju 2000
20. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km
1.etapa: HC razcep Razdrto - km 1,3 (1,3 km)
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: v decembru 1999
21. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km
3.etapa: HC Vipava (Log) - Podnanos (priključek Vipava), dolžina 3,8 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč,
pričetek gradnje
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predvidena predaja v promet: v juniju 2000
22. Vipava (Log) - Selo, hitra cesta, dolžina 11,5 km
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: v oktobru 1999
23. Selo - Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km
zaključna dela
predana v promet: 24 .05.1996
24. Izola - Jagodje, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 3,6 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje dela odseka v dolžini 2,3 km
predvidena predaja v promet: dograjeni odsek (2,3 km) v juniju 1999
25. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 16,8 km
1.etapa Vransko - Trojane (8,6 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: konec leta 2001
26. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 16,8 km
2.etapa: Trojane - Blagovica (8,2 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: konec leta 2002
27. Višnja gora - Bič, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,2 km
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: v juliju 2000
28. Naklo • Kranj, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 8,7 km
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: druga polovica leta 2000
Skupno je to nadaljevanje gradnje na:
- 95,5 km novih štiripasovnih avtocest, od katerih bo 30,8 km v letu 1999 tudi predanih v
promet,
- 6,8 km obvoznice Lendava, ki bo v 1999 tudi predana v promet,
- 3,5 km rekonstrukcije ceste med priključkom SI. Bistrica - sever in obvoznico
Pragersko, ki bo v letu 1999 tudi predana v promet,
- 3,7 km dvopasovnice med Hajdino in Ptujem,
- 3,1 km priključka Lopata in
- 11 km dograditve dodatnih dveh pasov k obstoječi dvopasovnici, od katerih bo 2,3 km v
letu 1999 tudi predanih v promet.
Zaključna dela pa se bodo v letu 1999 izvajala na 53,7 km novih štiripasovnih avtocest, 47 km
dograjenih dveh pasovih k obstoječi dvopasovnici, 0,8 km priključka Slovenska Bistrica - sever
in 3,8 km obvoznice Ormoža, ki so bili predani v promet že pred letom 1999.
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2.2.1 .OPIS ODSEKOV
PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA
Odsek HOČE - ARJA VAS, dolžina 47,0 km
Celotna avtocesta je bila predana v promet 25.10.1996 (nekateri pododseki prej). V letu 1999
bodo izvedena še naslednja dela:
- izvedba in dokončanje dodatnega monitoringa hrupa,
- zaključek dokončne odmere zemljišč,
- izvedba odkupov po dokončni odmeri zemljišč,
- izvedba odkupov za dostopne poti do zadrževalnih bazenov,
- izvedba in dokončanje del na dodatni protihrupni zaščiti po rezultatih monitoringa in
- izvedba dostopnih poti do zadrževalnih bazenov.

Odsek SLIVNICA - FRAM - BDC, dolžina 7,0 km
Odsek Slivnica - Fram - BDC je bil predan v promet 24.10.1997.
AC F ram - Slivnica
V letu 1999 bodo izvedena še naslednja dela:
- zaključek dokončne odmere zemljišč,
- izvedba odkupov zemljišč po dokončni odmeri,
- izvedba monitoringa vplivov na okolje,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije za razširitev nadvoza,
- izvedba in dokončanje del na protihrupni zaščiti,
- dokončna odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih pregledih in
- izvedba del na razširitvi nadvoza in nadhoda za pešce.
HC Slivnica - BDC
V letu 1999 bodo izvedena še naslednja dela:
- zaključek dokončne odmere zemljišč,
- izvedba odkupov zemljišč po dokončni odmeri,
- izvedba monitoringa vplivov na okolje,
- izvedba odkupov zemljišč SKGZ,
- izvedba in dokončanje del na regulacijah Polanskega in Hoškega potoka,
- izvedba in dokončanje del na premostitvenih objektih (most na Hoškem potoku) in
- dokončna odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih pregledih.

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

Odsek HAJDINA - ORMOŽ: Obvoznica ORMOŽ, dolžina 3,7 km
Obvoznica Ormoža je bila predana v promet 11.9.1998. V letu 1999 bo izvedena dokončna
odmera zemljišč in zasaditev obcestnega prostora.
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pdsek PESNICA - SLIVNICA: del l.etape AC Slivnica - priključek Ptujska, dolžina 4,4 krrj
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela.
- zaključek odkupov zemljišč na pododsekih Slivnica - Ptujska, Nova Zrkovska (0,8 km) in
Hitra cesta 2B,
- izdelava in potrditev investicijskega programa za 2.etapo tega odseka,
izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI za 2.etapo,
izvajanje odkupov zemljišč na območju 2.etape,
- izvedba razpisnih postopkov za gradnjo mostu čez Dravo,
- dokončanje rekonstrukcije Miklavške ceste,
izvedba pripravljalnih in gradbenih del na pododseku Slivnica - Ptujska od km 2.60 do km
3.08 (zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, oprema ceste, deviacije in priključne
ceste, komunalna in energetska infrastruktura, regulacija novega Hočkega potoka in izvedba
Bohovskega odvodnika, premostitveni objekti: 2 mostova, 2 nadvoza in viadukt),
- izvedba gradbenih del na pododseku Slivnica - Ptujska od km 3.08 do km 6.70 (zemeljska
dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje in zaščita voda, oprema ceste, deviacije in priključne
ceste, komunalna in energetska infrastruktura, premostitveni objekti: 2 mostova in nadvoz,
arhitekturna in hortikulturna ureditev, protihrupna zaščita),
- izvedba pripravljalnih in gradbenih del v območju mostu čez Dravo - 2.etapa (geodetska
dela, zemeljska dela in priprava terena za pričetek temeljenja).

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

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

letu 1999 bodo na rekonstrukciji ceste izvedena naslednja dela:
zemeljska dela in temeljenje,
voziščna konstrukcija,
odvodnjavanje,
oprema ceste in signalizacija,
dela na premostitvenih objektih,
prestavitev komunalnih vodov,
regulacija potoka Polskava.

Odsek HAJDINA - ORMOŽ: 1.etapa HAJDINA - PTUJ, dolžina 3,7 km
V letu 1999 bodo potekale naslednje aktivnosti ter pripravljalna in gradbena dela:
- izvajanje aktivnosti za pridobitev odloka o LN,
- izdelava idejnega projekta, projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI
investicijskega programa,
- izvedba parcelacije zemljišč,
- pridobivanje zemljišč,
- arheološka raziskovalna dela,

poročevalec, št. 24

156

in

16. april 1999

- aktivnosti za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo,
- izvedba razpisd za izvajalca gradbenih del,
- izvajanje preddel in zemeljskih del,
- izdelava zgornjega ustroja,
- izvajanje del na odvodnjavanju,
- izvajanje del na deviacijah in priključnih cestah,
- izvedba podvoza pod železnico.

Odsek LENART - BELTINCI: Etapa VUČJA VAS - BELTINCI z rekonstrukcijo R353, dolžina
14,6 km
V
-

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

Priključek LOPATA, dolžina 3,1 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
- izvajanje aktivnosti za sprejem Uredbe o LN,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije PGD, PZI in PZR ter investicijskega programa,
- pridobivanje zemljišč,
- izvedba razpisnega postopka za oddajo del,
- izvajanje gradbenih del na odvodnjavanju (gradnja dveh betonskih bazenov kot ukrep za
zaščito voda pred vplivi odvodnje z avtoceste) in
- oskrba platoja z elektriko (gradnja transformatorske postaje).

