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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VARNOSTI CESTNEGA 

PROMETA (ZVCP-?) 

- EPA 1138 - II - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je dne 6. aprila 2000 
predložila v obravnavo predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa 
(ZVCP-?) - skrajšani postopek (EPA 1138-11). 

Dne 28. maja 1998 je skupina poslancev s 
prvopodpisanim Francem Kanglerjem predložila v 
obravnavo predlog zakona o spremembi zakona o 
varnosti cestnega prometa (ZVCP-A) - skrajšani 
postopek, EPA 506-II in dne 21. januarja 1999 še 
skupina poslancev s prvopodpisanim Rudolfom 
Mogetom predlog zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o varnosti cestnega prometa (VCP-?) - 
skrajšani postopek (EPA 686-II), ki urejata enako 
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajna postopka predloga zakona, ki sta ju 
predložili skupini poslancev še nista končana, 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. 

Številka: 342-00/98-2 
Ljubljana, 06.04.2000 

}"ada Republike Slovenije je na 154. seji dne 6.4.2000 določila 
besedilo: 

^predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA, 

^ 9a pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
davnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 

Postopku s predlogom, da se uvrsti na 21. sejo Državnega 
ora Republike Slovenije dne 13.4.2000. 

j^edlagane spremembe in dopolnitve Zakona o varnosti 
l ^ ne9a prometa se nanašajo na manj zahtevne spremembe n dopolnitve zakona, in sicer na: 

Podaljšanje prehodnega roka iz 237. člena zakona, s 
katerim je določen 1. maj 2000 kot dan začetka 
označevanja vozil z nalepko za tehnični pregled namesto 
sedanjega inštituta podaljšanja veljavnosti prometnega 
dovoljenja, na katerega je vezano tudi vplačevanje letnega 
Povračila za uporabo cest, 

sankcioniranje kršitev odredb o prepovedi in omejitvi 
prometa ter s tem zagotoviti večjo pretočnost in varnost 
prometa in 
določitev prehodnega roka za pridobitev inštruktorskega 
dovoljenja osebam, ki so se vključile v program 
usposabljanja za voznika inštruktorja pred 1.5.1998 in so 
ta program uspešno zaključile po uveljavitvi zakona. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim utemeljuje sprejem 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa po skrajšanem postopku. 

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

- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve, 
- mag. Anton BERGAUR, minister za promet in zveze, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve, 
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze. 
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UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) - v 
nadaljevanju zakon, z določbami, ki se nanašajo na pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati motorna in priklopna vozila za udeležbo v 
prometu (174. člen), na evidenco registriranih vozil (176. člen) in 
na roke opravljanja tehničnih pregledov (188. člen) ukinja inštitut 
vsakoletnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja 
motornih in priklopnih vozil in ga nadomešča z obveznostjo 
opravljanja tehničnega pregleda vozila in njegove označitve s 
predpisano nalepko za tehnični pregled. Razlog ukinitve inštituta 
podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja motornih in 
priklopnih vozil, ki naj bi bil po določbi 237. člena zakona uveljavljen 
1. maja 2000, je racionalizacija upravnih postopkov, ki so se v 
skrajšanem ugotovitvenem postopku morali enkrat letno opraviti 
za vsa registrirana vozila, katerih število se približuje številu milijon. 

Z ukinjanjem omenjenega inštituta se je odprl problem načina 
vplačevanja letnega povračila za uporabo cest, katerega dokazilo 
o plačilu je po Uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki 
jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna 
vozila (Uradni list RS, št. 48/98 in 55/99), eden od predpisanih 
dokazov, ki jih mora stranka priložiti k zahtevi za registracijo 
motornega in priklopnega vozila oziroma podaljšanje veljavnosti 
prometnega dovoljenja. Razreševanje tega problema poteka v 
dveh možnih smereh: prvič, v smeri poenostavljenega sistema, 
po katerem bi se po načelu samoplačevanja vzpostavil sistem 
nalepk (podobno, kot je to določeno za označevanje tehnične 
brezhibnosti vozil v prometu) in s posrednim (operativnim) 
nadzorom nad izpolnjevanjem te obveznosti na terenu; in drugič, 
v smeri izdajanja položnic za kritje te obveznosti v skrajšanem 
ugotovitvenem postopku, podprto z ustrezno dopolnjeno evidenco 
registriranih motornih in priklopnih vozil. Končna odločitev med 
prvim in drugim možnim načinom vplačevanja omenjenega 
povračila bo odvisna od presoje njune sprejemljivosti v razmerju 
do določb novega Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 80/99). 

Zakon v 146. členu določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, 
ki želi dobiti dovoljenje za voznika inštruktorja. V primerjavi s prej 
veljavnim zakonom o varnosti cestnega prometa je zvišal 
zahtevano stopnjo strokovne izobrazbe tako, da mora oseba 
imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali gimnazijo. V prvi 
polovici leta 1998 se je v organizacije, ki izvajajo javno veljavne 
programe usposabljanja za voznika inštruktorja, med drugim 
vključilo tudi okrog 50 oseb s poklicno izobrazbo. Usposabljanje 
so končale v mesecu maju, juniju oziroma juliju 1998. Zaradi 
uveljavitve zakona jim upravne enote niso izdale inštruktorskih 
dovoljenj, saj novi zakon ni določil nikakršnega prehodnega 
obdobja v katerem bi osebe, ki so program usposabljanja opravile 
po starih predpisih, pa nimajo najmanj srednje strokovne 
izobrazbe, lahko pridobile inštruktorsko dovoljenje. 

Zakon v 101. členu daje pooblastilo za izdajo odredb o omejitvi ali 
prepovedi cestnega prometa. Ker z odredbo ni mogoče določiti 
prekrškov in sankcij zanje, je potrebno to urediti v zakonu. 

V 188. členu zakona so določeni roki, v katerih se opravljajo 
tehnični pregledi za posamezne vrste vozil. Tehnični pregledi 
traktorjev in traktorskih priklopnikov, starejših od 12 let, se 
opravljajo vsakih šest mesecev, za vlečna vozila pa tri leta po 
prvi registraciji. Glede na sezonsko uporabo bi bilo smiselno ukiniti 
šestmesečne tehnične preglede starejših traktorjev in traktorskih 
priklopnikov. S tem bi jih izenačili z delovnimi stroji, motokultivatorji, 
počitniškimi priklopniki in lahkimi priklopniki, starejšimi od 12 let, 
za katere zakon ne predpisuje opravljanja tehničnih pregledov 

vsakih šest mesecev. Enako velja tudi za gasilska vozila, ki so v 
uporabi v prostovoljnih gasilskih društvih. 

Zaradi zagotovitve dodatno potrebnega časa za oblikovanje 
najprimernejšega sistema vplačevanja letnega povračila za 
uporabo cest, zagotovitve izdaje inštruktorskega dovoljenja pod 
pogoji, ki so veljali na dan vključitve v izobraževalni program , 
zagotovitve ustreznega sankcioniranja kršiteljev odredb o 
prepovedi oz. omejitvi prometa ter uskladitve rokov opravljanja 
tehničnih pregledov posameznih vrst motornih in priklopnih vozil, 
so potrebne, v nadaljevanju predlagane, manjše spremembe in 
dopolnitve-Zakona o varnosti cestnega prometa, sprejem katerih 
predlagamo po skrajšanem postopku. 

2. Cilji in načela zakona 

Glavni namen predlaganega zakona je: 

1. Zagotoviti dodatno potreben čas za vzpostavitev ustreznega 
sistema vplačevanja letnega povračila za uporabo cest ter 
drugih pogojev za njegovo učinkovito izvajanje. 

Vzpostavitev ustreznega sistema vplačevanja letnega povračila 
za uporabo cest je vezano tudi na nadaljnje izvajanje direktive 
Evropske zveze št. 99/62/EC, ki glede tega povračila določa : 

da je letno povračilo za uporabo cest (ang. vehicle taxes) 
obvezna dajatev za ceste, ki se obračunava po domicil 
registracije vozila in 
da se pri tovornih vozilih nad 12 t skupne mase, za katere 
direktiva izrecno določa najnižje vrednosti tega povračila, le" 
to diferencira glede na dovoljeno skupno maso vozila, število 
osi na vozilu pri enaki dovoljeni skupni masi ter vrsto 
vzmetenja pogonske ali pogonskih osi. 

Naša sedanja ureditev letnega povračila za uporabo cest presega 
najnižje vrednosti, ki so z omenjeno direktivo določene za tovorna 
vozila nad 121 skupne mase, ter je diferencirano glede na določene 
tehnične (ekološke) karakteristike motornih vozil (10% in 20°/° 
popust za vozila z motorji izvedbe Euro I oz. Euro II). To je bilo 
potrjeno tudi v okviru študije "Road Transport Charges" (Phar® 
Multi-Country Transport Program, NEI, november 1999) ter hkrati 
dano priporočilo, da se v prihodnje diferenciacija tega povračila 
izvede še po preostalih dveh merilih iz omenjene direktive, to \e 

glede na število osi na vozilu ter glede na vrsto njihovega 
vzmetenja (klasično / zračno). 

Ministrstvo za promet in zveze bodo 1 12.2001 vzpostavilo sistem 
vplačevanja letnega povračila za uporabo cest. 

Upoštevajoč obveznost plačevanja letnega povračila za uporab0 

cest po domicilu registracije vozil se s predlaganim zakonom 
izrecno določa plačilo tega povračila kot enega od pogojev za 
udeležbo vozil v prometu. 

2. Omogočiti osebam, ki so se vključile v program usposabljanja 
za voznika inštruktorja pred 1.5.1998 in so ta prograrT1 

uspešno zaključile po uveljavitvi zakona o varnosti cestneg3 

prometa, da pridobijo inštruktorsko dovoljenje. 
3. S sankcioniranjem kršiteljev doseči dosledno izvajanje odre" 

o prepovedi ali omejitvi prometa ter s tem zagotoviti veći0 

pretočnost in varnost prometa. 
4. S spremembo roka za opravljanje tehničnih preglej 

traktorjev in traktorskih priklopnikov ter gasilskih vozil, ki s 

v uporabi v prostovoljnih gasilskih društev, uskladiti določo 
zakona z realnimi potrebami, ki jih terja uporabno 
posameznih vrst vozil. 

poročevalec, št. 28 4 19. april 200" 

J 



3. Finančne posledice za proračun Republike 
Slovenije 

Sprejem zakona ne bo zahteval dodatnih proračunskih sredstev. 
primeru, da zakon ne bi bil sprejet, pa bi zaradi posledic 

Morebitnega neplačevanja letnih povračil za uporabo cest prišlo 
do izpada dela načrtovanih prihodkov državnega proračuna. 

4- Razlogi za skrajšani postopek 

Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o varnosti cestnega 
Pometa se nanašajo na manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
zakona in sicer na: 

podaljšanje prehodnega roka iz 237. člena zakona, s katerim 
je določen 1. maj 2000 kot dan začetka označevanja vozil z 
nalepko za tehnični pregled namesto sedanjega inštituta 
podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, na katerega 
je vezano tudi vplačevanje letnega povračila za uporabo cest, 
sankcioniranje kršitev odredb o prepovedi in omejitvi prometa 
ter s tem zagotoviti večjo pretočnost in varnost prometa in 
določitev prehodnega roka za pridobitev inštruktorskega 
dovoljenja osebam, ki so se vključile v program usposabljanja 
za voznika inštruktorja pred 1.5.1998 in so ta program 
uspešno zaključile po uveljavitvi zakona. 

Navedeni predlog je v skladu z določbo 204.a člena Poslovnika 
Državnega zbora. 

"besedilo členov 

1. člen 

^ Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) 
bg v drugem odstavku 101. člena za besedo »lahko« dodata 

edi »z odredbo« in dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki 
Se glasijo: 

(4) Voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z odredbo 
iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena se 
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 50.000 tolarjev. 

' ) Drugi udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v 
nasprotju z odredbo iz prvega, drugega ali tretjega 
odstavka tega člena se kaznujejo za prekršek z denarno 
kaznijo 10.000 tolarjev. 

(6) 7 . 
oenarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje 

za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik 
Posameznik, ki ravna v nasprotju z odredbo iz prvega, 
drugega ali tretjega odstavka tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 
tolarjev.« 

2. člen 

Priklop^'ifnU Se V drugem odstavku za besedo »počitniških 
"lahkih*1' kV" l3esec'a "'n" nadomesti z vejico, za besedama 
'n Priklo h°':)n''<0V" se c^oc'a besedilo, ki se glasi: »motornih 
oblici a|j V°Zi'' V las,i Prostovoljnih gasilskih društev, ki so po 
'rakWc.L,',namenLI karoserije gasilska vozila ter traktorjev in dKt°rskih priklopnikov,«. 

3. člen 

V 235. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki 
se glasi: 

» (6) Osebe, ki so se vključile v predpisan program 
usposabljanja za voznika inštruktorja ustrezne kategorije 
pred 1.5.1998, lahko dobijo inštruktorsko dovoljenje 
določene kategorije, ne glede na določbo 1. točke prvega 
odstavka 146. člena tega zakona, če so uspešno končale 
ta program najkasneje do 1.5.1999 in če izpolnjujejo pogoj 
za pridobitev inštruktorskega dovoljenja glede strokovne 
izobrazbe, ki je bil predpisan z določbo prvega odstavka 
94. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni 
list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/96 in Uradni list RS, št. 1/91 - 
I).«. 

4. člen 

237. člen se spremeni tako, da se glasi: 

» (1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označevanje 
vozila z nalepko, določeno v 3. točki prvega odstavka 
174. člena, v deveti alinei tretjega odstavka 176. člena in 
v sedmem odstavku 188. člena se začnejo uporabljati 1. 
decembra 2001. 