PROJEKT 2 - CELJE

Odsek ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km
Odsek je bil 19.09.1997 predan v promet. V letu 1999 bodo potekala še naslednja dela:
- izvajanje monitoringa vplivov na okolje,
- izvedba dodatnih odkupov zemljišč po končani ekspropriaciji,
- izvajanje del na ureditvi voda,
- izvedba protihrupnih ograj,
- hortikulturna ureditev,
- sanacija plazov,
- dokončanje del na ABC sistemu cestninjenja,
- ureditev dostopov do kmetijskih in gozdnih zemljišč,
- dokončanje sanacije občinskih cest.
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Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, 1.etapa Šentjakob - Krtina, dolžina 8,1 km
V letu 1999 bodo izvedena naslednja dela na celotnem avtocestnem odseku Blagovica Šentjakob:
- pridobljena bodo vsa potrebna zemljišča;
- dokončana bo prestavitev in zaščita plinovoda;
- izveden bo del potrebnih prestavitev komunalnih vodov in naprav (prestavitve elektrovodov,
TK vodov in vodovoda);
- potekalo bo nadaljevanje ureditve obstoječih cest, ki so potrebne zaradi gradnje AC
Blagovica - Šentjakob (magistralna cesta M 10, del regionalne ceste R 336 Želodnik Moravče, odsek lokalne ceste Blagovica - Češnjica, Dob - Krtina).
Na 1.etapi avtocestnega odseka, to je od Šentjakoba do Krtine, pa bodo v letu 1999 potekala
naslednja pripravljalna in gradbena dela:
- izvedba preddel,
- izvajanje zemeljskih del (odriv humusa, filtrske plasti, nasipi, vertikalne drenaže, izkopi,
predobremenilni nasipi),
- gradnja premostitvenih objektov,
- izvajanje regulacije vodotokov,
- izvajanje prestavitev elektrovodov,
- izvedba melioracij,
- nadaljevanje arheoloških izkopavanj v okolici Dragomlja, Podrečja in Krtine,
- nadaljevanje gradnje nadomestnih objektov,
- izvedba vodnega rova Drtijščica in zadrževalnika Drtijščica.

Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, 2.etapa Šentjakob - Krtina in del 3.etape Lukovica Blagovica (do CP Kompolje), dolžina 6,2 km
V letu 1999 bodo v okviru 2.etape med Krtino in Lukovico ter dela 3.etape med Lukovico in CP
Kompolje potekala naslednja pripravljalna in gradbena dela:
- izvedba preddel,
- izvedba zemeljskih del (odriv humusa, filtrske plasti, nasipi, vertikalne drenaže, izkopi,
predobremenilni nasipi),
- izvajanje regulacije vodotokov,
- izvajanje prestavitev elektrovodov,
- izvedba melioracij,
- izgradnja čistilne naprave Lukovica,
- izvedba zbiralnika za odpadno vodo.

PROJEKT 3 - LJUBLJANA

Odsek MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km
Na tem odseku so se dela pričela v maju 1995. Odsek bo predvidoma predan v promet v
sredini leta 1999. V letu 1999 bodo potekala naslednja gradbena dela:
- dokončanje zemeljskih del (v gradnji bodo še protihrupni nasipi),
- izvedba zgornjega ustroja (tampon, bitudrobirji in asfaltbetoni),
- izvajanje del na odvodnjavanju,
- izvajanje del na opremi celotnega odseka avtoceste (predvsem vertikalna oprema),
- izvajanje del na vseh deviacijah, poljskih in dostopnih poteh,
- izvajanje del na regulacijah,
- dokončanje vseh podvozov, nadvozov, mostov in obeh viaduktov v Bizoviku,

poročevalec, št. 24

158

16. april 1999

- dokončanje del na predorih Golovec in Strmec,
- izvedba sanacije komunalne infrastrukture v naselju Bizovik po zahtevah iz Uredbe o LN,

Odsek ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km
Na tem AC odseku so se dela pričela v avgustu 1995. Odsek do Šmartinske ceste je bil predan
v promet v oktobru 1996, celoten odsek pa bo predvidoma predan v promet v sredini leta 1999.
V letu 1999 bodo izvedena še naslednja dela:
- odprava pomanjkljivosti po tehničnem pregledu,
- ureditev zemljiško knjižnih zadev (predvsem vpisi v zemljiško knjigo).
- izvedba komandnega centra v vzdrževalni bazi Smodinovec.

PROJEKT 4 - PRIMORSKA

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

Odsek DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km
Dela na tem odseku so se pričela izvajati aprila 1997. Odsek je bil predan v promet v marcu
1998, V letu 1999 bodo izvedena še dela na ABC sistemu cestninjenja na CP Divača.

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

letu 1999 se bodo izvajala naslednja pripravljalna in gradbena dela:
dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in prestavitve komunalnih vodov,
izvedena bodo dela na zgornjem ustroju,
izvedena bodo dela na odvodnjavanju,
hkrati z napredovanjem del na trasi in objektih bo potekala izvedba del na deviacijah,
izvedena bodo dela na opremi avtoceste,
v celoti bodo izvedena dela na izgradnji čelne CP Kozina in CP v območju priključka Kozina,
vključno z ABC sistemom cestninjenja.

Odsek KOZINA - KLANEC, 2.etapa od km 1,5 do km 11,5 - dolžina 4,0 km
V letu 1999 bodo izvedena naslednja pripravljalna in gradbena dela:
- dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in prestavitve komunalnih vodov,
- potekalo bo izvajanje del na zgornjem ustroju,
- potekalo bo izvajanje del na odvodnjavanju,
- hkrati z napredovanjem del na trasi in objektih bo potekala izvedba del na deviacijah,
- predviden je pričetek del na nadvozu, dveh viaduktih in treh podvozih.
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Odsek RAZDRTO - VIPAVA, 1.etapa: HC Razcep Razdrto - km 1,3, dolžina 1,3 km
V letu 1999 se bodo izvajala naslednja pripravljalna in gradbena dela:
dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in priključitev kaptažne vrtine Mlačevo na
vodooskrbni sistem Kraškega vodovoda Sežana,
v celoti bodo izvedena dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanju in deviacijah,
izvedena bodo vsa dela na izgradnji podvoza,
izvedena bodo vsa dela na opremi ceste,
- izvedena bo izgradnja nove CP Razdrto vključno z ABC sistemom cestninjenja.

Odsek RAZDRTO - VIPAVA, 3.etapa Vipava (Log) - Podnanos (priključek Vipava),
dolžina 3,8 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
- izdelava investicijskega programa,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije PGD-PZI,
- izdelava parcelacije in odkupi zemljišč,
- arheološko raziskovalna dela,
- izvedba postopka za oddajo del in
- pričetek izvedbe pripravljalnih in gradbenih del (preddel, zemeljskih del in prestavitve
komunalnih vodov).

Odsek VIPAVA (Log) - SELO, dolžina 11,5 km
Pripravljalna dela na tem odseku so se pričela izvajati maja 1997, za viadukta Ribnik in Selo je
bilo v juliju 1997 pridobljeno delno enotno dovoljenje za gradnjo. Predaja odseka v promet je
predvidena v letu 1999. V letu 1999 bodo potekala naslednja gradbena dela:
- nadaljevanje in dokončanje zemeljskih del,
- nadaljevanje in dokončanje del na zgornjem ustroju,
- nadaljevanje del na odvodnjavanju (odvodni jarki, drenaže, prepusti, kanalizacija),
- nadaljevanje del na ureditvi regulacij,
- izvajanje del na deviacijah,
- izvedba del na opremi ceste,
- izvedba finalizacijskih del na dveh viaduktih,
- izvedba finalizacijskih del na šestnajstih propustih, šestih podvozih, dveh nadvozih in štirih
mostovih,
- izvedba del na spodnji in zgornji konstrukciji, krovu ter finalizacijskih del na dveh podvozih,
dveh nadvozih ter pokritem ukopu.

Odsek SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km
Dela na tem odseku so se pričela izvajati v juliju 1994. Odsek je bil predan prometu maja 1996.
V letu 1999 bodo izvedena še naslednja gradbena dela:
- nadaljevanje in dokončanje del za izvedbo protihrupne zaščite,
- nadaljevanje in dokončanje del na končni ureditvi počivališča Vogrsko.

Odsek IZOLA - JAGODJE, dolžina 3,6 km
V letu 1999 bodo na delu odseka, kjer se dograjujeta manjkajoča pasova, izvedena naslednja
gradbena dela:
- dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in prestavitve komunalnih vodov,
- izvedena bodo vsa dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanju, deviacijah in opremi ceste.
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Odsek VRANSKO - BLAGOVICA, 1 .etapa Vransko - Trojane, dolžina 8,6 km
V
-

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

letu 1999 bodo potekala naslednja gradbena dela:
preddela (čiščenje terena, geodetska dela,...),
zemeljska dela (pričetek del na širokih izkopih mehke in trde kamnine),
regulacije (pričetek del na ureditvah vodotokov in potokov z delnimi regulacijami),
prestavitve komunalnih vodov in naprav,
do konca leta 1999 je predvidena izvedba 5 % vseh del na skupno 6 viaduktih in 5 mostovih,
do konca leta je predvidena izvedba 5 % vseh del na skupno 28 opornih zidovih in podpornih
zidovih,
- pričetek pripravljalnih del za varovanje portalov predora Trojane.
Odsek VIŠNJA GORA - BIČ, dolžina 11,2 km
V
-

letu 1999 bodo potekale naslednje aktivnosti in gradbena dela:
pridobitev manjkajočih zemljišč in objektov za rušenje,
pridobitev še potrebnih delnih enotnih dovoljenj za gradnjo,
izvedba oddaje del za gradnjo CP z izpostavo AC baze v Dobu,
zaključitev arheoloških preiskav,
izvedba vseh preddel,
izvedba prestavitev komunalnih vodov,
izvedba zemeljskih del na trasi avtoceste,
izvedba dela zgornjega ustroja z obrabnim slojem,
izvedba del na odvodnjavanju, regulacijah in večini deviacij,
izvedba mostov, podvozov in večine nadvozov,
zgrajena bo desna polovica viadukta Ivančna gorica, porušen bo obstoječi objekt, v gradnji
bo tudi leva polovica viadukta,
- izvajanje del na CP,
- izvajanje ozelenitvenih del in protihrupnih ukrepov.
Odsek NAKLO - KRANJ, dolžina 8,7 km
V letu 1999 bodo potekale naslednje aktivnosti in gradbena dela:
- izdelava študije o upravičenosti izgradnje priključkov v Naklem in Kranju s pripadajočo
prometno študijo,
- pridobitev manjkajočih zemljišč, reševanje problematike objektov in odškodnin,
- pridobitev gradbenega dovoljenja za traso,
- končanje postopka oddaje del s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za traso,
- izvedba in dokončanje gradnje viadukta Rupovščica in mostu Kokra,
- pričetek gradnje dodatnih dveh pasov trase avtoceste (preddela, zemeljska dela).
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2.2.2. VREDNOST DEL V LETU 1999
Vrednost del v letu 1999 na odsekih, ki so se pričeli graditi v obdobju 1994 - 1998, je prikazana
v naslednji tabeli:
1 USD = T 73,5 SIT
Odsek

Dolžina
v
km

Vrednost
del v
letu
1999 v
000 SIT

Lastna
sredstva
v 000 SIT

Krediti
v 000 SIT

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

47.0
7,0
0,8
3.8
20,9
8,1
10.7
4.3
5,1
6.7
11.5
11.8
8,6
146,3

123 827
454.612
20.000
51 000
371.550
6.546.047
11.135.045
36.658
205.000
70 000
3 200 538
220000
7 039 766
29.474.043

123 827
88 000
20 000
11 000
371 550
4 234 015
4 606 577
36 658
205 000
0
1.544 373
220000
270 000
11.731.000

0
366 612
0
40 000
0
2.312.032
6.528 468
0
0
70.000
1 656.165
0
6 769.766
17.743.043

Odseki, na katerih se je graditev pričela v letu 97
Pesnica - Slivnica, del 1.etape: AC Slivnica - priključek Ptujska
Beltinci - Pince. Obvoznica Lendava • dvopasovnica
Kozina - Klanec, l.etapa od km 6.7 do km 7,5
Višnja gora - Bič
Skupaj odseki 97

4.4
6,8
0.8
11.2
23,2

5.092 219
1.001.670
3.371 113
5.390.460
14.855.462

1.252 489
40 000
521 290
242 000
2.055.779

3.839.730
961 670
2 849.823
5.148.460
12.799.683

3,5
3,7
14,6
3.1
6,2

280 565
512.750
1.778.720
408.000
2 487 000

280.565
512.750
948.350
408.000
50.000

0
0
830.370
0
2.437.000

4.0
1,3
3,8
2,3
8,2
8,7
59,4

2.274 279
1.666.820
685.816
685 392
1 320.156
566.500
12.665.998

62 290
1.666.820
685.816
685 392
47 500
566 500
5.913.983

2.211 989
0
0
0
1 272.656
0
6.752.015

3.002.955|

350 681 [

2.652.274|

Odseki, na katerih se ie graditev pričela v letu 98
SI Bistrica - Hajdina, Rekonstr od priklj SI.Bistrica do obv Pragersko
Hajdina - Ormož, 1 etapa Hajdina - Ptuj
Lenart - Beltinci, 1 etapa Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 353
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 HC Razcep Razdrto - km 1,3
Razdrto - Vipava, 3,etapa HC Vipava - Podnanos
Izola - Jagodje*
Vransko - Blagovica. 2,etapa Trojane - Blagovica
Naklo - Kranj"
Skupaj odseki 98
|Finančni krediti za avanse (povečanje salda)

|

[VSE SKUPAJ

j

|

228,91 59.998.4581 20.051.4431 39.947.015]

V vrednostih v zgornji tabeli so že vključena povećanja investicijskih vrednosti po sklepu vlade RS za AC odseke
Slivnica - Fram - BDC, Slivnica - Pesnica, del 1. etape Slivnica - priključek Ptujska, Vipava - Selo in povečanje
investicijske vrednosti za AC odseka Zadobrova - Tomačevo in Malence - Šentjakob po sklepu Državnega zbora.
*

dograditev dodatnih dveh pasov
V navedenem znesku niso vključena dela, ki so na osnovi sprejetega amandmaja Državnega zbora RS
k Letnemu planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999 prenešena iz leta 2000 v leto 1999.
Potrebna dodatna sredstva zaradi s tem amandmajem spremenjene dinamike gradnje bodo
zagotovljena iz sredstev "bencinskega tolarja" na osnovi pričakovanega dodatnega priliva po 78.členu
Zakona o izvrševanju proračuna (Uradni list RS št. /98).
'

Za gradbene pogodbe za odseke, na katerih se graditev v letu 1999 nadaljuje ali dokončuje, se
predvideva plačilo avansov v skupni vrednosti 6.980 mio SIT (ob upoštevanju poračuna
avansov med letom 1999, pa je sredstva potrebno zagotoviti le za 3.003 mio SIT).
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Pred razpisi in sklepanjem pogodb za dela na odseku Lenart - Beltinci, 1 .etapa Vučja vas Beltinci, v višini 10.130,4 mio SIT (60,3 mio USD po tečaju 1 USD = 168 SIT) je potrebno v letu
1999 sprejeti v Državnem zboru še zakon o soglasju za najetje finančnega kredita in zakon o
poroštvu za vračilo finančnega kredita v višini 10.130,4 mio SIT (60,3 mio USD po tečaju 1 USD
= 168 SIT).
Za avtocestni odsek Vransko - Blagovica, 2.etapa Trojane - Blagovica, in za avtocestni odsek
Razdrto - Vipava, 3.etapa Vipava - Podnanos, je potrebno pred razpisi za oddajo del in
sklepanjem pogodb v Državnem zboru sprejeti zakon o soglasju za najetje kredita in zakon o
poroštvu za vračilo kredita EIB III v višini 34.475 mio SIT (205,2 mio USD po tečaju 1 USD =
168 SIT) in za italijanski kredit v višini 9.576 mio SIT (57,0 mio USD po tečaju 1 USD = 168
SIT).
Prav tako je potrebno za zagotovitev sredstev za financiranje prekoračitev na avtocestnem
odseku Malence - Šentjakob v višini 7.762.338.000 SIT in Zadobrova - Tomačevo v višini
106.545.000, za oba odseka v skupni višini 7.868.883.000 SIT, poleg prerazporeditev že
odobrenih kreditov EIB A, B in C v višini 343,5 mio SIT (2,63 mio USD po tečaju 1 USD =
130,59 SIT) in lastnih sredstev v višini 2.954,8 mio SIT, najeti še novi finančni kredit v višini
4.570,6 mio SIT (35 mio USD po tečaju 1 USD = 130,59 SIT). Zato bo potrebno v Državnem
zboru poleg Programa dela DARS d.d. za leto 1999 sprejeti še zakon o soglasju za najetje
kredita in zakon o poroštvu za vračilo kredita v višini 4.570,6 mio SIT (35 mio USD po tečaju 1
USD = 130,59 SIT).
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2.3.