( 2) Določba drugega odstavka 105. člena tega zakona o 
obvezni postavitvi fizičnih naprav za umirjanje prometa 
se začne uporabljati 1. maja 2000.«. 

5. člen 

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

19- april 2000 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 
Predlagana določba je posledica ugotovitve, da prepovedi in 
omejitev določenih v ustreznih odredbah v praksi ni mogoče v 
celoti uveljaviti, če kršitev le teh ni ustrezno sankcionirana. 

K 2. členu: 
Traktorji in traktorski priklopniki imajo veliko daljšo življenjsko 
dobo kot ostala motorna in priklopna vozila za katera zakon 
predvideva tehnični pregled vsakih šest mesecev, ko presežejo 
starost 12 let. Poleg tega so ta vozila vezana na sezonsko rabo, 
zaradi majhnosti slovenskih kmetij se uporabljajo manj kot tretjino 
možne letne rabe in zanje zadostuje tehnični pregled enkrat letno. 
Specifična uporaba velja tudi za gasilska vozila, ki so v lasti v 
prostovoljnih gasilskih društev. 

K 3. členu: 
Predlagatelj s to spremembo želi na najbolj sprejemljiv način rešiti 
nastalo situacijo tako, da bo vsem tistim osebam, ki so končale 
usposabljanje pod pogoji, ki so veljali v času začetka usposabljanja, 
omogočena izdaja ustreznega dovoljenja za voznika inštruktorja. 

K 4. členu: 
S spremembo 237. člena zakona je predlagano podaljšanje 
prehodnega roka za vzpostavitev ustreznega sistema vplačevanja 
letnega povračila za uporabo cest ter drugih pogojev za začetek 
njegovega izvajanja. V prvem odstavku tega člena tudi popravljamo 
napako iz sedanjega 237. člena zakona in sicer se prehodni rok 
za označevanje vozila z nalepko nanaša na določbo sedmega 
odstavka 188. člena in ne petega odstavka 188. člena. 

Drugi prehodni rok iz tega člena, ki se nanaša na fizične ovire za 
umirjanje prometa, se ne spreminja. 

IV. BESEDILO ČLENOV ZAKONA, KI SE 

SPREMINJAJO ALI DOPOLNJUJEJO 

101. člen 

(1) Ce je potrebno zagotoviti varnost prometa ali če to zahtevajo 
razlogi vzdrževanja javnega reda, lahko minister, pristojen 
za notranje zadeve z odredbo prepove ali omeji promet vseh 
ali posameznih vrst udeležencev v cestnem prometu. 

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministrom, 
pristojnim za okolje in prostor in ministrom, pristojnim za 
promet in zveze lahko omeji ali prepove promet vseh ali 
posameznih udeležencev v cestnem prometu na območjih, 
ki so zaradi varstva okolja zavarovana s posebnimi predpisi. 

(3) Če je potrebno zagotoviti nemoteno odvijanje cestnega 
prometa, lahko minister, pristojen za notranje zadeve, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za promet in zveze, z odredbo 
prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst 
udeležencev v cestnem prometu. 

188. člen 

(1) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, razen 
motokultivatorjev in delovnih strojev, se opravljajo najmanj 
enkrat na leto. 

(2) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi se 
opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov za prevoz potnikov 
za lastne potrebe, motornih in priklopnih vozil, ki prevažajo 
nevarne snovi, in vozil, ki se uporabljajo za učenje vožnje v 
avto šolah, ter motornih in priklopnih vozil, starejših od 12 let, 
razen delovnih strojev, motokultivatorjev, počitniških 

priklopnikov in lahkih priklopnikov, se opravljajo vsakih šest 
mesecev. 

(3) Prvi tehnični pregled se opravi: 
1. eno leto po prvi registraciji: 

za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 3500 kg; 
za avtobuse; 
za priklopna vozila, razen za lahke priklopnike in 

počitniške prikolice; 
za motorna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz 
potnikov; 
za motorna vozila, ki se uporabljajo za usposabljair 
kandidatov za voznike; 
za motorna vozila za izposojo brez voznika; 
za intervencijska vozila, ki se uporabljajo kot vozila s 

prednostjo; 
2. tri leta po prvi registraciji: 

za vsa druga motorna in priklopna vozila. 

(4) Rabljena motorna in priklopna vozila ter motorna in priklop"3 

vozila, ki so v Republiko Slovenijo uvožena brez posredovani3 

pooblaščenega zastopnika, morajo biti pred registracij" 
tehnično pregledana. 

(5) Pri tehničnem pregledu se ugotovijo podatki o vozilu iz 1?®' 
Člena tega zakona, stanje predpisanih naprav in opreme irl 

izpolnjevanje drugih pogojev, predpisanih za udeležbo 
cestnem prometu 

(6) O opravljenem tehničnem pregledu se vodi in izda zapis'1'* 
na predpisanem obrazcu. 

(7) Za motorno in priklopno vozilo, ki je bilo na tehničnem pregl0^ 
spoznano kot sposobno za vožnjo v cestnem prometu, s 

izda nalepka, s katero se označi na vozilu rok veljavn"5 

tehničnega pregleda vozila. 
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(8) O opravljenem tehničnem pregledu motornih in priklopnih 
vozil se vodi evidenca, ki vsebuje podatke iz zapisnika o 
tehničnem pregledu. 

(9) Stroške tehničnega pregleda plača lastnik vozila. 

235. člen 

(1) Avto šole in poslovne enote avto šol, ki so bile registrirane do 
sprejema tega zakona, morajo svoje delovanje uskladiti z 
določbami tega zakona v dveh letih od uveljavitve tega 
zakona. 

(2) Avto šole in poslovne enote avto šol morajo imeti v delovnem 
razmerju za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim 
časom vodjo avto šole, ki izpolnjuje pogoj iz šestega odstavka 
138. člena v petih letih od uveljavitve tega zakona. 

(3) Do uskladitve z določbami tega zakona se za delo avto šol 
uporabljajo določbe zakona o varnosti cestnega prometa 
(Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/ 

91-1) ter pravilnika o avto šolah in o tablicah za označevanje 
vozil na motorni pogon, na katerih se kandidati za voznike 
učijo vožnje (Uradni list SRS, št. 3/83). 

(4) Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo dela 
vodje avto šole, morajo v petih letih opraviti izpit za vodjo avto 
šole po določbah tega zakona. 

(5) Ministrstvo, pristojno za šolstvo določi izobraževalne 
organizacije po drugem odstavku 147. člena tega zakona v 
enem letu od uveljavitve tega zakona. 

237. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označevanje vozila z 
nalepko, določeno v 3. točki prvega odstavka 174. člena, deveti 
alinei tretjega odstavka 176. člena, petem odstavku 188. člena, 
ter določba drugega odstavka 105. člena tega zakona o obvezni 
postavitvi fizičnih naprav za umirjanje prometa se začnejo 
uporabljati v dveh letih od uveljavitve tega zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.) Naslov predloga akta: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti 
cestnega prometa ( EVA: 2000-1711-0005) 

2.) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3.) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

S podaljšanjem prehodnega roka za uporabo določb zakona, ki 
se nanašajo na označevanje vozila z nalepko za tehnični pregled, 
se bo omogočilo vzpostaviti sistem vplačevanja letnega povračila 
za uporabo cest v skladu z določbami direktive Evropske zveze 
št. 99/62/EC . 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4.) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta_Ž 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

5.) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedenih 
slovenščino? 

NE 

6.) Ali je predlog akta preveden in v kateri iezik? 

NE 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE.TA1Č& 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerzah 

/ 

8.) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnegfl j 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

/ 

mag. Slavko Debelak, l.r. Borut Šuklje, l-Jj 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 ZAGOTOVITVI 

NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADITEV 

DRŽAVNIH CEST, DOLOČENIH V 

NACIONALNEM PROGRAMO IZGRADNJE 

CEST V REPOBLIKI SLOVENIJI (ZZNSGC-?) 

• EPA 1146 - II - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je z dopisom dne 6. aprila, 
ki smo ga prejeli 7. aprila 2000 predložila v obravnavo 
predlog zakona o spremembi zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za graditev državnih cest, 
določenih v nacionalnem programu izgradnje cest v 
R Sloveniji (ZZNSGC-?) skrajšani postopek - EPA 
1146-11. 

Dne 5. aprila 2000 je poslanec mag. Janez Kopač 
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembi 
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državni cest, določenih v nacionalnem programu 
izgradnje cest v R Sloveniji (ZZNSGC-A) prva 
obravnava, EPA 1129-11), ki ureja enako oziroma 
podobno vsebino kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložil poslanec mag. Janez Kopač 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. 

številka: 403-16/2000-1 
Ljubljana, 06.04.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 6.4.2000 določila 
besedilo: 

■PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADITEV 
DRŽAVNIH CEST, DOLOČENIH V NACIONALNEM 
pROGRAMU IZGRADNJE CEST V REPUBLIKI SLOVENIJI, 

^ ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
davnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 

Postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
epublike Slovenije, da predlog zakona o spremembi zakona 

° zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, 
°ločenih v nacionalom programu izgradnje cest v Republiki 

Sloveniji obravnava po skrajšanem postopku. Predlog zakona 
pomeni manj zahtevno spremembo veljavnega zakona zaradi 
manj zahtevne uskladitve z zakoni, ki so nadomestili zakon o 
prometnem davku. 

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

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze, 
- Angel POLAJNKO, državni podsekretar v Ministrstvu za 

promet in zveze, 
- Roman LAVRIŠA, podsekretar v Ministrstvu za promet in 

zveze. 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBO 
ZAKONA 

Z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(NPIA Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98) so v skladu s 23. členom 
Zakona o javnih cestah (ZJC Uradni list RS, št. 29/97) določeni 
viri sredstev za uresničevanje programa med njimi »bencinski 
tolar«, ki je natančno določen v Zakonu o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC 
Uradni list RS, št. 57/98). Drugi odstavek drugega člena določa: 

»Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo iz davka 
od prometa motornih bencinov In dieselskih goriv.« 

Z uveljavitvijo Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list 
RS, št. 89/98) je razveljavljen Zakon o prometnem davku (Uradni 
list RS, št. 4/92 in spremembe) ter podzakonski akti, ki so urejali 
davek od prometa motornih bencinov in dieselskih goriv. 

Zaradi ukinitve prometnih davkov je dikcija drugega odstavka 
drugega člena Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za 
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC Uradni list RS, 
št. 57/98) v neskladju z novo zakonodajo. 

Z novo davčno ureditvijo so prometni davki nadomeščeni z 
davki, ki so določeni z Zakonom o davku na dodano 
vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) In z Zakonom o trošarinah 
(Uradni list RS, št. 84/98 In 52/99) ter podzakonskimi akti. 
Spremenil se je tudi sistem obračunavanja in plačevanja davka 
od proizvodov in storitev. 

Tej spremembi se mora prilagoditi tudi Zakon o zagotovitvi 
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 
(ZIPRS2000 - Urgdni list RS; št. 9/00) v drugem odstavku 9. 
člena že upošteva potrebo po novi zakonski ureditvi zagotavljanja 
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 
nacionalnem programu. 

Na potrebno spremembo zakona je opozoril tudi Sekretariat za 
zakonodajo in pravne zadeve s svojim mnenjem št.321 -10/89-2/ 
402 z dne 22.02.2000. 

Za razpis za oddajo del in sklepanje večletnih izvajalskih pogodbe 
za izvajanje posameznih odobrenih investicijskih programov v 
okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (NPIA Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98) morajo biti ob 
sklepanju pogodb zagotovljeni vsi viri za financiranje projekta po 
investicijskem programu. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlog Zakon o spremembi Zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC 
Uradni list RS, št. 57/98) usklajuje besedilo zakona z novo davčno 
ureditvijo v Republiki Sloveniji. 
Predlog natančno določa vire za zagotavljanje sredstev po Zakonu 
o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, 

določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji. Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji je razvojni program gradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
v skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF- Uradni list RS, 79/99 
-četrti odstavek 3. člena), ki ima opredeljene prihodke in izdatke 
za čas trajanja programa (ZJF 12. člen). NPIA in ZZNSGC se v 
skladu z ZJF (4. odstavkom 10. člena) upošteva pri sestavi 
proračuna za novo proračunsko leto. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA ZA PRORAČUN 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

S predlaganimi spremembami zakona se ne spremenijo finančne 
posledice že veljavnega zakona za proračun Republike Slovenije. 
(Zahteve iz 6. člena ZJF) 

4. USKLAJENOST REŠITEV Z VELJAVNO 
ZAKONODAJO 

Predlog Zakona o spremembi Zakona o zagotovitvi namenski!1 

sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalne"1 

programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC 
Uradni list RS, št. 57/98) usklajuje besedilo zakona z novo davčno 
ureditvijo v Republiki Sloveniji, ki je določena z Zakonom o davku 
na dodano vrednost (ZDDV - Uradni list RS, št. 4/92 in spremembe) 
ter Zakonom o trošarinah (Ztro- Uradni list RS, št. 84/98)- S 
spremenjeno dikcijo so natančno določeni zakonski viri za 
zagotavljanje sredstev po Zakonu o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji iz pobranih 
trošarin ali tudi drugih virov proračuna, če trošarine ne zadostujejo- 

Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NP'^ 
Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98) je razvojni program gradnje 
avtocest v RS (ZJF- četrti odstavek 3. člena), ki ima opredeljene 
prihodke in izdatke za čas trajanja programa (ZJF 12. člen). 
in ZZNSGC se v skladu z ZJF (4. odstavkom 10. člena) upošteva 

pri sestavi proračuna. 

5. USKLAJENOST S PREDPISI EU 

V spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA-A Uradni list RS, št. 41/98) 
so v točki 2. podana vsa izhodišča in temeljni dokument1 

nacionalnega programa med njimi tudi mednarodne obveznos i 
Republike Slovenije in ureditev virov financiranja programa. 