PRIČETEK GRADNJE NOVIH AVTOCESTNIH ODSEKOV V LETU 1999

Poleg nadaljevanja in dokončanja gradenj, pričetih v preteklih letih, se bodo v letu 1999 pričela
naslednja dela na novih odsekih oziroma pododsekih (etapah):
1. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,7 km
del 1.etape: Zrkovska c. km 0,0 - km 0,87, dolžina 0,9 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, pričetek gradnje
2. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,7 km
del 1.etape: HC, dolžina 2,4 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, pričetek gradnje
3. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta, dolžina 42,3 km
2.etapa: Lenart - Cogetinci (15,6 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč
4. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta, dolžina 42,3 km
3.etapa: Cogetinci - Vučja vas (12,1 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč
5. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km
Obvoznica Pragersko, dolžina 5,3 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč, pričetek gradnje
6. Hajdina - Ormož, dvopasovnica, dolžina 30,0 km
4.etapa: Gorišnica - Ormož (10,5 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč, pričetek gradnje
7. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,2 km
del 3.etape: Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica (5,9 km)
pričetek pripravljalnih del in pričetek gradbenih del
8. Klanec - Ankaran, štiripasovna avtocesta, dolžina 14,6 km
1.etapa: Srmin - Socerb (10,1 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč
ter pričetek gradnje
9. Klanec - Ankaran, štiripasovna avtocesta, dolžina 14,6 km
2.etapa: Socerb - Klanec (4,5 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč
ter pričetek gradnje
10. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km
2.etapa: Rebernice (10,7 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč
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11. Škofije - Srmin, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,1 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč
in pričetek gradnje
12. Krška vas - Obrežje, štiripasovna avtocesta, dolžina 12,3 km
izdelava investicijskega programa in projektne dokumentacije, odkupi zemljišč
Pripravljalna dela oziroma pričetek gradnje je v letu 1999 predviden na :
- 74,3 km novih štiripasovnih avtocest,
- 10,5 km dvopasovnice med Gorišnico in Ormožem,
- Zrkovski cesti (0,9 km) in hitri cesti (2,4 km) v Mariboru ter
- 5,3 km obvoznice Pragerskega.

2.3.1. Opis predvidenih del na novih avtocestnih odsekih v letu 1999

Odsek PESNICA - SLIVNICA, del 1.etape: Zrkovska c. km 0,0 - km 0,87, dolžina 0,9 km
V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti in gradbena dela (projektiranje se delno izvaja v
okviru dela 1.etape Slivnica - Ptujska cesta):
- arheološko raziskovalna dela (lokacija Pobrežje),
- izvedba razpisnega postopka za oddajo gradbenih del,
- pridobivanje enotnih dovoljenj za gradnjo za celotno traso oziroma za posamezne
pododseke in objekte, skladno z dinamiko pridobivanja zemljišč in objektov,
- izvedba preddel (geodezija, rušitve in demontaže),
- izvedba zemeljskih del in temeljenja,
- izvedba zgornjega ustroja,
- izvedba odvodnjavanja,
- izvajanje del na opremi ceste,
- izvajanje del na priključnih cestah,
- izvedba del na dveh nadvozih,
- izvajanje del za ureditev komunalne infrastrukture,
- hortikulturna ureditev.

Odsek PESNICA - SLIVNICA, del 1.etape: HC, dolžina 2,4 km
V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti in gradbena dela (projektiranje se delno izvaja v
okviru dela 1.etape Slivnica - Ptujska cesta):
- izvedba razpisnega postopka za oddajo gradbenih del,
- pridobivanje enotnih dovoljenj za gradnjo za celotno traso oziroma za posamezne
pododseke in objekte, skladno z dinamiko pridobivanja zemljišč in objektov,
- izvedba preddel (geodezija, rušitve in demontaže),
- izvajanje zemeljskih del in temeljenje,
- izvajanje del na priključnih rampah in cestah,
- izvajanje del na nadvozu, podvozih, podhodih in galeriji,
- izvajanje del za ureditev komunalne infrastrukture.
Odsek LENART - BELTINCI, 2.etapa: Lenart - Cogetinci, dolžina 15,6 km
V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti:
- izdelava strokovnih podlag za LN,
- izdelava osnutka LN in njegova javna razgrnitev,
- arheološko raziskovalna dela,
- dopolnitev strokovnih podlog in idejnega projekta za LN,
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-

izdelava investicijskega programa,
izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI,
pričetek postopka odkupovanja zemljišč.

Odsek LENART - BELTINCI, 3.etapa: Cogetinci - Vučja vas, dolžina 12,1 km
V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti:
- dopolnitev strokovnih podlog in idejnega projekta za LN,
- arheološko raziskovalna dela,
- izdelava investicijskega programa,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI,
- izdelava parcelacije zemljišč in
- pričetek odkupovanja zemljišč.

Odsek SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA, Obvoznica Pragersko, dolžina 5,3 km

V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti in gradbena dela:
- izdelava predloga LN,
- pridobitev odloka o LN,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI,
- izdelava investicijskega programa,
- izdelava parcelacije zemljišč,
- odkupovanje zemljišč,
- pridobivanje enotnega dovoljenja za gradnjo,
- izvedba razpisnega postopka za oddajo del,
- izvajanje preddel,

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

V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti in gradbena dela:
- javna razgrnitev osnutka LN,
- pridobitev odloka o LN,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI,
- izdelava investicijskega programa,
- izdelava parcelacije zemljišč,
- odkupovanje zemljišč,
- pridobivanje enotnega dovoljenja za gradnjo,
- izvedba razpisnega postopka za oddajo del,
- izvajanje preddel,
- izvajanje zemeljskih del (nasipi, ukopi, posteljica),
- izvajanje del na deviacijah in priključnih cestah,

Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, del 3.etape: Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica,
dolžina 5,9 km
V letu 1999 bo potekala prestavitev vodovoda, elektrovoda in TK vodov.
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Odsek KLANEC - ANKARAN, 1.etapa: Srmin - Socerb, dolžina 10,1 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
- izdelava projektov PGD-PZI,
- izdelava in potrditev investicijskega programa,
- sprejem Uredbe Vlade o LN,
- izvedba razpisnih postopkov,
- pričetek odkupovanja zemljišč in
- pričetek izvedbe pripravljalni^ del.

Odsek KLANEC - ANKARAN, 2.etapa: Socerb - Klanec, dolžina 4,5 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
- izdelava projektov PGD-PZI,
- izdelava in potrditev investicijskega programa,
- sprejem Uredbe Vlade o LN,
- izvedba razpisnih postopkov,
- pričetek odkupovanja zemljišč in
- pričetek izvedbe pripravljalnih del.

Odsek RAZDRTO - VIPAVA, 2.etapa: Rebernice, dolžina 10,7 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
- izdelava investicijskega programa,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije PGD-PZI,
- izdelava parcelacije in odkupovanje zemljišč,
- izvedba arheološko raziskovalnih del,
- izvedba postopka za oddajo del.

Odsek ŠKOFIJE - SRMIN, dolžina 3,1 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
- izdelava projektno tehnične dokumentacije PGD-PZI,
- izdelava in potrditev investicijskega programa,
- izvedba postopka za oddajo del, •
- odkupovanje zemljišč.

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

/

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

Dolžina
v km

0,9
2,4
15,6
12,1
5.3
10,5
5,9
10,1
4,5
10,7
3,1
12,3
93,4

Vrednost
del
v letu
1999
v 000 SIT
349.643
582.682
215.000
305.000
303.000
522.384
100.000
530.520
60.520
294.578
604.942
114.000
3.982.269

Lastna
sredstva
v 000 SIT

Krediti
v 000 SIT

349.643
582.682
215.000
305.000
303.000
522.384
100.000
530.520
60 520
294.578
604.942
114.000
3.982.269

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Za gradbene pogodbe za odseke, na katerih se gradnja v letu 1999 začenja, se predvideva
plačilo avansov v skupni vrednosti 890 mio SIT. Ob upoštevanju poračuna avansov v letu 1999
je potrebno zagotoviti sredstva za 646,1 mio SIT, od katerih bo za 100,2 mio SIT potrebno
zagotoviti sredstva kredita, 545,9 mio SIT pa bo financiranih iz lastnih sredstev.