Način financiranja izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji je 
večkrat predstavljen v okviru držav Evropske skupnosti in tudi 
strokovno obdelan v študijah, ki proučujejo graditev in vzdrževanje 
avtocest. Izvirni slovenski način zagotavljanja finančnih virov j® 
bil ocenjen kot dobra rešitev in ni poznana nobena kritika. 

V deželah, ki so v postopku pridruževanja Evropski uniji je ^ 
okviru projektov Phare opravljenih več študij, ki so ocenjeva 
določene rešitve v posameznih državah. Zadnji študiji: 
Road and Motorway Manegement in the Phare Countreis, NIE 
DRD (1999), 
Road Transport Charges, NIE - DRD -NEA (1999) ^ 
so prav tako ocenile in potrdile rešitve v veljavni slovens 
zakonodaji z obravnavanega področja. 
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II. BESEDILO ČLENOV ZAKONA 2. člen 

"l.člen 

V Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih 
cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98) se drugi odstavek 2. 
člena spremeni tako, da se glasi: 
»Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz trošarin 
mineralnih olj za osvinčeni in neosvinčeni motorni bencin 
ter iz trošarin za plinsko olje za pogonski namen.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"Ce sredstva iz trošarin ne zadostujejo, se zagotovijo tudi 
Iz drugih virov proračuna v letih 2001 do 2007 ter najmanj v 
višini, ki je določena z nacionalnim programom izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji.« 

Besedilo prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Vplačana sredstva na račun proračuna Republike Slovenije 
iz 2. člena tega zakona Ministrstvo za finance mesečno 
razporeja po odredbi Ministrstva za promet in zveze na 
posebno podpartijo žiro računa Republike Slovenije. Na to 
podpartijo se tekoče nakazujejo tudi pripadajoče obresti 
od upravljanja s sredstvi, zagotovljenimi po tem zakonu. 
Ministrstvo za finance posreduje Ministrstvu za promet in 
zveze potrebne podatke za pripravo odredbe.« 

3. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1■ členu: 
spremenjenega davčnega sistema se namesto iz »davka 

osv
Pr0met" sredstva zagotovijo »iz trošarin mineralnih olj za 

olie n°en' m neosv'n^en' motorni bencin ter iz trošarin za plinsko 
v U zaP°9onski namen.« Uporabljeni so termini kot se uporabljajo 
Ust dc"-° določitvizneska trošarin za mineralna olja in plin (Uradni 
le s ' S"' 51/99)- Vlada RS lahko spreminja davčne obremenitve 
Za Popisovanjem trošarin. Sedanja stopnja najnižje trošarine 
Halo 9a zados,en vir tudi Prt drastičnih podražitvah prodajne cene pogonskega goriva na cca 270 SIT za liter. 

v 
za^on zagotavlja potrebna sredstva za graditev po NPIA 

predla pnmenh 'uc"- ce vlada drastično zniža trošarine, ker so v 
°bdoh9an' res"',w Predvideni tudi drugi viri proračuna, da bi v 
izqraJ

U- °d le,a 2001 do 2007 v skladu z nacionalnim programom 
sredstv*3 av,ocest v Republiki Sloveniji bila zagotovljena potrebna 
virov >a 09 podlay' ZZNSGC. Obseg dela in višino virov potrebnih 
razvoia posamezno lato določa Državni Zbor z Letnim planom 
Tako d 7 vzclrzevania avtocest za določeno leto. 
naC(0 °/OC,'° v skladu Zakonom o javnih financah, ker ima 

ni Pr°gram za čas trajanja opredeljene prihodke in 

odhodke (12. člen) in se upošteva v pri sestavi proračuna (10. 
člen). 

Ugotavljanje višine sredstev iz prvega odstavka 2. člena 
osnovnega zakona je v pristojnosti Ministrstva za finance. Davčni 
inšpekcijski organ ima v skladu s pooblastili 19. člena Zakona o 
trgovini (ZT Uradni list RS, št. 18/93) tudi pristojnost nadzorovati 
uresničevanje določb 18. člena Zakona o trgovini, ki predpisuje 
evidenco o nakupu in prodaji blaga. Način in obliko evidence 
določa Pravilnik o vodenju evidenc v trgovini (Uradni list RS, 51/ 
99), ki v 8. členu tudi določa, da trgovci vpisujejo v evidenco 
vrednost prodanega blaga. Zakon o trgovini v 27. členu predpisuje 
denarno kazen za trgovca in odgovorna osebo, če ne vodi evi- 
dence v skladu z 18. členom zakona. 

K 2. členu: 
Dopolnitev prvega odstavka četrtega člena določa, da je 
Ministrstvo za promet in zveze odredbodajalec za nakazilo na 
podpartijo žiro računa Republike Slovenije ter, da Ministrstvo za 
finance posreduje Ministrstvu za promet in zveze potrebne 
podatke za sestavo odredbe. Ta dopolnitev uzakonja potrebne 
postopke za prenakazovanje sredstev. 

l9- april 2000 
11 poročevalec, št. 28 



III. ČLENI ZAKONA, KISE 

SPREMINJAJO ALI DOPOLNJUJEJO 

2. člen 

V proračunu Republike Slovenije se do 31. 12. 2007 namensko 
zagotavljajo vplačana sredstva za graditev državnih cest iz 
prejšnjega člena v znesku, ki je enak 20% drobnoprodajne cene 
na liter prodanih količin motornih bencinov in dieselskih goriv. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo iz davka od 
prometa motornih bencinov in dieselskih goriv. 

4. člen 

Vplačana sredstva na račun proračuna Republike Slovenije iz 2. 
člena tega zakona, ministrstvo, pristojno za finance, mesečno 
razporeja na posebno podpartijo žiro računa Republike Slovenije. 
Na to podpartijo se tekoče nakazujejo tudi pripadajoče obresti od 
upravljanja s sredstvi, zagotovljenimi po tem zakonu. 

S sredstvi na posebni podpartiji žiro računa Republike Slovenije 

upravlja ministrstvo, pristojno za finance. Iz te podpartije se 
sredstva nakazujejo na račun DARS d.d. na podlagi pisnega 
zahtevka DARS d.d. in po odredbi pooblaščene osebe ministrstva, 
pristojnega za promet v skladu s pravili, ki veljajo za izplačila iz 
proračuna. 

DARS d.d. daje pisne zahtevke za črpanje sredstev po tem 
zakonu le v okviru sprejetega letnega plana razvoja in vzdrževanja 
avtocest ter finančnega načrta DARS d.d. na osnovi 
dokumentacije, predpisane za izplačila uporabnikom državnega 
proračuna in dodatne dokumentacije, ki jo predpiše minister, 
pristojen za promet. 

Utemeljenost zahtevkov DARS d.d. glede na sprejeti letni plan in 
finančni načrt iz prejšnjega odstavka, kot tudi glede upoštevanja 
predpisov, ki urejajo pripravo investicijske dokumentacije i" 
spremljanje investicij, preveri ministrstvo, pristojno za promet. 

Če letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest ni sprejet do 1- 
januarja tekočega leta, lahko DARS d.d. daje pisne zahtevke za 
črpanje s tem zakonom zagotovljenih sredstev, na podlag1 

začasnega finančnega načrta, ki mora biti usklajen z nacionalnim 
programom izgradnje avtocest za to leto, vendar najdlje do 30- 
junija tekočega leta. 

poročevalec, št. 28 12 19. april 20^ 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev/ za graditev 
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (ZZNSGC) 

2. Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pndružitvi« 
a) Navedbe določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na 
predloženo gradivo: V evropskem sporazumu ni ustreznih določb materije, ki jo 
obravnava predloženo gradivo. 
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: / 
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3 Skladnost predloga s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES. ki se nanašajo na predlog akta z 

navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
Predmetna materija ni bila predmet pregleda usklajenosti naše zakonodaje in 
zakonodaje ES v okviru 9. poglavja: transport prav tako po poizvedovanjih pri 
pristojnih ministrstvih, po zagotovilu le teh ni ustreznih evropskih predpisov s tega 
področja. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: / 
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

1. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai navedenimi pravnimi vin ES 
(leto): 
/ 

Ž. Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
/ 

3. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 
/ 
Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE TAIEX. Komisija ES. države članice ES. 
SIGMA. OECD Univerza ...1 
/ 

5^ Povezava 7 Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za 
uskladitev 

19- april 2000 13 poročevalec, št. 28 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 ZAGOTOVITVI 

NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADITEV 

DRŽAVNIH CEST, DOLOČENIH V 

nacionalnem programd 

IZGRADNJE AVTOCEST V REPUDLIKI 

SLOVENIJI (ZZNSGC-A) 

'EPA 1129- II - prva obravnava 

Rc ^N' ZBOR - PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
^PUBLIKE SLOVENIJE ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADITEV ma9- Janez Kopač, poslanec LDS DRŽAVNIH CEST, DOLOČENIH V NACIONALNEM 
u PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI 

lana, 5. april 2000 SLOVENIJI 

pr^g0dla9'19- člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/92) in ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem. 
(Ur i^o 0c'stav'<a 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
Pos šl 44/93'80/94•3/95,28/96 in 26/97) vlaga podpisani Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega anec zbora sporoča, da bo kot predlagatelj na sejah delovnih teles 

in zbora sodeloval mag. Janez Kopač. 

Janez Kopač, l.r. 

19- aPril 2000 
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UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98) je določeno, 
da se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo namenska 
sredstva za graditev državnih cest v znesku, ki je enak 20% 
drobnoprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov 
in dieselskih goriv, in sicer iz davka od prometa motornih bencinov 
in dieselskih goriv. 

S 30. junijem 1999 se je v Sloveniji prenehal uporabljati zakon o 
prometnem davku, zaradi česar je bilo potrebno začasno v letih 
1999 in 2000 zagotoviti ustrezen način financiranja preko določb 
zakonov o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kot 
začasne rešitve, ki nadomešča določila 2. člena zakona o 
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest 
določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98, v nadaljevanju ZZNSGC), ki ga 
glede na spremembo davčnega sistema ni več mogoče izvajati. 

Prav tako je bil konec marca 2000 sprejet nov model izračunavanja 
cen naftnih derivatov, po katerem je oblikovanje teh cen 
prepuščeno distributerjem oziroma proizvajalcem in ni več v 
neposredni pristojnosti vlade. Uveljavljena zakonska rešitev 
zagotavljanja namenskih sredstev, ki je izražena v odstotku od 
drobnoprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov 
in dieselskih goriv nikakor ne pomeni dolgoročne stabilnosti v 
zagotavljanju sredstev, ker se bodo v bodočnosti cene oblikovale 
svobodno, s tem pa je tudi bistveno bolj oteženo planiranje 

sredstev za te namene. Veljavna ureditev tudi ni primerna z vidika 
proračuna, ker povečanje drobnoprodajnih cen pogonskih goriv 
pomeni povečanje namenskih sredstev za graditev državnih cest, 
ne pomeni pa tudi enakega povečanja prihodkov proračuna iz 
obdavčitve pogonskih goriv, s čimer je seveda bistveno bolj 
oteženo tudi planiranje proračuna. Zaradi tega kriterij določitve 
obsega namensko vezanih prihodkov za izgradnjo državnih cest 
na maloprodajno ceno bencinov in dieselskih goriv, ne omogoča 
več normalnega planiranja tako razpoložljivih sredstev za izgradnjo 
avtocest kot tudi obseg izdatkov državnega proračuna iz tega 
naslova. 

Zato je potrebno v tem smislu osnovni zakon o zagotavljanju 
sredstev za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji dopolniti tako, 
da bo izraz razmer na tem področju. 

2. Cilji in načela zakona 

Predlagane spremembe zakona pomenijo predvsem uveljavljanje 
temeljnega načela, da morajo biti vse zakonske določbe usklajene 
med seboj in z določbami Ustave, tako da je možno te določbe 
izvajati in s tem realizirati voljo zakonodajalca. 

3. Finančne in druge posledice zakona 

S predlaganimi spremembami zakona ne bodo nastale finančne 
posledice, ki bi pomenile povečano obveznost države, temve 
obratno se s temi spremembami omogoča uporaba že predvideni 
namenskih sredstev. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih 
cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi: 

"V proračunu Republike Slovenije se do 31.12.2007 namensko 
zagotavljajo sredstva za graditev državnih cest iz prejšnjega 

člena iz trošarin od mineralnih olj in plina za pogonski namen- 

Znesek trošarin 
leti vnaprej, se 
proračuna Republike Slovenije.' 

iz prejšnjega odstavka za tekoče leto in za & 
določi vsako leto z zakonom o izvršev 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradno'1™ 
RS, uporabljati pa se začne z uveljavitvijo proračuna ReP 
Slovenije za leto 2001. 

poročevalec, št. 28 16 19. a pri' 
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OBRAZLOŽITEV: 

predlogu zakona je predvideno, da se glede na spremembo 
avcnega sistema v Republiki Sloveniji in glede na spremembo 

o "kovanja cen naftnih derivatov v letu 2000 spremeni obstoječi 
stem zagotavljanja sredstev za izgradnjo avtocest in sicer tako, 

se sredstva zagotavljajo namensko iz trošarin od mineralnih 

olj in plina za pogonski namen. Sredstva naj bi se vsako leto 
določila z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. 
Nova ureditev naj bi se pričela uporabljati s proračunom Republike 
Slovenije za leto 2001. 

bESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA: 

2. člen 

Pr°računu Republike Slovenije se do 31. 12. 2007 namensko 

zagotavljajo vplačana sredstva za graditev državnih cest iz 
prejšnjega člena v znesku, ki je enak 20% drobnoprodajne cene 
na liter prodanih količin motornih bencinov in dieselskih goriv. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz davka od prometa 
motornih bencinov in dieselskih goriv. 

i 

\ 
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Predlog zakona o 

KNJIŽNIČARSTVU (ZKnJ-1) 

" EPA 1141 ■ II ■ prva obravnava 

številka: 631-01/99-02 
HUbljana, 06.04.2000 

j^ac*a Republike Slovenije je na 154. seji dne 6.4.2000 določila 

" Pf^DLOGA ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU, 

q 9a Pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
davnega zbora Republike Slovenije. 

y!a^a Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika a e Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 

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

- Jožef ŠKOLČ, minister za kulturo, 
- Majda ŠIRCA, državna sekretarka v Ministrstvu za kulturo, 
- Vesna ČOPIČ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

kulturo, 
- Zoran PISTOTNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 

kulturo, 
- mag. Jelka GAZVODA, svetovalka Vlade Republike Slovenije 

v Ministrstvu za kulturo. 

UVOD 

^°ena stanja in razlogi za sprejem zakona 
Nadeve i■ 
Ureia Zak S° vseb'na predlaganega zakona, sedaj večinoma 
62, 42/ 

kon 0 knjižničarstvu iz leta 1982 (Uradni list SRS ŠT. 27/ 
"jegovea RS šl8/90' 75/94 in 29/95). Ker se je od časa 
m°čno J; sPreiema obravnavana dejavnost intenzivno razvijala, 
'emu S9 'e spremenil tudi njen širši družbeni okvir, morajo ti tudi sistemske rešitve. 

'H'orrnacr ^'°Veni'e v svel i0 okrepilo pomen nemotenega pretoka 
vlo9o knii'?V obe smeri' Pri zagotovitvi tega procesa imajo odločilno 
dostop do"'09, in,ormacijski servisi in organizacije, ki zagotavljajo 
desetin m i'ntemela' Obseg dejavnosti ponazarja letno nekaj 
l<niižničneal'0nOV.in'orrTlaciiskih P°izvecib in izposojenih enot 
Potrebe v ®rad'va' bodisi da gre za javne kulturne potrebe, 
strokovneaZ9°'n° izot)raievalne9a Procesa ali potrebe đružbi so hf t°Z znans,vene9a delovanja. Številna področja v 

Posredu|S V0nO OC'V'sna 1x1 dostopnosti informacijskih virov, ki 
Se °b neneh ° kn'iznice in informacijski servisi. Vsi ti subjekti so 
Pfaksi medte"9-11 razvi'aniu sPro,i prilagajali novim nalogam in v 
v n°vo 7ai,„rn Ze uve'iavili učinkovite rešitve, ki jih je treba vgraditi ^ ° ikonsko ureditev. 

'2rednim po,Posebej vpliva na sodoben pretok informacij. Z 
Prenosa velik 2mo9'iivos,i zajemanja in hitrega, trenutnega 

' ko'ičin podatkov, zaradi dinamičnega razvoja 

informacijske in komunikacijske tehnologije je z vgraditvijo in 
uporabo ustreznih orodij, še posebej v omrežju Internet, že 
vzpostavljena virtualna dostopnost univerzuma elektronsko 
zajetega znanja z enega mesta. 

Zahtevam modernega časa smo v Sloveniji sledili tudi z 
vzpostavitvijo kooperativnega online bibliografskega sistema in 
servisov COBISS, kar zagotavlja bistveno novo kvalitetno raven 
knjižnične informacijske dejavnosti v Sloveniji. Sistem, ki z uporabo 
sodobne informacijske tehnologije medsebojno povezuje knjižnice, 
je v sodelovanju s knjižnicami razvil Institut informacijskih znanosti 
v Mariboru. Ta institut je ustanovila vlada s Sklepom o 
preoblikovanju Univerzitetnega instituta informacijskih znanosti v 
javni zavod (Uradni list RS, št. 25/94) za opravljanje funkcij: 

»informacijskega servisa raziskovalne sfere Slovenije in 
koordinatorja razvoja skupnih osnov znanstvenega 
informiranja in komuniciranja, 
nacionalnega bibliografskega servisa in nosilca razvoja 
skupnih osnov računalniško podprtega knjižničnega 
informacijskega sistema v Republiki Sloveniji, 
razvojno-servisnega centra računalniške in komunikacijske 
infrastrukture raziskovalne, izobraževalne in kulturne sfere 
Slovenije«. 

Spremenili so se tudi mnogi sistemski predpisi v organizaciji oblasti, 
teritorialni členitvi in v javnih službah na področju kulture, šolstva, 
znanosti itd., zaradi česar je tudi treba dosedanji zakon o 
knjižničarstvu posodobiti. Poleg intenzivnega razvoja same 

19'aPri12000 
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dejavnosti v zadnjem desetletju so to glavni razlogi za -sprejetje 
novega zakona. 

zagotoviti usklajen razvoj javnih knjižnic na celotnem območju 
Slovenije, 

Zakon iz leta 1982 je urejal "knjižničarsko dejavnost, naloge in 
organiziranost, poslovanje in upravljanje knjižnic ter posebne 
naloge matičnih knjižnic in narodne knjižnice". Zakon je načelno 
opredeljeval, da knjižnice "delujejo kot enoten knjižnično 
informacijski sistem" (9. člen) in določal elemente enotnosti tega 
sistema (10. člen), povezovalna naloga pa je bila naložena narodni 
knjižnici (8. člen). 

Zakon določa, da je vsa knjižničarska dejavnost posebnega 
družbenega pomena, zato so jo lahko opravljale samo družbene 
pravne osebe. Novi družbeno politični sistem je ta avtomatizem 
odpravil in ga nadomestil z institutom javne službe, ki ne obsega 
več regulacije dejavnosti kot celote, ampak samo tistega dela, ki 
ga morajo zaradi nemotenega in trajnega delovanja v javnem 
interesu organizirati in financirati javne oblasti. 

Zakon v 26. členu določa, da "zakonitost dela knjižnice nadzoruje 
za področje kulture pristojni občinski upravni organ". Ker delujejo 
knjižnice na treh različnih področjih, ni utemeljeno, da bi bil za 
nadzor pristojen samo resor za kulturo, ampak je potrebno 
pristojnost razdeliti na vsa tri pristojna ministrstva - za kulturo, za 
šolstvo in za znanost. 

Zakon je oblikoval Strokovni svet za knjižničarstvo SR Slovenije 
kot skupni organ vseh treh resorjev (izobraževanje, znanost, 
kultura) in mu naložil pripravo "strokovnih podlag, ki omogočajo 
usklajeno obravnavanje problematike knjižničarstva". Svet se ni 
uveljavil kot organ "nad" ministrstvi. Razlog za njegov odstop in 
prenehanje delovanja je bil v njegovi nemoči, da bi vplival na 
razreševanje knjižničarske problematike. Osnovni razlog za to 
nemoč je bil, da ni imel podpore ministrstev in ni bil vladni organ, 
da bi lahko presegal medresorskost. 

Zakon je določal tudi sistem samoupravnega odločanja v 
knjižnicah, ki v novih razmerah ni več aktualen in ga zato 
nadomeščamo. Ker pa knjižnice segajo tako na področje 
izobraževanja kot znanosti in tudi kulture, mora zakon po eni 
strani upoštevati celovitost knjižnične informacijske dejavnosti in 
po drugi spoštovati področno zakonodajo (npr.glede upravljanja). 
Poleg tega nekatere knjižnice niso samostojne pravne osebe 
(npr. šolske), ampak so del javnih zavodov s teh področij. 

2. Načela in cilji zakona 

Cilje novega zakona je mogoče razdeliti v naslednje štiri vsebinske 
sklope : 

urediti knjižnično informacijsko dejavnost kot javno službo in 
zagotoviti stabilen način njenega financiranja, 
zagotoviti enotno izvajanje knjižnične informacijske javne 
službe, 
poudariti informacijsko komponento knjižnične dejavnosti, 
prepoznati kot izvajalce knjižnične informacijske dejavnosti v 
okviru ureditve za specialne knjižnice tudi specializirane 
informacijske centre, 

vzpostaviti nacionalni vzajemni bibliografski sistem, 
zagotoviti pregledno delovanje sistema, 
zagotoviti informacijsko in komunikacijsko podporo sistemu, 

preimenovati splošno izobraževalne knjižnice v javne 
knjižnice, 
razmejiti pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, še 
posebej glede javnih knjižnic, 

spoštovati avtonomijo stroke, 
upoštevati avtonomijo univerz. 

Knjižnična dejavnost je prepletena z dejavnostjo znanstvenega 
in strokovnega informiranja do te mere, da je za obe smotrna 
enotna zakonska ureditev. Zato uporablja novi zakon namesto 
pojma knjižnična dejavnost pojem knjižnična informacijska 
dejavnost in razširja ureditev, ki velja za specialne knjižnice tudi 
na specializirane informacijske centre. To pomeni, da vse kar se 
v nadaljevanju nanaša na specialne knjižnice, velja tudi za 
specializirane informacijske centre. Glede na to ti v nadaljevanju 
niso več posebej omenjeni. Osnovni namen navedenih dejavnosti 
je omogočiti splošen in hiter dostop do knjižničnega 
informacijskega gradiva, učinkovito uporabo knjižnic v 
izobraževanju, strokovnem, znanstvenem in raziskovalnem delu 
ter zadovoljevanju kulturnih in razvedrilnih potreb prebivalstva- 
Pomembno je tudi usmerjeno zagotavljanje specializiranih 
informacij, potrebnih za sprotno spremljanje razvoja znanosti in 
strok v svetu. 

Knjižnično informacijsko dejavnost izvajajo knjižnice kot 
samostojne organizacije (npr.javne knjižnice), kadar pa podpira)0 

izobraževalni, raziskovalni ali delovni proces v doloce 
organizaciji, pa kot del te organizacije (šolske, visokošolske • 
specialne knjižnice). 

Nova visokošolska zakonodaja je uveljavila avtonomijo univerz?' 
zato mora novi zakon upoštevati pristojnosti univerze g|e 

visokošolskih knjižnic. 

Zaradi usklajenega izvajanja knjižnične informacijske dejavnosti 
zakon vzpostavlja knjižnično informacijsko javno s'uzb° e 
nacionalni vzajemni bibliografski sistem. Uporaba s0° a 
informacijske tehnologije je bistvena sestavina delovanja 9^ 
sistema. Zato predlog zakona ureja tudi ustanovitev, delovanje 
financiranje knjižničnega informacijskega servisa za izmen) 
podatkov. V okviru načela funkcionalne delitve nalog med subJe. 
sistema imajo v tem sistemu posebne naloge nacionalna knjiz 
in ta servis. 

Ker so naloge razvijanja strokovnosti, organiziranosti, Povezan
v0g 

in enotnosti knjižnične informacijske dejavnosti vezane na 
subjektov, zakon opušča pojem "matičnih knjižnic" in 'ma! 
dejavnosti", čeprav vsebinsko te dejavnosti ustrezno ohrani 

Da bi zagotovili v sistemu ustrezno vlogo stroke. za^°s( 
predvideva Nacionalni svet za knjižnično informacijsko d®)aV 

kot strokovno posvetovalno telo vlade. Vanj so s Preclsta
noSti. 

vključeni vsi subjekti s področja knjižnične informacijske dejav 
S tem se uresničujejo načela participacije stroke pri razv 
upravljanju sistema. 

xioVekU 
Splošna deklaracija o človekovih pravicah priznava i- fl 
pravico do obveščenosti. Povzema jo tudi 39. člen silov vjCe 
ustave. Vendar pa te pravice ni mogoče uresničevati brez p 
enakega dostopa do informacij. Zato UNESCO-v Manifest o \ 
knjižnicah izrecno zapisuje pravico enakega dostopa ,0^aj. 
vrst znanja in informacij vsakomur, ne glede na socialni P ^ 
To pravico uresničujejo predvsem javne knjižnice. Z ra n|j| 
mreže teh knjižnic smo v preteklosti dosegli v = ^giti 
enakomerno splošno dostopnost do knjižničnega gradiv3 jn 
informacij. Nova sistemska ureditev mora to stopnjo o ^ 
hkrati uveljaviti standarde, ki bodo osnova za razvoj, ka e ^ 
bo doseganje povprečnih standardov v razvitih drza. 'gnju 
predvideva tudi zadnja alineja 8. člena Zakona o ures™ 75/94)- 
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS. 
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9re za enotnost dostopa, mora država določiti enotne pogoje 
za ustanovitev, delovanje in financiranje javnih knjižnic in nadzirati 
^'^ovo uresničevanje. Da bo lahko zagotovljena dostopnost do 
Knjižničnega informacijskega gradiva vsakemu državljanu ne 
9'ede na to, v katerem delu Slovenije živi, mora država prispevati 
udi del sredstev, s katerim bo omogočala usklajen razvoj knjižnične 

°rmacijske dejavnosti. 
Predlog novega zakona predvideva, da so javne knjižnice 
samostojne pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje vseh knjižničnih nalog. Če ne izpolnjujejo teh pogojev, morajo 
Postati del oziroma enota druge javne knjižnice. S to rešitvijo naj 

1 korigirali sedanjo slabo prakso, ko se knjižnice povezujejo v 
cnamenske centre, ki združujejo popolnoma raznorodne 
javnosti (npr.kino dvorano, delavsko univerzo, plavalni bazen, 
uzejsko zbirko) , kar ogroža samostojni strokovni razvoj teh 
1'znic. Ker so knjižnice v sodobnem svetu visoko specializirane 
9anizacije, morajo biti tudi temu ustrezno organizirane. 