2.3.3. INVESTICIJSKE VREDNOSTI NOVIH AVTOCESTNIH ODSEKOV V LETU 1999
v 000 SIT
Investicijska 5 troiki investicijska vred Lastna Kredit skupaj EIB II
Italijanska Finančni
EIB IV zakladnica
AC odsek
vrednost financiranja s str. financ
sredstva
krediti
78tT&0Č
789 600 789 600]
0
0
0
0
0
0
Pnihci Shnci, det 1 etap« Z;kov*k* c hm 0,0 km 0,67
203 616
3 597.216 1 077.216 2 520 00«
~0 2 520 00C
339366Ć
0
0
Pesnica • Skvrnca. det t etape HC
13 829 760l 2 909 76« 10 920 OOCi
0 10.920 00C
12 340 oa
1 461 76C
0
0
Lenari • Betonci. 2 etapa Lenart Cogebn«
13.547 520 2627.520 10 920 000
1 451 52«
0
0
0 10.920 oa
Lenart - Betonci. 3 etapa Cogetinci - Vućja vi*
12.0S6.0«
2772ČOC
0
2 772 006 2.772 004
0
0
0
0
0
SI Babica - Ha|dma, Obvoznica Praflef*ko
0
2 973 60C
0
2973600I 2.973 606
0
0
0
0
Hajdma - Ormož, 4.etapa Goriinica - Ormož
0
1 049 8CK
12 1004291 2 064 781 10 035 648l 10 035 646
0
0
Blagovica - Šentjakob det 3 etape Lukovica (CP) - Blagovica 11.050 62«
33.595 976
3 191 616
36 787 594 16 124.832; 20 662 762
0
0
Klanec - Ankaran. Srmn • Socerb
0 20 662 762
11132.231
1 247 562
0 11 257 230
0
Klanec - Ankaran, Socerb - Klanec
14 379 794 3.122 5561 11 257 238|
0
1 316 23C
Razdrlo - \Apava. 2 etapa Rebernice
r 26 324 600
27.640 836 10 336 830 17 304 000
0
0 8 064 006 9 240 00C
4 401 60C
0
4 401 666 4 401 600
0
Skoftp - Srmin
0
0
0
0
8 988 000 3 108 000 5 880 000
Krtka vas - Obrežje
6 400 0«
566 00C
6
0
0 5 880 00C
SKUPAJ 1999
131.277.82*
1fl.536.11i 141.A07.94S 52.361595 «9499 64« 10.035.64* 31.920.000 8 064 000 39.4*6.0«
upoštevan je tečaj USD v višini 1USD = 168 SIT v skladu s Spremembami in dopolnitvami NPIA, sept. 1997
Za AC odsek Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica sta za kredit EIB II v višini 10.036 mio SIT (59,736 mio USD po
tečaju 1 USD = 168 SIT) že sprejeta zakona o soglasju in o poroštvu (Uradni list RS št.27/98).
Za kredite na odsekih Hitra cesta 2B, Lenart - Cogetinci, Cogetinci - Vučja vas, Srmin - Socerb, Socerb - Klanec,
Rebernice in Krška vas - Obrežje , bo potrebno zakone o soglasju in zakone o poroštvu za italijanski kredit v višini
93 MLD LIT (57 mio USD), za kredit EIB IV v višini 31.920 mio SIT(190 mio USD po tečaju 1 USD = 168 SIT) in za
finančne kredite v višini 39.480 mio SIT(235 mio USD po tečaju 1 USD = 168 SIT) še sprejeti.
Na navedenih odsekih za tiste vsote kreditov, za katere zakoni o soglasju in zakoni o poroštvu še niso sprejeti, do
njihovega sprejema ni mogoče razpisati oddaje del in sklepati pogodb za ta dela.
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2.4.

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

Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom, je potrebno izvesti še nekatera
zaključna in dodatna dela, ki so bila zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb ali pa so bila
zahtevana pri tehničnih pregledih in jih zaradi potrebnih predhodnih postopkov ni bilo mogoče
zaključiti v preteklih letih zato se prenašajo v leto 1999.
V nadaljevanju je podana rekapitulacija potrebnih dodatnih sredstev za ta dela.
SMER ZAHOD - VZHOD
mio SIT
(14.000*)
(300.000*)
(90.000*)
-

ODSEK
Razcep Razdrto
Razdrto - Čebulovica
Koper - Ankaran
SKUPAJ
SMER SEVER - JUG

mio SIT
28.000 C222.000*)
95.000 (60.000*)
263.000 C107.000*)
386.000

ODSEK
Hrušica - Vrba
Malence - Šmarje SAP
Šmarje SAP - Višnja gora
SKUPAJ
VSE SKUPAJ DODATNA SREDSTVA
ZA DOKONČANJA AC

386 mio SIT

*sredstva že zagotovljena s finančnimi načrti v preteklih letih

2.4.1. OPIS ODSEKOV
RAZCEP RAZDRTO
V letu 1999 je predvideno zaključevanje del, ki izhajajo iz obveznosti, predpisanih v lokacijskem
dovoljenju.
Odsek RAZDRTO - ĆEBULOVICA
V letu 1999 se bodo nadaljevala dela na izvedbi cestninske postaje Senožeče, vključno z vso
infrastrukturo ter ukrepi za izboljšanje varnosti prometa.
Odsek KOPER - ANKARAN
V letu 1999 bodo izvedeni morebitni potrebni ukrepi protihrupne zaščite, v kolikor bo to izhajalo
iz dodatnih preveritev, ki se vršijo. Na delu hitre ceste med priključkoma Slavček in Semedela
bodo izvedena dela na izgradnji nadhoda.
Odsek HRUŠICA - VRBA
V letu 1999 bodo izvedena sledeča dela:
- pridobitev dodatnih zemljišč in ureditev problematike odškodnin,
- nadaljevanje del na nadgradnji voziščne konstrukcije odseka AC Hrušica - Lipce.
Odsek MALENCE- ŠMARJE SAP
V letu 1999 bodo izvedena sledeča dela:
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- na osnovi študije bo izdelana projektna dokumentacija za izvedbo dodatnih protihrupnih
ukrepov (trasa, portali predora Mali vrh),
- izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov,
- ureditev križišča Razdrto z delno rekonstrukcijo R 331 v Šmarju.
Odsek ŠMARJE SAP - VIŠNJA GORA
V letu 1999 bodo izvedena sledeča dela:
- izvedena bo sanacija ukopnih brežin v povezavi z gradnjo AC Višnja gora - Bič,
- izvedena bo protihrupna ograja in sanacija meteorne kanalizacije v Višnji gori.

2.5.

ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 2000
Na tistih avtocestnih odsekih, ki se bodo predvidoma pričeli graditi v letu 2000 in za katere bodo
Uredbe Vlade o lokacijskih načrtih pridobljene že v letu 1999, bo še v tem letu potrebno pričeti z
odkupi zemljišč in nepremičnin.
Za navedena dela so v letu 1999 predvidena finančna sredstva v višini 8 mio SIT.

2.6.

STROKOVNA DELA "INŽENIRJA "

"Inženir" je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za investitorja oziroma
naročnika opravlja vsa potrebna tehnično - strokovna opravila za izvedbo projekta. Tako
organizacijo za izvajanje strokovnih nalog zahtevajo tudi mednarodne finančne ustanove (EIB in
EBRD) kot enega izmed pogojev za dodelitev posojil.
Delo Inženirja na podlagi pogodb z DARS, d.d. opravljajo Družba za državne ceste d.o.o.,
Univerza v Mariboru, ZIL Inženiring d.d. in Constructa Inženiring d.o.o..
Za opravljanje del Inženirja so v letu 1999 predvidena finančna sredstva v višini 1.780 mio SIT.
Delo Inženirja predstavlja v letu 1999 nadzor nad 40 velikim investicijami na področju avtocest
in ostalih cest. To je 8 investicij ali 25 % več kot v letu 1998. Poleg tega se bodo intenzivirala
dela na 6 investicijah na odsekih državnih cest v sklopu avtocestnega programa. V letu 1999
bodo strokovne ekipe Inženirja nadaljevale nadzor nad predhodnimi deli in pripravo projektne
dokumentacije na 16 odsekih avtocest, katerih gradnja je predvidena po letu 1999. Inženir bo v
letu 1999 nadziral tudi dela na vzdrževanju že zgrajenih avtocest. Dolžina teh cest se je v letu
1999 povečala.
Finančna realizacija del, pri katerih Inženir za naročnika opravlja vsa tehnično - strokovna dela,
se bo v letu 1999 povečala za preko 30 %, strošek Inženirja pa za nekaj več kot 10 %.
Delež stroška Inženirja v letu 1999 bo predstavljal 2,1 % od celotne porabe, predvidene s
planom razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 1999.
Dela Inženirja zajemajo predvsem naslednje naloge:
-