^'°Veniia še ni vpeljala pokrajin, kar predstavlja poseben prob- 
* saj med občinskimi javnimi knjižnicami in nacionalno knjižnico 

n 
m°9°če vzpostaviti pokrajinskih knjižnic kot vmesne oblike, ki 
1 bi imela večji in zahtevnejši izbor gradiva in odigrala 

2ak
ezova'no in svetovalno vlogo za svoje območje. Zato mora 

osr h P0'^3'' drugačno rešitev. S tem namenom predvideva t.i. 
sooi °'3moone knjižnice. Nastale naj bi tako, da bi država v 
javn'U Z- °^'narn' določila kot osrednje območne knjižnice tiste 
Potr l ce, ki bi glede na zgodovinski razvoj in sedanje e e lahko opravljale te dodatne naloge. 

3- Prim erjava z ureditvijo v drugih državah 

nie^it''n0St f-alvo"oaaje s pc 
Zai<^„Pr?ce'Snii raznolikosti 2akonodi 

zakonodaje s področja knjižničarstva v svetu je v 
saj obstajajo države, ki tovrstne 

P°droč 8 SP'011 n'majo (npr. Švedska), pa tudi take, kjer je 
števii0 h 2al<ons'<0 urejeno z enim zakonom ali pa ga ureja veliko 
naši dr" 2akonov oz- podzakonskih aktov. Glede na to da v 
zakon0H Vl ^ni'žnične informacijske dejavnosti ne ureja področna 
uredite, a'a kultura, šolstvo, znanost itd.), je smiselna njena v Posebnem zakonu. 

kniižnfcneZn'tl c'rzavafl s'cer še naletimo na različno klasifikacijo 
llNEsc'oVendar Pa 'e vedno bolj v uporabi definicija Komiteja 
,udi v mprfa stanclardizacijo knjižnične statistike, ki je našla mesto 
Guide to i ^arodnem standardu za knjižnično statistiko in v World 
^njižnice aries'Po ,ei klasifikaciji poznamo nacionalne knjižnice, 
šolske kn -s!anov s Področja visokega šolstva (visokošolske), 
^6i klasif'ifniCe' sPecialne knjižnice in javne (ang. public) knjižnice. 
Un'vSrzitetaC''' S'6C" 'uc" s'ovenska ureditev. Pri tem opredeljuje 
9'ede na r.n° kn''zn'co kot posebno vrsto visokošolskih knjižnic ^ Posebne naloge, ki jih opravlja. 

rriodei oriV6rZ na an9lo-ameriških tleh ali v državah, ki so njihov 
^iižnico ,ganiziranosti univerz prevzele, pozna univerzitetno 
v Prirneru k un'versi,y library), ki je enovita ustanova, pa ne le 
Po'e9 nje' o° ^rS Za eno samo knjižnico, ampak tudi takrat, ko je 
knjižnic g^aniziranih še več t.i. oddelčnih (angl. department) 
Ur>iverzitet ^ evr.°Pske univerze pa poznajo tudi model 
^isokošnioL; ' kniižnic, ki nimajo pristojnosti nad ostalimi 
^ m' ni'^nicami znotraj univerz. 

2akonodaje š 'avnih kniižnic so bile pri pripravi slovenske 2a,o, ker gre 8 posebei zanimive skandinavske države, pa ne le 
k°lj zanimive ^ ma'^ne države in so zato njihove rešitve veliko 
v'soke stopniR3 naS' kot ^a mo9°^e ameriške, ampak tudi zaradi 
^formacijski s

razvi,os,i njihovega knjižničarstva in knjižničnih 's emov. Na Danskem npr. srečamo med javnimi 

knjižnicami t.i. lokalne in območne (ang.county) javne knjižnice 
(slednje financira vlada, minister za kulturo pa določi, katere 
lokalne knjižnice bodo opravljale funkcijo območnih knjižnic), 14 
danskih območnih javnih knjižnic povezuje 275 občinskih 
(lokalnih) javnih knjižnic. Delovanje javnih knjižnic in njihovo 
povezovanje (ne le s knjižnicami istega tipa, ampak tudi z drugimi) 
določa "Public Libraries Act", ki je v veljavi od 1.1.1994 dalje. 
Zanimivo je še, da ima posebne funkcije v sistemu javnih knjižnic 
tudi danska državna in univerzitetna knjižnica (pridobivanje in 
posredovanje literature, še zlasti tuje). Na Finskem dobijo vse 
javne knjižnice sredstva za stroške dela od države. 

V skladu z mednarodnimi standardi opravljajo nacionalne knjižnice 
tudi posebne naloge, ki se nanašajo na zbiranje, hranjenje, 
varovanje, strokovno obdelavo in posredovanje nacionalno 
pomembnega gradiva. Posebna pozornost je namenjena tudi 
temeljni tujejezični zbirki referenčnega in drugega knjižničnega 
gradiva. Te knjižnice imajo ponekod tudi posebno mesto znotraj 
knjižničnega informacijskega sistema in skrbijo za učinkovito in 
racionalno delovanje tega sistema. Pomembni komponenti sta 
tudi skrb za raziskovalno, svetovalno in izobraževalno delo. 

Slovenski predlog zakona naloge in funkcije nacionalne knjižnice 
določa dokaj podrobno, saj ni predviden poseben zakon o 
nacionalni knjižnici. Praksi drugih držav sledi tudi v tem, da 
obravnava nacionalno knjižnico kot osrednjo državno knjižnico s 
pomembnimi novimi nalogami, ki sledijo iz osamosvojitve države 
Slovenije. 

Poleg dejavnosti knjižnic ureja zakon tudi dejavnosti knjižničnega 
informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v knjižničnem 
informacijskem sistemu Slovenije. Takšna rešitev je posebna, saj 
tovrstna zakonodaja v drugih državah te komponente ne pozna 
ali pa jo ureja s drugimi akti. Zajetje te organizacije v skupnem 
zakonu omogoča preseganje medresorske neusklajenosti na tem 
področju. Predlagano zakonsko rešitev glede knjižničnega 
informacijskega servisa za izmenjavo podatkov (ang. bibliographic 
utility) in njegovega razmerja do knjižnic bi lahko pogojno primerjali 
z nizozemsko prakso, kjer takšno nalogo opravlja servis PICA. 
Pomembna razlika je v tem, da je PICA ustanova (stichting) in ne 
javni zavod in da zato ni financirana neposredno iz proračuna, 
ampak posredno prek svojih uporabnikov (knjižnic). 

Glede na to da (praviloma) sega knjižnična informacijska 
dejavnost na več vladnih resorjev, je v svetu precej razširjena 
rešitev, da se za usklajevalne naloge v knjižničnem informacijskem 
sistemu oblikujejo nacionalni sveti. Ponekod imajo le-ti za pripravo 
strokovnih podlag na voljo močne centre (inštitute) s področja 
knjižničnih in informacijskih znanosti. Nacionalni svet za knjižnično 
informacijsko dejavnost, ki ga uvaja naš zakon, se opira na 
strokovni potencial že obstoječih organizacij. 

5. Finančne in druge posledice predlaganega zakona 

4.1 Finančne posledice za posamezne subjekte, 
vključene v zakon 

Zakon uzakonja posebne pogoje za vse knjižnice, ki bodo 
opravljale javno službo. Vključitev v nacionalni bibliografski sistem 
pa je, razen za javne knjižnice, prostovoljna. Tako bodo imele 
knjižnice, ki podpirajo izobraževalni, raziskovalni ali delovni proces 
v posameznih organizacijah, oziroma ustanovitelji teh organizacij 
možnost, da se bodo sami odločili glede na materialne možnosti 
in potrebe za vključitev v ta sistem. 
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Položaj je drugačen v primeru javnih knjižnic. Te zagotavljajo 
prebivalstvu splošno dostopnost do knjižničnega gradiva in 
informacij in morajo biti zato enakomerno razvite in povezane. Iz 
tega razloga je za vse javne knjižnice predpisana obvezna 
vključitev v nacionalni vzajemni bibligrafski sistem. Sama vključitev 
v sistem ne pomeni dodatnih sredstev, ker so javne knjižnice 
vanj že doslej vključene. Vendar pa določa zadnja alineja 8. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
(Uradni list RS, Št. 75/94), da mora nacionalni kulturni program 
opredeliti minimalna priporočila za letni odkup knjig za javne 
knjižnice in minimalna prostorska priporočila za javne knjižnice, 
ki ne smejo biti nižja od mednarodno uveljavljenih standardov 
(standardi IFLA - International Federation of Library Associa- 
tions). 

Približevanje standardom in izenačevanje stopnje razvitosti 
knjižnične dejavnosti po celotnem teritoriju bo tako problem države 
kot problem občin. Obveze občin izhajajo iz njihove pristojnosti, 
da uresničujejo lokalne potrebe svojega prebivalstva. Ker pa je 
pravica do informacij temeljna človekova pravica, govori tudi 
UNESC-ov manifest o knjižnicah o skupni odgovornosti države 
in lokalnih skupnosti. S tem namenom bo država prispevala del 
sredstev za letni nakup knjižničnega informacijskega gradiva in 
računalniške opreme ter sredstva za delovanje nacionalnega 
vzajemnega bibliografskega sistema. 

Zakon o lokalni samoupravi sicer določa, da morajo občine 
zagotavljati splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost za svoje 
prebivalstvo, vendar pa vse ostalo prepušča področni zakonodaji. 
Sedanji zakon o knjižničarstvu je še iz prejšnjega obdobja, ko so 
bile občine temeljne družbenopolitične skupnosti in del države. 
Zato nima posebnih določb, iz katerih bi bilo jasna razmejitev 
pristojnosti med državo in občinami. Poleg tega je bil tedaj temelj 
financiranja samoupravni dogovorni sistem in zakon tem 
vprašanjem ni posvečal posebne pozornosti. Ko so občine v 
demokratičnem sistemu postale samostojne samoupravne 
skupnosti, je bilo potrebno njihove dolžnosti pravno predpisati, če 
naj bi bile obvezne. V ta namen so bila uporabljena merila za 
uporabo sredstev, ki jih je država prepustila občinam v okviru 
sistema zagotovljene porabe. Ker so občine samostojne 
samoupravne skupnosti, kar pomeni, da imajo pravico same 
odločati tudi o svojih sredstvih, so bila ta merila ukinjena. S tem je 
država izgubila edini mehanizem, ki je prisilil občine k spoštovanju 
obveznosti do javnih knjižnic in zagotavljal usklajen razvoj celotne 
mreže javnih knjižnic v Sloveniji. Zato ga je potrebno nadomestiti 
s specialno zakonodajo za knjižničarstvo, ki bo v teh novih 
razmerah nadomestila merila z zakonsko določenimi obveznostmi 
občin do javnih knjižnic. 

Ker je mogoče zahtevati doseganje mednarodnih standardov le 
postopoma v daljšem obdobju, je potrebno s posebnim predpisom 
določiti samo minimalne obveznosti in kratkoročni rok, v katerem 
jih mora knjižnica izpolniti. Za določitev minimalnih pogojev, ki 
zagotavljajo vkjučitev v sistem, bo minister odgovoren za kulturo 
sprejel pravilnik, ki bo izhajal iz že doseženega povprečja v 
Sloveniji in tako določil kot obveznost vseh javnih oblasti, da 
zagotavljajo vsaj take prostorske, kadrovske, tehnične pogoje in 
letni nakup knjižničnega gradiva, kot so bili povprečno že doseženi 
v letu pred njenim sprejemom. To pomeni, da bodo morale javne 
oblasti (občine in država) knjižnicam, ki so pod povprečjem, 
ustrezno povečati sredstva in tako zagotoviti vsaj povprečno 
dostopnost knjižničnega gradiva za svoje občane. Ostale 
knjižnice, ki te povprečne pogoje že dosegajo, bodo morale v 
skladu z normativi načrtovati postopno popolno doseganje 
nacionalnih priporočil. 

4.2 Sedanja višina javnih sredstev 

Leta 1998 so javne knjižnice porabile cca 4 milijarde 792 mio SIT,' 
imele pa so 4 milijarde 307 mio prihodkov. Občine so prispevale 2 
milijardi 934 mio SIT, morale pa bi cca 3 milijarde 419 mio SIT, 
država (MK) cca 910 mio SIT. Javne knjižnice pa so ustvarile 463 
mio SIT lastnih dohodkov. Od tega je šlo približno 42% za plače, 
23,7% za nakup knjižničnega gradiva in informacijske opreme, 
25% za materialne stroške za delovanje knjižnic in 8,8% za 
investicije. 

Državna sredstva cca 910 mio SIT so bila dana: 443 mio SIT za 
redni nakup knjižničnega gradiva, 11,5 mio SIT za projekte javnih 
knjižnic, 99,8 mio SIT za informacijsko infrastrukturo, 27 mio SIT 
za opremo in investicijsko vzdrževanje, 282 mio SIT za investicije, 
15,5 mio SIT za mednarodno sodelovanje, 3,4 mio SIT za knjižnice 
zamejskih Slovencev ter 6,8 mio SIT za posebej dotirane knjižnice 
in 1 mio SIT za Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije. Za posebne 
naloge javnih knjižnic, to je. programe obeh narodnih manjšin in 
Romov, pa je bilo namenjenih še 19 mio SIT. 

4.3 Približevanje standardom 

V povprečju se javne knjižnice približujejo standardu prirasta 
knjižničnega fonda, ne pa tudi prostora. Nekatere knjižnice ga 

sicer dosegajo ali celo presegajo, veliko pa jih je globoko pod njim 
in ga ne bodo tako kmalu dosegle. Potrebno bo ugotoviti, v 
kakšnem časovnem obdobju lahko v Sloveniji javne knjižnice 
razvojno izenačimo. Tako glede prirasta gradiv kot prostorskih 
pogojev bo k povečanju povprečja prispeval tudi »kulturni tolar", 
dodatna sredstva pa bodo morale nameniti predvsem občine za 
vzpostavitev potrebne prostorske infrastrukture in uskladite^ 
kadrovskih potreb s standardi. Dodatna sredstva tako države 
kot občin pa bo zahtevalo tudi zagotavljanje informacijske 
infrastrukture (računalnikov in ustreznih komunikacijski 
povezav). 

4.3.1 Približevanje nakupnemu standardu 

Sedaj veljavni slovenski standardi, ki določajo nakup knjižničri'^ 
gradiv, so približno za eno tretjino nižji od mednarodnih. Kiju 
temu jih knjižnicam od leta 1987, ko so bili sprejeti, ni usPq0 
povsod doseči. Npr. po standardu za letni prirast knjig (nPr- (u 
izvodov na 1000 prebivalcev) bi morale javne knjižnice v e 
1998 kupiti cca 395.600 knjig, cca 10.000 revij in drugih sorijs 
publikacij ter cca 20.000 enot neknjižnega gradiva. Dejanski do 
(kar poleg nakupa vključuje tudi obvezni izvod, zameno, ciar lf>--.e 
je bil za knjige 366.814 enot ali 92,7%, za serijske publika 
14.341 enot ali 143%, za neknjižno gradivo pa 32.632 eno 
163%. Če odštejemo obvezni izvod knjig, ki ga je cca 8 A l 
podatkih za I. 1997), je bil dejanski nakup knjig 337.000 eno , 
pa je le 85 % standarda. Ustrezno temu se z odštetjem obvez" ^ 
izvoda, ki ga prejema le 9 knjižnic, zmanjša doseganje stan..njc0 
tudi pri časopisju in neknjižnem gradivu. Ob tem nekatere knji 
standard prirasta presegajo, druge pa so izrazito pod njim- 

Zato bodo potrebna dodatna sredstva, s katerimi bocl0.clrža^a
na 

občine po uveljavitvi zakona izenačile stanje v kni'žn,c^a|<Ljp 
posameznih segmentih.Tako skupni dodatni stroški za letni ^ 
knjig od doseženega stanja v posamezni knjižnici do P°^P 
ki dosega 83% standarda (za leto 1997), znašajo 213- 
SIT in so izračunani po povprečni ceni knjige. Upoštevati m 
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so možni rabati v višini do 30%, zato je ta sredstva mogoče 
zmanjšati za cca 64.000.000 SIT. Od preostalih 149.537.000 SIT 
° država dolžna zagotoviti polovico, to je 74.700.000 SIT, kar je 

7n d0 na vsa sredstva države za nakup knjig v letu 1999 (cca 00 mio) približno 10% več, ta sredstva pa bi seveda prejele 
njižnice, ki so za zdaj še pod povprečjem 83%. 

4-3-2 Približevanje prostorskemu standardu 

Javne knjižnice so imele konec leta 1998 52.350 m2 prostorov, 
rostorski standard je dosegel 75,3% standarda, računano po 
m2 na 1000 prebivalcev, kar je le približek, saj sega standard 
28-50m2 na 1000 prebivalcev, odvisno od velikosti kraja, 

njiznice bi torej morale povprečno imeti cca 69.500m2 prostora, 
J0 Pa ga le 52.351 m2 (v letu 1997 53.105m2). 

Knjižnice dosegajo razmeroma dobro povprečje prostorskega 
ln "darda na račun tistih, ki so bile na novo zgrajene ali adaptirane 
do anc'ard močno presegajo. Zato bodo pri večini knjižnic že za eganje povprečja potrebne kar velike investicije, zlasti ker se 
cl0 P°vPrečje v letu 2000/2001 močno dvignilo, saj so bile ali bodo 
pjfne nekatere velike knjižnice (Nova Gorica, Novo mesto, 

sta n S°b°,a) Za doseganje povprečnega prostorskega darda naj bi občine investirale sredstva glede na svoje 

opreli a'ne P°,re':)ei značilnosti in zmožnosti, vendar v okviru 
Prohi 6 pogojev. O sodelovanju države pri reševanju te 
vsak0mat'ke Se bodo obfiine dogovarjale neposredno z državo v m konkretnem primeru, tako kot je bila praksa doslej. 

4,3 3 r% 
Približevanje standardom računalniške 
opremljenosti 

V let 
delovn h9^8 'e k"0 v 299 'zP°soievališčih le 272 računalniških 
ko bj mest za uporabnike ali 0,14 na 1000 prebivalcev, medtem 
2ahtevS|>d0')n0 izva)anie knjižnične informacijske dejavnosti a° 1 računalniško mesto na 1000 uporabnikov. 

oprJn^'61710, da mani^e knjižnice nimajo veliko računalniške 
omejen h namenjene samo uporabnikom, predvsem zaradi 
bilo mo Pros,orskih kapacitet oz. ustreznih čitalnic, kamor bi 
P°dlaqj9°Ce ,0 °Premo namestiti. Za doseganje standarda bi na 
272 račP°datka za let0 1 ®97' da je bilo za uporabnike namenjenih 
1999 je

Unalni^ov in ocene, da je država kupila v letih 1998 in 
1-880 -109 10<^ računalnikov zanje, v državi potrebovali še 
opremo) Cuna'n'kov (z ustrezno komunikacijsko in periferno 
Sit na '

samo za končne uporabnike, kar bi po oceni (cca 400.000 
v letu 19qq0 opreme) Pomenilo cca 752.000.000 SIT (država je 
SIT) g . Phspevala 55 mio SIT, v letu 2000 pa bo cca 63 mio 
s,andard ,emP°m P' potrebovali najmanj 10 let, da bi dosegli 
°preme '• e pa uPoštevamo še hitro zastarevanje računalniške 
2a ra<*i,Ll^ n,uino> da država in občine namenijo večja sredstva alniško opremo. 

^34 
Približevanje kadrovskim standardom 

kadrovska ?a Po kriterjiu 
ba v knjižnicah je slaba, saj glede na standard 

10.000 -1? nrvf°'e 9radiv (P° standardu 1 strokovni delavec na 
^Posodile u 'zP°soienih enot, javne knjižnice so v letu 1998 
d°Seganja st 6 m'° 6n0t 9radiva)' kaže v letu 1998 le 45% 
59,6% doseaandarda' upoštevamo I0 strokovne delavce in 
^ dejansko n'a' P°'e9 'a*1 upoštevamo tudi druge delavce, 
^0.129 enot fP0S0'a'° 9radivo. Na vsakega zaposlenega pride 

zposojenega gradiva. Rezultat je slabši kot v letu 

1997 tako zaradi naraščanja izposoje (porast 8,4%) kot tudi zaradi 
zmanjšanja števila strokovnih delavcev. 

Po podatkih, ki jih je zbrala državna matična služba v NUK, je bilo 
v letu 1998 v knjižnicah redno zaposlenih 775 ljudi (v letu 1997 
785,6), od tega 587,5 (v letu 1997 613) strokovnih delavcev. Torej 
smo priča celo zmanjševanju števila zaposlenih strokovnih 
delavcev. Situacijo s pomanjkanjem kadrov za razmeroma 
normalno funkcioniranje knjižnice trenutno rešujejo s honorarnimi 
zaposlitvami (204 honorarno zaposleni, kar je več kot 26% redno 
zaposlenih). 

Občine, ki še ne dosegajo povprečja 67% zaposlitvenega 
standarda (podatek za leto 1997) glede na število zaposlenih po 
(prilagojenem) kriteriju izposoje, bodo morale za doseganje 
povprečja zaposliti dodatnih 46 ljudi, kar je po oceni cca 
183.400.000 SIT letno. 

Zanimivo je, da knjižnice glede na stari standard - 2 zaposlena na 
10.000 prebivalcev - dosegajo v povprečju 156%. Glede na 
večanje izposoje (cca 8% letno) pa postaja vse bolj smiselno 
uravnavanje števila zaposlenih po kriteriju izposojenega gradiva, 
kjer pa smo dosegli leta 1997 le 67% standarda, kar se ujema z 
doseganjem po mednarodnem standardu IFLA - 1 zaposleni na 
2000 prebivalcev - po katerem dosegamo 65,7%. Mogoče je 
predvidevati, da se bo s približevanjem standardom po vseh 
kriterijih, tako glede nabave gradiv, opremljanja z računalniškimi 
zmogljivostmi in zagotavljanja prostorskih zmogljivosti, število 
obiskovalcev in uporabnikov knjižnic še povečevalo. To bo 
povečalo predvsem izposojo in drugo delo z uporabniki, zlasti 
posredovanje informacij in informacijsko opismenjevanje ter 
posledično ustvarilo dodaten pritisk na zaposlovanje. Občine bodo 
morale zagotoviti sredstva za vzdrževanje s pravilnikom 
določenega nivoja zaposlitev. 

4.4 Prihodnje financiranje javnih knjižnic 

Vse občine oziroma njihove javne knjižnice imajo zagotovljeno 
osnovno informacijsko infrastrukturo in dobijo del sredstev za 
nakup knjižničnega gradiva od države, pri čemer so demografsko 
ogrožene občine privilegirano obravnavane in je ta delež nekoliko 
večji. Vsa ostala sredstva (investicijsko vzdrževanje, investicije, 
oprema in mednarodno sodelovanje) pa so odvisna od finančnih 
možnosti in jih dobijo samo posamezne knjižnice na podlagi 
selektivne odločitve. Ker gre za redne finančne obveznosti, lahko 
postane sporno, da država prispeva finančna sredstva samo 
nekaterim. Glede na to predlog zakona uveljavlja jasno razmejitev: 
občine so kot ustanoviteljice javnih knjižnic dolžne finančno 
pokrivati vse redne stroške javnih knjižnic, država pa vsem pri 
tem prispeva del sredstev za nakup knjižničnega gradiva in za 
zagotavljanje informacijske infrastrukture, s čimer zagotavlja 
optimalno enakomerno dostopnost gradiv in informacij na celotnem 
ozemlju. Investicijsko vzdrževanje in investicije oziroma nakup in 
vzdrževanje prostorov za knjižnice bi tako postala v celoti naloga 
občin, kar je v skladu tudi z novim lastniškim položajem občin, ki 
je nastal z njihovo preobrazbo v samostojne samoupravne 
skupnosti z lastnim premoženjem. Enako velja za mednarodno 
sodelovanje,ki postane v okviru rednega mednarodnega 
sodelovanja javnih knjižnic del njihove redne dejavnosti. Tako 
predlog zakona ohranja javne razpise v bistvu samo za posamične 
izredne projekte. 

Javne knjižnice, ki so se razvile iz nekdanjih študijskih knjižnic, 
opravljajo posebne naloge za širše območje(zahtevnejši izbor 
gradiva, strokovna pomoč drugim javnim knjižnicam..). Ker v 
Sloveniji ni pokrajin,je primerno, da država prevzame financiranje 
teh nalog. 
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Posebna naloga države je tudi financiranje posebnih programov 
knjižnic, ki pokrivajo obe manjšini in Rome ter zamejce. 

4.5 Izvedba približevanja standardom 

Povečanje sredstev, ki bo potrebno za približevanje mednarodnim 
standardom, bo mogoče izpeljati le postopoma, zato zakon 
predlaga, da se približevanje veže na triletna razvojna obdobja. 
Osnova za triletno načrtovanje v javnih knjižnicah bodo normativi, 
ki jih bo na podlagi novo sprejetih standardov sprejelo ministrstvo 
za kulturo. Ker je stanje v občinah zelo različno, bo to za nekatere 
občine povzročilo večje finančne posledice kot za druge, saj so 
zlasti enote sedanjih matičnih knjižnic v manjših občinah 
neenakomerno razvite. 

Poleg tega bo potrebno odpraviti sedanjo prakso, ko novo nastale 
občine, ki so sicer po zakonu dolžne zagotavljati knjižnično 
informacijsko dejavnost za svoje območje, zagotavljajo samo 
sredstva za materialne stroške, investicijsko vzdrževanje in 
amortizacijo izposojevališč oziroma bibliobusov na svojem 
območju ter svoj delež za letni odkup knjižničnega gradiva. Vse 
ostale stroške opravljanja knjižnične dejavnosti na teritoriju novo 
nastalih občin, vključno s plačami zaposlenih, pa so pokrivale 
občine, kjer imajo te knjižnice sedež. Na ta račun so sicer dobile 
določena sredstva iz t.i. zagotovljene porabe, vendar pa se je z 
ukinitvijo tega sistema v letu 1998 situacija bistveno spremenila in 
sedaj občine že postopoma razčiščujejo tudi finančno pokrivanje 
teh stroškov. 

Podobno velja za domoznansko dejavnost. Nekatere občine jo 
zagotavljajo v svojih knjižnicah, druge pa prepuščajo večjim 
knjižnicam (predvsem nekdanjim študijskim knjižnicam). V 
slednjem primeru zagotavlja sredstva za to nalogo občina, kjer 
ima taka knjižnica sedež, v prihodnje pa bo verjetno prišlo tudi do 
razčiščevanja v zvezi s tem, kar pomeni, da bodo morale občine, 
ki uživajo to storitev, zanjo plačati. 

4.6 Financiranje nacionalne knjižnice 

Država v celoti financira nacionalno knjižnico (Narodno in 
univerzitetno knjižnico v Ljubljani). V letu 1998 ji je namenila 605 
mio SIT (565 mio rednih sredstev, 15,8 mio za dodatni program, 
25 mio za investicijsko vzdrževanje). Z osamosvojitvijo Slovenije 
so se razširile naloge Nacionalne knjižnice, zato je potrebno za 
uresničevanje tega zakona in opravljanje nalog, ki sledijo iz 
osamosvojitve države, ustrezno povečati finančna sredstva. 