pridobivanje vseh upravnih dovoljenj, študij in tehnične dokumentacije po pooblastilu
naročnika,
- izvajanje nadzora izvedbe gradnje (trasa AC z objekti, deviacije, regulacije, nadomestni
objekti, elektrovodi, plinovodi in druge komunalne naprave),
- skrb za odpravo pomanjkljivosti zgrajenih objektov in napak v garancijski dobi, ter
investicijsko vzdrževanje zgrajenih objektov,
- priprava in razvijanje vseh vrst tehnoloških postopkov potrebnih za gradnjo in vzdrževanje
AC,
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nadzor pri pripravi tehnične dokumentacije za vse objekte in strokovno svetovanje (objekti,
mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi)
vodenje postopkov pri pridobivanju zemljišč in reševanje druge pravne problematike,
opravljanje tehnično - strokovnih del pri izvedbi razpisov, kalkulacij ter preverjanju
ponudbenih cen in vrednosti vseh ponujenih del,
računalniška obdelava podatkov in podpora strokovnim službam,
stiki z javnostmi in pridobivanje strokovne literature,
nadzor pri pripravi celotne tehnične dokumentacije in izvajanje nadzora nad gradnjo
predorov,
tehnična kontrola projektne dokumentacije in strokovnih rešitev,
strokovno - tehnična opravila za razreševanje celovite ekološke problematike v zvezi z
izgradnjo AC,
nadzor pri pripravi rednega vzdrževanja AC,
storitve posameznih strokovnjakov in tehnične ekspertize.
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3.0.

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

3.1.

PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST

3.1.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST
Na dan 30.9.1998 DARS d.d. upravlja in vzdržuje 281 km avtocest in 90 km priključkov
nanje.
Redno vzdrževanje avtocest na podlagi letne pogodbe z DARS, d.d. opravlja Javno
podjetje za vzdrževanje avtocest.
Na vsakih cca 50 km avtocest je postavljena avtocestna baza, v kateri je za pomoč
voznikom na cesti in za vsa redna vzdrževalna dela na razpolago delovna posadka in
ustrezna mehanizacija. Večja vzdrževalna dela, katerih delavci, zaposleni na delih
rednega vzdrževanja, zaradi prevelikega obsega del ne morejo opraviti, se oddajo drugim
izvajalcem na podlagi razpisov.
Od leta 1994 poteka intenzivnejše obnavljanje cestišč, objektov in opreme. Obseg zapor
prometa je zato zelo velik in s tem bistveno povečan obseg del pri postavljanju in
odstranjevanju signalizacije. Tudi v letu 1999 se bo nadaljevalo intenzivno obnavljanje,
zato obseg zapor še ne bo zmanjšan.
Za redno vzdrževanje avtocest bo v letu 1999 namenjenih 2.750 mio SIT. Ocena
stroškov je narejena na osnovi porabe v preteklih letih in z upoštevanjem odprtja novih
odsekov.
Zimska služba
Število delavcev Javnega podjetja za vzdrževanje avtocest je za redna vzdrževalna dela
dimenzionirano za izvajanje zimske službe. Količina in kvaliteta mehanizacije za zimsko
službo sta povsem primerljivi s količino in kvaliteto tovrstne mehanizacije v razvitih
zahodnoevropskih državah.
V okviru zimske službe se izvajajo predvsem naslednja dela.
- postavitev prometnih znakov, obvestilnih tabel in snežnih kolov za izvajanje
službe,
- postavitev palisad za obrambo pred snežnimi zameti ter
- preprečevanje in odpravljanje poledice ter odstranjevanje snega z vozišča.

zimske

V stroške zimske službe je vključena tudi nabava posipnih materialov za preprečevanje
poledice.
Letna služba
V času izven zimske službe potekajo naslednja večja redna vzdrževalna dela:
- obnavljanje talnih označb,
- košnja trave,
- čiščenje cestišča, kanalizacije in jarkov,
- postavljanje in odstranjevanje signalizacije za zapore in
- drugo.
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3.1.2. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE
Pobiranje cestnine na osnovi letne pogodbe z DARS, d.d. opravlja Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest.
Število delavcev na področju pobiranja cestnine je dimenzionirano na promet izven prometnih
konic. V obdobju povečanega prometa, zlasti v turistični sezoni, pa dela pobiranja cestnine
opravljajo tudi študentje in honorarni delavci. Tako v mesecih julij in avgust študentje opravijo
tudi do 45 % vseh ur pobiranja cestnine.
Do konca leta 1999 naj bi število uporabnikov »ABC« elektronske tablice doseglo 60.000:
Sedanji način pobiranja cestnine obsega naslednje večje vrste del:
- pobiranje cestnine v cestninskih kabinah in z »ABC« elektronskimi tablicami,
- obračun pobrane cestnine,
- odvoz pobrane cestnine do ustrezne banke,
- prodaja abonentskih bonov, mesečnih in točkovnih kart ter elektronskih tablic,
- zasnovo, organizacijo in trženje sistema ABC cestninjenja brez ustavljanja.
Stroški pobiranja cestnine bodo v letu 1999 znašali 1.500 mio SIT.

3.1.3. ODNOSI Z JAVNOSTMI
•
Odnosi z javnostmi so pomembni za zagotovitev upravljanja in vodenja organiziranega
komuniciranja DARS d.d. z različnimi javnostmi, ki so odločilne za pravočasno in gospodarno
uresničevanje avtocestnega programa. Hkrati pa je zagotovitev javnosti in preglednosti
uresničevanja programa gradnje, upravljanja in vzdrževanja avtocest ter poslovanja DARS d.d.
z Zakonom o javnih glasilih in sklepih državnega zbora RS zahtevana obveznost. V letu 1999
bodo izvedene naslednje naloge s področja organizacijskega komuniciranja:
- organizacija in izvedba omrežja informacijskih centrov za zagotovitev celovitega
obveščanja uporabnikov slovenskih avtocest, promocijo (informativno-izobraževalne
akcije) prometne varnosti in s tem višje ravni uslug na avtocestah (obveščanje o
dogajanjih na avtocestah, morebitnih zastojih prometa, o servisnih in drugih službah, ki
jih potniki potrebujejo, ipd.);
- nadaljevanje s projektom organiziranja in izvedbe trženja sistema ABC cestninjenja brez
ustavljanja;
- organizacija in izvedba foto in video dokumentiranja uresničevanja avtocestnih
programov ter arhiviranja posnetih gradiv, od premoženjsko-pravnih zadev do poteka
posameznih faz gradnje;
i
- organizacija, priprava in izdaja gradiv in brošur (letno poslovno poročilo, informativna
gradiva o posameznih avtocestnih projektih oz. odsekih, informativno-preventivna
gradiva o zimski službi, prometni koledar, informativna publikacija o odkupih nepremičnin,
potrebnih za gradnjo avtocest ipd.);
- organizacija strokovno vodenih ogledov-poteka gradnje posameznih avtocestnih odsekov
(za poslance Državnega zbora, predstavnike Vlade RS, poslovno in finančno javnost,
novinarje);
- sodelovanje pri organiziranju strokovnih srečanj;
- organizacija obveščanja slovenske javnosti prek množičnih medijev - sredstev javnega
obveščanja (novinarske konference, sporočila za javnost, mobilne panojske predstavitve
ipd);
- spremljanje in analiza medijskih objav - v tiskanih in elektronskih medijih
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Skupna predviđena sredstva za izvedbo navedenih nalog s področja odnosov z javnostmi v letu
1999 znašajo 26 mio SIT.

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

V drugi polovici leta 1999 pa je predvidena tudi izvedba razpisa za nove razvojno raziskovalne
naloge, katerih izvedba bo potekala v letu 2000 in kasneje.
Predvidena sredstva za razvojne naloge v letu 1999 so 168 mio SIT.

3.2.

OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ

3.2.1. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME
Od 1.1.1994 dalje poteka intenzivno obnavljanje vozišč, objektov in opreme na starejših
odsekih avtocest, ki so v slabem stanju zaradi pomanjkanja sredstev za obnove v
preteklosti. Celotna vrednost obnov bo v letu 1999 znašala 1.550 mio SIT.
V letu 1999 bo obnova vozišč, objektov in opreme obsegala sledeča dela:
- obnovo viadukta Preloge (600 mio SIT),
- delna popravila poškodovanih objektov (100 mio SIT),
- obnovo opreme - signalizacija in ostalo (350 mio SIT),
- obnovo poškodovanih vozišč - tudi na objektih (500 mio SIT).
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3.2.2. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA OBSTOJEČIH AVTOCESTAH
Starejše avtoceste so slabše opremljene kot nove. Za zagotavljanje enake stopnje
opremljenosti je potrebno stare avtoceste opremiti s sodobno elektrostrojno opremo,
mehanizacijo za vzdrževanje in protihrupnimi ograjami.
Celotna vrednost naložb v osnovna sredstva obstoječih avtocest bo v letu 1999 znašala
1.050 mio SIT
V letu 1999 bodo izvršena naslednja dela in nabave:
- nabava nove mehanizacije in opreme kot nadomestitev dotrajane mehanizacije in opreme
za vzdrževanje (300 mio SIT),
- izgradnja protihrupnih ograj na celotnem avtocestnem omrežju (300 mio SIT),
- nabava informacijske in signalizacijske opreme (190 mio SIT),
- nabava ABC elektronskih tablic (90 mio SIT),
- nadaljnja razširitev ABC sistema (70 mio SIT),
- razširitev CP Pesnica z dvema pasovoma in dograditvijo ABC sistema (100 mio SIT).

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

4.0.

GRADITEV OSTALIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA

V letu 1999 je v okviru programa graditve avtocest predvideno tudi izvajanje del na nekaterih
državnih cestah, ki dopolnjujejo avtocestni sistem ali se nanj navezujejo. Na nekaterih odsekih
državnega cestnega omrežja pa povzroča izgradnja avtocestnega križa povečanje tovornega
prometa, predvsem na državnih cestah ob gradbiščih in na dostopnih cestah do gradbišč. Poleg
potrebe po preplastitvi ali obnovi takih odsekov je potrebno ponekod zagotoviti povečanje
kapacitete ceste, ureditev križišč in zagotovitev prometne varnosti nasploh.
S tem namenom je v letu 1999 predvidena izvedba del na naslednjih odsekih državnih cest:
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Lokacija
Zahodna obvoznica v Mariboru
Celje - severna magistrala
Vodice - Želodnik
Šmarje - Dragonja
Obvoznica Novo mesto

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

Mele - šratovci - Radenci
rehabilitacija cest zaradi gradnje avtocest
SKUPAJ

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

Vrednost del
v letu
v 000 SIT
42.595
1.067.275
1.218.102
114 000
54.400
201.600
295.186
138.389
510.260
445.000
363.884
2.387.553
6.838.244

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

5.0.

PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA
PROGRAMA

V letu 1999 je predvidena izvedba nekaterih nujnih posegov na železniških progah, ki jih je
potrebno izvesti zaradi gradnje avtocest. Vrednost teh ukrepov je ocenjena na 347 mio SIT.
Za zagotovitev obvoznih in razbremenilnih transportnih poti med izgradnjo avtocestnega
omrežja je:
v 5. evropskem transportnem koridorju med gradnjo AC omrežja predvidena izvedba naslednjih
ukrepov:
- izdelava projektne dokumentacije za podvoz Dolnje Ležeče,
- ukinitev treh prehodov med Planino in Rakekom z izgradnjo obvoznih cest ter opremo
enega prehoda kot avtomatskega cestnega prehoda oziroma izgradnjo nadvoza,
- izvedba novega podvoza Debro pri Laškem,
- izvedba deviacije lokalne ceste Žagaj (Ponikva),
- izvedba nadvoza in povezovalne ceste v Zamušanih,
- priprava dokumentacije za izvedbo nadvoza Lipa - Štore (deviacija preko mostu čez
Voglajno),
- izvedba podvoza Ješenca pri Račah in
v 10. evropskem transportnem koridorju med gradnjo AC omrežja predvidena izvedba
naslednjih ukrepov:
- oprema prehoda Reber pri Škofljici kot avtomatski cestni prehod,
- ukinitev cestnega prehoda Briše ter preusmeritev prometa po obvozni poti na avtomatski
cestni prehod.
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REKAPITULACIJA PROGRAMA DELA DARS d.d. ZA LETO 1999
v ooo SIT

v mio USD

VIRI
bencinski tolar
bencinski tolar 1999
cestnine in najemnine
posojila mednarodnih finančnih organizacij
EIB I
EIB II
EIB lil (novi)
domači in tuji finančni krediti
Konzorcij bank
Novi domači ali tuji finančni kredit (TFK1)
Novi domači in tuji finančni kredit (DFK1 +TFK2)
finančni krediti - novi
drugi viri

33.000.000
33.000.000
14.185.000
6.679.756
455.968
4.749.032
1.474.756
27.294.930
3.817.600
6.940.000
16.537.330
6.072.500
475.390

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

predhodna dela in priprava proj.- tehnične dokumentacije za odseke po 1999
odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli graditi v 2000
gradnja avtocest
nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih odsekov
pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov
stroški financiranja
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
dela Inženirja
upravljanje in stroški pobiranja cestnin
redno vzdrževanje avtocest
obnavljanje avtocest
naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest
graditev državnih cest v sklopu avtocestnega programa
ukrepi na železnicah v sklopu avtocestnega programa
obveznosti iz investicijskih kreditov
redne obresti
odplačilo glavnice

740.500
8.000
60.977.772
56.995.503
3.982.269
2.636.193
386.000
1.780.000
2.424.800
2.750.000
1.550.000
1.050.000
6.838.244
347.000
2.318.143
1.854.031
464.112

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

PORABA

■v

.

od tega za avanse (plačani - poračunani avansi)
od tega za ostalo
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3.739.770
161.154

21,55
0,93
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PRIMERJAVA PROGRAMA DELA DARS d.d. ZA LETO 1999 S SPREMEMBAMI IN
DOPOLNITVAMI NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI
SLOVENIJI

1 VIRI
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Letni plan 1999
v 000 SIT
Bencinski tolar
Cestnine
Krediti
Drugi viri

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

poročevalec, št. 24

v mio USD

% od RNF

Rebalans nacionalnega progr
v 000 SIT
v mio USD

33.000.000
14.185.000
40.047.186
475.390

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

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

40.859.250
17.488.800
44.013.480
475.390

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

87.707.576

505,52

85,3%

102.836.920

592,7

63.892.272
6.838.244

368,3
39,4

80,0%
113,9%

79.914.100
6.003.100

460,6
34,6

347.000

2,0

100,0%

347.000

2,0

3.739.770

21,6

0

0

2.636.193
77.453.479

15,2
446,4

33,2%
82,2%

7.939.360
94.203.560

45,8
543,0

5.174.800
4.918.143

29,8
28,3

89,6%
174,0%

5.774.080
2.826.315

33,28
16,29

87.546.422

504,59

85,2%

102.803.955

592,5

161.154

0,93

32.965

0,2
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Postavka / Odsek

1

Klapa

2

|Projektna dokumetacija, odkupi in Inženir ~[~
Slivnica - Ptuiska
Pesnica - Slivnica
Zrkovska cesta km 0,0 do km 0,87
HC 2B
Slivnica - Fram - BDC
Obvoznica Lendava
Lenart - Cogetinci
Lenari - Beltinci
Cogetinci - Vučja vas
Vučja vas - Beltinci
Priključek SI Bistrica - sever
SI.Bistrica - Hajdina
Rekonstrukcija M 3-3
Obvoznica Pragersko
Obvoznica Ormož
Hajdina - Ormož
Hajdina - Ptuj
Gorišnica - Ormož
Hoče - Arja vas
Priključek Lopata
Arja vas - Vransko
Šentjakob - Krtina
Blagovica - Šentjkakob
Krtina - Lukovica
Luk vica - Blagovica
Zadobrova - Tomačevo
Malence - Šentjakob
Čebulovica - Divača
Divača - Kozina
1 etapa 0,8 km
Kozina - Klanec
2 etapa 4,0 km
Srmin - Socerb
Klanec - Ankaran
Socerb - Klanec
Škofije - Srmin
Izola - Jagodje - dograditev dveh p.
1 etapa 1.3 km
Razdrto - Vipava
Rebernice
Vipava - Podnanos (MJake)
Vipava • Selo
Sdo - Šempeter
Vransko • Blagovica
Vransko - Trojane
Trojane - Blagovica
Višnja gora - Bič
KrSka vas - Obrežje
Naklo - Kranj - dograditev dveh p.
|Dokončanja
[Skupaj AC
\A \vnsi (povečanje salda)
[Skupaj AC z avansi
| Ukrepi bi državnih cesUh
|Ukrepi na železnicah
[Skupaj AC + DC + Ž
Stroški financiranja
Upravljanje in stroški pobiranja cestnin
Redno vzdrževanje
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme
Naložbe v osnovna sredstva AC
najetih po 1994
Obveznosti iz investicijskih kreditov
VSE SKUPAJ