Naloge nacionalne knjižnice so se razširile na področjih, ki 
zahtevajo zagotavljanje storitev na nacionalni oz. državni ravni. 
Ustanovljene so bile tri nacionalne agencije: za ISSN, ISBN in 
ISMN nacionalnih številk za mednarodno bibliografsko kontrolo 
publikacij, v zametkih je center za vladne in uradne publikacije, ki 
naj zagotavlja dostopnost do teh publikacij in zamenjevanje 
slovenskih uradnih publikacij s tujimi glede na interese vlade 
oziroma drugih državnih organov; v ustanavljanju je center za 

publikacije Evropske unije. Poleg tega mora knjižnica izvajati pro- 
gram enotne normativne bibliografske kontrole na nacionalnem 
nivoju ter izoblikovati vsaj minimalne storitve za manjšine ter 
posebne kategorije prebivalcev (slepi in drugi invalidi). 

V okviru nacionalne knjižnice oziroma njenega centra za razvoj 
knjižničarstva se bodo pripravljali pravilniki, ki izhajajo iz tega 
zakona, t.j. izvršilni predpisi in metodologija za spremljanje 
enotnega delovanja knjižnic. Razširjeno bo tudi sodelovanje v 
Nacionalnem programu statističnih raziskovanj, kjer NUK deluje 
kot registrska organ izacija. 

Nacionalna knjižnica ima 130 zaposlenih. Navedene dodatne 
naloge lahko izpelje le, če pridobi 16 novih sodelavcev, za kar je 
potrebno skupaj z materialnimi stroški za te naloge 70 mio SIT po 
sedanji vrednosti. 

4.7 Financiranje knjižničnega informacijskega 
servisa za izmenjavo podatkov 

Ker knjižnični informacijski sen/is za izmenjavo podatkov izvaja 
dejavnost za vse vrste knjižnic, je financiran s strani vseh 
zainteresiranih sektorjev. Pri tem največji delež sredstev pridobi 
od Ministrstva za znanost in tehnologijo ( v letu 1998 cca 
388.000.000 SIT), manjša pa od Ministrstva za kulturo (62.000.000 
SIT) in Ministrstva za šolstvo in šport posredno preko knjižnic 
(cca 60.000.000 SIT). Hiter razvoj informacijske tehnologije in s 

tem povezano povečanje informacijskih potreb prebivalstva bosta 
zahtevala stabilno in progresivno financiranje tega dela knjižnične 
informacijske dejavnosti. Sredstva bodo namenjena tako nakupu 

sodobne strojne in programske opreme kot tudi dodatnemu 
zaposlovanju, ki ga bo zahteval razvoj sistema. 

4.8 Zagotavljanje nadzora in usmerjanje knjižnične 
informacijske politike 

Za enotno delovanje subjektov, ki izvajajo knjižnično informacijsko 
javno službo oziroma bodo vključeni v nacionalni vzajem 
bibliografski sistem, je nujno potreben tudi upravni in z njim povez 
strokovni nadzor. 

Ker občine ustanavljajo javne knjižnice, je ta nadzor še P°se^J 
aktualen, saj zagotavlja enotnost delovanja teh knjižnic. Ministrs 
za kulturo te naloge doslej ni opravljalo, ker za to ni bilo Pr 

zakonske podlage. Prehod na sistem javnih služb v 
knjižnicah bo to podlago zagotovil, a hkrati zahteval doda 
kadrovsko usposobitev ministrstva. Glavne naloge ministr ^ 
bodo spremljanje izvajanja zakona in njegovih predpisov ^ 
tem povezan nadzor nad delovanjem knjižnic, poročanje o 
ustanovitelju ter izrekanje ukrepov za uveljavitev zakonitos i- 
to bo potrebno odpreti vsaj eno delovno mesto višjega uprav 
delavca, kar pomeni, upoštevaje sredstva za plačo in mate . 
stroške za njegovo delo, približno 7 mio SIT letno ter en ^ 
strošek za zagotovitev delovnih pogojev za opravljanje tega 
(ustrezno opremljen pisarniški prostor ter določen o 
administrativnih storitev). 
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BESEDILO členov 

ZAKON O KNJIŽNIČARSTVU 

Varianta: 

ZAKON o knjižnični informacijski dejavnosti 

'•SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

2akon ureja knjižnično informacijsko dejavnost, tako da določa 

dejavnost, ustanovitev, financiranje in nadzor knjižnic, ki se 
"nancirajo iz javnih sredstev ter knjižničnega informacijskega 
servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem 
bibliografskem sistemu, 

nacionalni vzajemni bibliografski sistem in pogoje za vključitev 
v 'a sistem, 

naloge nacionalnega sveta za knjižnično infromacijsko 
aeiavnost. 

2. člen 
(knjižnična informacijska dejavnost) 

ni'žnična informacijska dejavnost knjižnic po tem zakonu zajema: 

zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega 
. ^0rmacijskega gradiva, 

9otavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih 
Publikacij, 
^delovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih 

. formacijskih virov, 

in°stod°Vanie biografskih in drugih informacijskih proizvodov 
Pridobivanj uporabnikov, 

UpoJ™Jsko opismenjevanje ter drugo izobraževanje 

dedi^n'9 kn''*n'^ne9a informacijskega gradiva, ki je kulturna 
rugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

Podatkov' kn''žniinega informacijskega servisa za izmenjavo 2aiema 
V nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu loma zagotavljanje: 

" dostopn delovanie vzajemnega bibliografskega sistema, 0 e|ektronskih virov informacij v tem sistemu. 

3. člen 
(javna služba) 

ki jo po tem zakonu financira 
tiroma ,ok

9r,aVlia dru9e materialne pogoje za delo država 
s|užba. Opr^ i"8 skupnos,i. i® knjižnična informacijska javna 
drug6 DravnQ

V 'a'° '° 'avni 2av°di, na podlagi koncesije pa tudi 
osebe in posamezniki. 

Dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo 
podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu je 
javna služba. Zagotavlja jo javni zavod ali druga pravna oseba na 
podlagi koncesije. 

4. člen 
(knjižnično informacijsko gradivo) 

Knjižnično informacijsko gradivo so objavljeni tiskani, zvočni, 
slikovni, elektronski ali kako drugače tehnično izdelani zapisi, ki 
jih zbirajo in javnosti posredujejo knjižnice ter so namenjeni za 
potrebe kulture, izobraževanja, raziskovanja in informiranja. 

Knjižnično informacijsko gradivo so tudi rokopisi in drugo 
neobjavljeno gradivo (tipkopisi, elektronski zapisi in podobno), 
namenjeno potrebam iz prejšnjega odstavka. 

V dvomu, ali gre za knjižnično informacijsko gradivo, odloča 
pristojni minister iz 53. člena. 

5. člen 
(nacionalni vzajemni bibliografski sistem) 

Nacionalni vzajemni bibliografski sistem sestavljajo knjižnice, ki 
izpolnjujejo pogoje iz tega zakona za vključitev v ta sistem, 
nacionalna knjižnica in organizacija, ki izvaja dejavnost 
knjižničnega informacijska servisa za izmenjavo podatkov v tem 
sistemu (v nadaljevanju: knjižnični informacijski servis). 

6. člen 
(kulturna dediščina in kulturni spomenik) 

Za knjižnično informacijsko gradivo, ki je kulturna dediščina, veljajo 
predpisi o varstvu kulturne dediščine. Knjižnično informacijsko 
gradivo se razglaša za kulturni spomenik po predpisih o varstvu 
kulturne dediščine. 

Ne glede na prvi odstavek se s tem zakonom razglasi za kulturni 
spomenik naslednje knjižnično informacijsko gradivo: 

- kodeksi, listine in drugo rokopisno gradivo, kartografsko, notno 
ipd. gradivo, nastalo pred 1800, ki ima značaj Slovenike, 
- arhivski izvodi vseh publikacij, ki imajo značaj Slovenike in/ali so 
kot taki določeni s predpisi o obveznem izvodu. 

Minister, pristojen za kulturo, lahko dovoli izvoz knjižničnega 
informacijskega gradiva, ki je kulturni spomenik, po predhodnem 
mnenju nacionalne knjižnice. 

II. KNJIŽNICE 

7. člen 
(vrste knjižnic) 

Po prevladujočem krogu uporabnikov so knjižnice: 
- javne 
- šolske 
- visokošolske 
- specialne 
- nacionalna. 

Varianta I: 
Prva alineja se spremeni tako, da se glasi: 

splošne", 
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8. člen 
(namen knjižnic) 

Knjižnica je pravna oseba ali njen del, ki izvaja knjižnično 
informacijsko dejavnost in s tem namenom organizira zbirko 
knjižničnega informacijskega gradiva in virov informacij ter 
zagotavlja posameznikom in skupinam v skladu s pravili knjižnice 
dostopnost in uporabo: 

lastnega gradiva in z njim povezanih informacij, 
medknjižnične izposoje, 
zunanjih dostopnih informacijskih virov. 

Knjižnica mora zagotoviti ustrezen čas in način poslovanja ter 
možnost reproduciranja avtorskih del za osebne potrebe 
uporabnikov v skladu s predpisi o avtorskih pravicah. 

9. člen 
(brezplačne osnovne storitve) 

Vlada Republike Slovenije določi z uredbo osnovne storitve 
knjižnic, ki so za uporabnike brezplačne, pri čemer gre za tiste 
storitve, ki knjižnicam ne povzročajo dodatnih stroškov. 

10. člen 
(zveze knjižnic) 

Knjižnice se lahko povezujejo v zveze, ki so koordinativna telesa, 
ki predstavljajo in zastopajo interese, ki so povezani z njihovim 
razvojem. Zveze niso samostojne pravne osebe. 

11. člen 
(razvid knjižnic) 

Knjižnice iz tega zakona se morajo vpisati v razvid knjižnic, ki ga 
vodi nacionalna knjižnica. Podrobnejše določbe v zvezi s 
postopkom vpisa in vodenjem tega razvida sprejme minister, 
pristojen za kulturo, v soglasju s pristojnima ministroma iz 53. 
člena. 

12. člen 
(strokovna priporočila) 

Razvoj knjižnic usmerjajo strokovna priporočila, ki jih sprejme 
Nacionalni svet za knjižnično informacijsko dejavnost. 

13. člen 
(izločanje knjižničnega informacijskega gradiva) 

Knjižnica izloča knjižnično informacijsko gradivo v skladu s 
strokovnimi navodili, ki jih sprejme nacionalna knjižnica. 

14. člen 
(donacije knjižničnega informacijskega gradiva) 

Knjižnica prevzema donacije knjižničnega informacijskega 
gradiva, ki je pomembno po merilih knjižnične stroke. 

15. člen 
(zbiranje podatkov) 

Knjižnice imajo za potrebe svojega dela in za zavarovanje gradiva 
pravico, da v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov 
zbirajo in obdelujejo naslednje osebne podatke svojih uporabnikov: 

ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega 
bivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola. 

Podatki kot so ime in priimek ter naslov stalnega in začasnega 
bivališča se zbrišejo eno leto po izpolnitvi namena zaradi katerega 
so bili zbrani. 

1. Javne knjižnice 

16. člen 
(javne knjižnice) 

Javne knjižnice so pravne osebe, ki izvajajo knjižnično 
informacijsko dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju, tudi za 
skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. 

Javne knjižnice poleg dejavnosti iz 2. člena tudi 

sodelujejo v vseživljenskem izobraževanju, 
zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko 
gradivo, 
zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so 
splošno dostopna na elektronskih medijih, 
organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in 
odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, 
organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino m 
odrasle s posebnimi potrebami (duševno in telesno prizadeti, 
priseljenci...), 
organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo 
dejavnostjo. 

Javne knjižnice so vključene v nacionalni vzajemni bibliografsk' 
sistem. 

Javne knjižnice lahko opravljajo tudi gospodarsko dejavnost, če 
je ta namenjena opravljanju knjižnične informacijske dejavnosti- 

Javna knjižnica lahko prenese naloge iz druge alineje na osrednjo 
območno knjižnico ali v soglasju z njo na drugo knjižnico s teg 
območja. 

Javne knjižnice delujejo na podlagi zakonodaje s področja kulture 
in po tem zakonu. 

17. člen 
(pravna oseba) 

Javna knjižnica je samostojna pravna oseba (v nadaljevanj 
samostojna knjižnica), če izvaja knjižnično informacijsko dejavn ^ 
za okvirno 10.000 in več prebivalcev. Knjižnica, ki izvaja 
dejavnost za območje z manjšim številom prebivalcev, je en 
samostojne knjižnice. 

18. člen 
(dolžnost občin) 

Vsaka občina mora zagotoviti knjižnično informacijsko c,e.'a^ypaj 
za svoje občane tako, da ustanovi javno knjižnico sama ali s s 
z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavn ^ 
pogodbo drugi javni knjižnici v soglasju z njenim ustanovit 

Če ustanovi več občin skupaj javno knjižnico, določijo medseboj 
pravice in obveznosti v aktu o ustanovitvi. 

Če se posamezna občina, ki ne izpolnjuje pogojev za ustano^ Q 
samostojne knjižnice, ne more dogovoriti z drugo ob 



soustanoviteljstvu oziroma pogodbenem izvajanju knjižnične 
informacijske dejavnosti za svoje občane, prevzame izvajanje te 
dejavnosti osrednja območna knjižnica s pogodbo. Če ima občina 
na svojem območju že izposojevališče, postane to enota osrednje 
območne knjižnice. 

Ce občina ne zagotovi knjižnične informacijske dejavnosti za 
svoje prebivalce, stori to država na njen račun. 

19. člen 
(posebni pogoji za sodno registriranje javne knjižnice) 

Javne knjižnice se lahko registrirajo za izvajanje knjižnične 
ormacijske dejavnosti na podlagi odločbe o izpolnjevanju 

Pogojev iz pravilnika iz 35. člena tega zakona. Ti pogoji izhajajo iz 
Povprečno doseženih pogojev v javnih knjižnicah v zadnjem 
0 edarskem letu pred njegovim sprejemom in se vsaka tri leta 

'ajujejo glede na v tem času doseženo novo povprečje. 