*
•<
l
<
Predlog programa drla DAKS, d.d.
Spremembe in dopolnitve nacionalnega
za leto 1999
poraba 1999
poralia 1999
v 000 SIT
\ mio USI) |
v 000 SI 1
1 USD - 173,5 SIT
14.41
2 5?8 5(K>|
29,6
5 135 (»00
5<><>2 219
1.9
329 (»50
149 (»4 1
1 (»48 250
9.5
582 (»82
0
0.0
454 (»12
485 800
2.8
1 001 (»70
(»94 000
4.0
215 000
1
118
600
105 000
7.6
34.0
5 899 000
1 778 720
o.o
0
20 000
0.0
0
280 5(»5
171
500
1.0
303 (KM)
o.o
0
51 000
n.o
1 «>08 500
512 750
520 500
3.0
522 384
o.o
0
123 827
9,4
1 (»30 900
408 000
o.o
0
371 550
29.9
5 187 650
6 546 047
18.1
3 140 350
2 487 000
17.5
.1 036 250
100 000
0.0
0
36658
8.0
1 388 000
II 135 045
0,0
0
205 000
0.0
0
70 000
8.7
1 509 450
3 371 1 13
27.4
2 274 279
4 753 900
39.3
6 818 550
510 520
8.5
1 474 750
60 520
4.7
815450
604 942
2.1
364 350
685 392
1 578 850
l 666 820
9.1
10.0
1 735 000
294 578
4.0
694 000
685 816
11.6
2 012 600
3 200 538
o.o
0
220 000
8 709 700
7 039 766
50.2
36.5
1 320 156
6 332 750
5 390 460
31.6
5 482 600
12,8
114 000
2 220 800
2.4
566 500
416400
386.000|
460,6
3 739 770|
67.632.042|
6 838 244[

45,76
13,7
19,58
10.08
5,11
1.1

7 939 360
2 376950
3 397 130
1 748 880
886 585
190850

2 636 193
2 424 800
2.750 000
1 550 000
1 050 000
2 318 143

f
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Dodatna obrazložitev

K

PREDLOGU

REPUBLIKE

ZA

IZ

0

SLOVENIJE

OBVEZNOSTI

D.D.,

ZAKONA

ZA

SLOVENSKIH

NASLOVA

POSODOBITEV

IN

ŽELEZNIC,

POSOJIL,

FINANCIRANJE

ŽELEZNIŠKE

POROŠTVU

NAJETIH

DOLOČENIH

RAZVOJ

DEL

ZA

SLOVENSKE

INFRASTRUKTURE

- EPA 726 - II - hitri postopek

Številka: 446-19/99-1 (Z4)
Ljubljana, 8. aprila 1999

- DODATNO OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU ZAKONA O
POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI
SLOVENSKIH ŽELEZNIC, D.D., IZ NASLOVA POSOJIL,
NAJETIH ZA FINANCIRANJE DOLOČENIH DEL ZA
POSODOBITEV IN RAZVOJ SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE - HITRI POSTOPEK.

Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu št. 446-19/99-1
(Z4) z dne 8/3-1999 v obravnavo
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 446-19/99-1 (Z4)
Ljubljana, 8. aprila 1999
«
DODATNA OBRAZLOŽITEV K ZAKONU O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC D.D. IZ NASLOVA POSOJIL, NAJETIH
ZA FINANCIRANJE DOLOČENIH DEL ZA POSODOBITEV IN RAZVOJ
SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE - HITRI POSTOPEK

Odbor za infrastrukturo in okolje jc na svoji 43. seji, čine 1.4.1999, sprejel dodatni sklep, s
katerim je Vladi Republike Slovenije predlagal, da pripravi dodatno obrazložitev k rešitvam, ki
so predvidene v zvezi s financiranjem določenih del za posodobitev in razvoj slovenske
železniške infrastrukture, ko Slovenske železnice, d.d., nastopajo kot posojilojemalec, lastnik
infrastrukture Da je država. Obrazložitev naj Vlada RS predstavi na seji Državnega zbora ob
obravnavi zadevnega predloga zakona.
1. Železniška infrastruktura je last javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., kije, kot je bilo
že omenjeno, v 100% lasti Republike Slovenije. Lastninska pravica izvira iz zakona in
sklepov vlade.
V 15. členu Zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški
mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice
(ZNOFP - Uradni list RS, št. 71/93), je določeno, da Vlada RS reorganizira Slovenske
železnice v javno podjetje v obliki delniške družbe.
Vlade RS je na podlagi zgoraj navedenih zakonov dne 30.8.1994 pod št..: 023-03/94 - 6/18 sprejela sklep o ustanovitvi javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. Osnovni kapital
Slovenskih železnic, d.d., je opredeljen v drugi točki navedenega sklepa. Tako ugotovljena
vrednost ustanovnega kapitala je temeljila na Sklepu o soglasju k ugotovitvi vrednosti
družbenega kapitala Slovenske železnice Ljubljana, p.o., Navedeni sklep oziroma v njem
opredeljena vrednost družbenega kapitala temelji na bilančnih podatkih iz bilance javnega
podjetja Slovenske železnice Ljubljana, p.o., za leto 1993 (31.12.1993).
Bilanca poslovanja in bilanca nepremičnin, med katere sodi tudi železniška infrastruktura, se
skladno s 13. členom ZNOFP vodita ločeno, kar je tudi ena od zahtev smernice
91/440/EGS, vsekakor pa na podlagi navedenega železniška infrastruktura sodi v
premoženjsko bilanco javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. in je last samostojnega
pravnega subjekta in del njegovega premoženja.
Na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag, sklepov Vlade in izpeljane registracije pri
pristojnem sodišču je gospodarska družba Slovenske železnice, d.d., lastnik vse slovenske
železniške infrastrukture.
2. ZNOFP v 4. členu določa vire sredstev za financiranje vzdrževanja in razvoja železniške
infrastrukture, ki so:
- nadomestila za uporabo železniške infrastrukture;
- proračuna države;
- iz kreditov, za katere da poroštvo država na podlagi posebnega zakona;
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- iz sredstev vlaganj tujih oseb pod pogoji zakona.
V proračunu države ni zadostnih sredstev za kritje stroškov vzdrževanja in razvoja
železniške infrastrukture in ker ni mogoče računati na tuje vlagatelje, je edini vir sredstev za
te namene posojilo, ki ga na podlagi poroštva države pridobi upravljavec infrastrukture, ki
so na podlagi sklenjenih pogodb, Slovenske železnice, d.d.
3. Zakon o železniškem prometu (EPA 364 - II), kije v parlamentarnem postopku predvideva v
12. in 20. členu prenos lastnine železniške infrastrukture na državo. V 21. členu
predvideva, da država prevzame vse obveznosti, ki izvirajo iz naslova vzdrževanja,
modernizacije in gradnje železniške infrastrukture iz preteklosti. Na podlagi takšnih rešitev
bo država lastnik infrastrukture, s tem pa tudi dolžna plačevati njeno vzdrževanje,
modernizacijo in gradnjo.
4. Zaradi navedenih dejstev vlada predlaga Državnemu zboru, da predlagani zakon o poroštvu
sprejme in tako omogoči uresničevanje programa vzdrževanja in obnove tistih delov
železniške infrastrukture, ki so navedeni v zakonu. S tem bo omogočena vsaj delno
uresničevanje Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture (Uradni
list RS, št. 13/96), ki ga je sprejel Državni zbor. in uresničevanje mednarodnih obveznosti
države, ki izvirajo iz ratificiranih mednarodnih pogodb, ki določajo minimalne normative, ki
jih morajo izpolnjevati proge, da se lahko po njih odvija železniški promet določena vrste
(osni pritisk, velikost vozil, hitrost...).

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil,
najetih za financiranje določenih del za posodobitev
in razvoj slovenske železniške infrastrukture - EPA 726
- II - hitri postopek, je bil objavljen v Poročevalcu št. 15,
dne 16. marca 1999.
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NAROČILNICA
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

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

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