^avne knjižnice morajo pogoje trajno izpolnjevati, kar mora po 
radni dolžnosti nadzorovati ministrstvo, pristojno za kulturo. Če 
vna knjižnica preneha izpolnjevati te pogoje, mora izdati pristojni 
'nister odločbo, s katero naloži ustanovitelju(ljem) njihovo 
Polnitev v določenem roku. Če tega ne stori(jo), stori to država 

na njegov (njihov) račun. 

. 20. člen 
(normativi za načrtovanje razvoja javnih knjižnic) 

prin'S,er
: 

pris,°ien za kulturo, sprejme na podlagi strokovnih 
razv l'0^' 'Z 12' ^'ena vsaka tri leta normative za načrtovanje 
0 °'aiavnih knjižnic v naslednjem triletnem obdobju. Na njihovi 

ust °Vi Pr'Prav' vsaka javna knjižnica v soglasju s svojim 
norm

n°Vi,eliem ,r''etn' razvojni načrt, katerega skladnost z a,ivi preveri ministrstvo, pristojno za kulturo. 

21. člen 
(merjenje delovanja knjižnic) 

so^oi^' pris,0ien 23 kulturo, sprejme pravilnik o merilih, po katerih 2ne javne knjižnice meriti svoje delovanje. 

22. člen 
(navodila za domoznansko gradivo) 

nac?on^V'^n'Ce uP°š,evai° za strokovno obdelavo in hranjenje 
nacinn^n° pomenibnega domoznanskega gradiva navodila nalne knjižnice. 

Oavno l -s- 23- člen 
Kri|iznice na narodnostno mešanih območjih) 

Minister1''*'1'08 na naroclnostno mešanih območjih, ki jih določi 
'nformaci °kd90VOren 2a kul,ur0' zagotavljajo tudi knjižnično 
"^džarsk ° de'avnost. namenjeno pripadnikom italijanske in 
omogoča6 narodne skupnosti ter romske skupnosti. Te knjižnice 
•udi v niiJ° PriPadnikom teh skupnosti možnost komuniciranja v njihovem jeziku. 

odstavka1!)*0'06 pripravii0 program dejavnosti iz prejšnjega soglasju s predstavniki narodnih skupnosti. 

24. člen 
(javne knjižnice na obmejnih območjih) 

Javne knjižnice, ki pokrivajo obmejna območja, zagotavljajo 
dostop do knjižničnega informacijskega gradiva tudi Slovencem 
v zamejstvu, tako da jim omogočajo izposojo, v sodelovanju z 
osrednjimi knjižnicami Slovencev v zamejstvu za njihove potrebe 
izvajajo nakup gradiv v Sloveniji ter pomagajo pri razvoju knjižnic 
slovenske manjšine v sosednjih državah. 

Javne knjižnice pripravijo program dejavnosti iz prejšnjega 
odstavka v Sodelovanju z nacionalno knjižnico. 

25. člen 
(osrednja območna knjižnica) 

Javna knjižnica, ki na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim 
za kulturo, v soglasju s svojim ustanoviteljem opravlja za širše 
območje posebne naloge, je osrednja območna javna knjižnica. 

Njene posebne naloge so: 

zagotavljati povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega 
, informacijskega gradiva, 

usmerjati izločeno knjižnično informacijsko gradivo s svojega 
območja , 
nuditi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja, 
koordinirati zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega 
gradiva za svoje območje. 

2. Šolske in visokošolske knjižnice 

26. člen 
(šolske knjižnice) 

Šolske knjižnice podpirajo izobraževalni proces, tako da izvajajo 
knjižnično informacijsko dejavnost predvsem za učence, vajence, 
dijake in študente višjih strokovnih šol ter za strokovne delavce 
teh šol. 

Šolske knjižnice so del vzgojno-izobraževalnih zavodov in delujejo 
na podlagi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja ter po 
tem zakonu. 

27. člen 
(visokošolske knjižnice) 

Visokošolske knjižnice podpirajo študijski in raziskovalni proces 
tako da izvajajo knjižnično informacijsko dejavnost predvsem za 
študente, visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce. 

Visokošolske knjižnice so del visokošolskih zavodov in delujejo 
na podlagi predpisov s področja visokega šolstva in potem zakonu. 

28. člen 
(univerzitetne knjižnice) 

Univerzitetne knjižnice so glavne visokošolske knjižnice univerz. 

Univerzitetne knjižnice imajo poleg nalog iz 2. člena in nalog 
visokošolskih knjižnic iz prejšnjega člena še naslednje naloge: 
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koordinirajo knjižnično informacijsko dejavnost na univerzah, 
koordinirajo nabavo in ponudbo knjižničnega informacijskega 
gradiva v okviru univerz, 
organizirajo in usklajujejo delovanje sistema medknjižnične 
izposoje, 
koordinirajo deponiranje in izločanje gradiva na univerzah, 
koordinirajo izdelavo bibliografije visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev svoje 
univerze, 
pridobivajo in obdelujejo obvezne izvode gradiv, ki nastajajo 
in se objavljajo v okviru univerze, vključno z diplomskimi, 
magistrskimi in doktorskimi nalogami, 
usklajujejo pripravo in izvedbo programov izobraževanja 
uporabnikov na univerzah, 
nudijo strokovno pomoč delavcem v knjižnični informacijski 
dejavnosti v okviru univerz. 

Univerzitetne knjižnice delujejo na podlagi predpisov s področja 
visokega šolstva in po tem zakonu. 

29. člen 
(povezovanje visokošolskih knjižnic v nacionalni 

vzajemni bibliografski sistem) 

Visokošolske knjižnice članic univerz se povezujejo v nacionalni 
vzajemni bibliografski sistem koordinirano preko univerz. 

3. Specialne knjižnice 

30. člen 
(specialne knjižnice) 

Specialne knjižnice izvajajo knjižnično informacijsko dejavnost 
na posameznih znanstvenih ali strokovnih področjih in z njo 
podpirajo predvsem delovni in raziskovalni proces organizacije, 
katere del so. 

Specialne knjižnice poleg dejavnosti iz 2. člena tudi 

- zagotavljajo specializirane informacije na posameznih 
znanstvenih, strokovnih in problemsko orientiranih področjih ali v 
organizacijah, katerih del so, 
- predvsem vsebinsko obdelujejo knjižnična informacijska gradiva 
in interne dokumente organizacij, katerih del so, 
- gradijo specializirane knjižnične in podatkovne zbirke, 
- vrednotijo in posredujejo specializirane informacije, 
- usposabljajo uporabnike za iskanje specializiranih informacij. 
Kot specialne knjižnice se obravnavajo tudi specializirani 
informacijski centri. 

Specialne knjižnice delujejo na podlagi predpisov, ki veljajo za 
organizacije, katerih del so, oziroma predpisov s svojega 
delovnega področja in po tem zakonu. 

31. člen 
(osrednji specializirani informacijski centri) 

Pristojni minister določi osrednje specializirane informacijske cen- 
tre, ki na posameznem znanstvenem, strokovnem ali problemsko 
orientiranem področju koordinirajo vsebinsko obdelavo 
dokumentov in usklajeno gradnjo specializiranih podatkovnih zbirk. 

4. Nacionalna knjižnica 

32. člen 
(nacionalna knjižnica) 

Nacionalna knjižnica je osrednja državna knjižnica. Nacionalna 
knjižnica je javni zavod. 

Nacionalna knjižnica izvaja v okviru knjižnične informacijske javne 
službe poleg dejavnosti iz 2. člena še naslednje naloge: 

zbira, obdeluje, hrani in posreduje temeljno nacionalno zbirko 
vsega knjižničnega informacijskega gradiva v slovenskem 
jeziku, o Sloveniji in Slovencih, slovenskih avtorjev, slovenskih 
založb, pripadnikov italijanske in madžarske narodne 
skupnosti, romske skupnosti in drugih manjšinskih skupnosti 
v Sloveniji (Slovenika) ter temeljne tuje literature; 
skrbi za dostopnost gradiva iz prejšnje alineje v tujini in še 
posebej Slovencem, ki živijo zunaj Republike Slovenije; 
kot nacionalni bibliografski center zagotavlja uporabnikom 
doma in v tujini dostopnost do informacij o knjižničnem 
informacijskem gradivu, tako da vključuje podatke o založniški 
produkciji slovenike v bibliografske zbirke ter izdeluje in 
objavlja tekočo in retrospektivno slovensko nacionalno 
bibliografijo; 
opravlja naloge državnega referalnoga centra; 
opremlja publikacije z osnovnim kataložnim opisom (CIP); 
opravlja naloge nacionalnega centra za ISSN, nacionalne 
agencije za ISBN in ISMN ter v sodelovanju z ustreznimi 
mednarodnimi institucijami dodeljuje druge oznake 
mednarodne bibliografske kontrole in identifikacije avtorskih 
pravic tiskanim in elektronskim publikacijam; 
vodi in izvaja program varovanja knjižničnega informacijskega 
gradiva, ki je kulturna dediščina, ter organizira in izvaja zaščito 
in restavriranje knjižničnega gradiva; 
izvaja raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem 
delovnem področju; 
zbira, obdeluje in posreduje statistične in druge podatke o 
delovanju knjižnic; 
organizira in izvaja strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje knjižničnih delavcev; 
organizira in usklajuje delovanje sistema medknjižnične 
izposoje; 
vodi razvid knjižnic; 
opravlja naloge centra za razvoj knjižnic; 
organizira in usmerja izločanje gradiva in deponiranje 
nacionalno pomembnega knjižničnega informacijskega 
gradiva; 
izdaja predhodno mnenje za izvoz nacionalno pomembnega 
knjižničnega gradiva; 
izdaja predhodno mnenje o izpolnjevanju pogojev iz pravilnik 
iz 35. člena tega zakona, .. 
pripravlja strokovne podlage za sprejem splošnih pravni 
predpisov in strokovnih priporočil s področja knjižničarstv 
in sodeluje z mnenji v upravnih postopkih s področja svojeg 
dela; ... 
koordinira pripravo triletnih načrtov za razvoj splošnih knjiz 
iz 18. člena; j0 
sprejema navodila za strokovno obdelavo in hranje 
nacionalno pomembnega domoznanskega gradiva; 
sprejema navodila za izločanje knjižničnega informacijsk 
gradiva; ke 
sistematično zbira informacije o ponudbi publikacij sloven 
produkcije in o tem obvešča knjižnice; ffl. 
opravlja naloge za nacionalni vzajemni bibliografski sis e • 
opravlja druge naloge, opredeljene v ustanovitvenem a 
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Nacionalna knjižnica lahko nekatere naloge iz svoje dejavnosti s 
Pogodbo prenese na drugo knjižnico. 

33. člen 
(organ upravljanja nacionalne knjižnice) 

Organ upravljanja nacionalne knjižnice ima 9 članov, ki jih imenuje 
ada Republike Slovenije. Od tega imenuje: 

tri na predlog za knjižnice pristojnih ministrstev, 
tri na predlog uporabnikov, 
enega na predlog knjižničnega informacijskega servisa, 
enega na predlog strokovnih bibliotekarskih združenj, 
enega na predlog zaposlenih. 

Podrobnejše določbe o nalogah, sestavi in delovanju organa 
upravljanja določi ustanovitveni akt nacionalne knjižnice. 

34. člen 
(ustanovitelj nacionalne knjižnice) 

Racionalno knjižnico ustanovi država, ustanoviteljske pravice 
resničuje Vlada Republike Slovenije, deluje na podlagi predpisov 
Področja kulture in po tem zakonu. 

KNJIŽNIČNA informacijska javna služba 

1. pogoji za izvajanje knjižnične informacijske 
javne službe 

35. člen 
(pravilnik) 

ini8tjn'Ce' ^ 'zva'a'° knjižnično informacijsko javno službo, morajo 

s rezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega 

• u '0rmaciiskega gradiva, 
- Ut!)

re2no levilo ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, rezen prostor in opremo. 

ministfr pris,0'en za kulturo sprejme v soglasju s pristojnima 
p°g0j 0ma iz 53- č|ena pravilnik, s katerim podrobneje določi lz prvih treh alinej za posamezne vrste knjižnic. 

minisuetVanje '309°'ev iz prejšnjega odstavka ugotavlja pristojno 
^jižnice"3 Z °d'0^t30, i° 'zc*a na podlagi mnenja nacionalne 

36. člen 
(bibliotekarski izpit) 

Predpisa' de,avci knjižnic, ki izvajajo javno službo, morajo imeti 
izpit n° Vrsto 'n st°Pnjo izobrazbe ter opravljen bibliotekarski 

p , 

'n stopnji izob'0'^ m'n's,er Predpiše podrobnejše določbe o vrsti 

iz 53 ^fris,0'en za kulturo, v soglasju s pristojnima ministroma 

k'bliotekar^k S f?ravi'nikorT1 določi podrobnejše določbe o 
b'bliotekarsk ^ '2'3',u' določila pravilnika morajo upoštevati 
na drugih poV^"'8' ver"'cirana v opravljenih strokovnih izpitih 

Strokovni delavci pridobivajo strokovne nazive v skladu s 
pravilnikom, ki ga sprejme minister, pristojen za kulturo, v soglasju 
s pristojnima ministroma iz 53. člena. Določila pravilnika morajo 
smiselno upoštevati strokovne nazive, ki veljajo na drugih 
področjih. 

2. Nacionalni bibliografski sistem 

37. člen 
(skupne strokovne osnove) 

Skupne strokovne osnove za delovanje nacionalnega 
vzajemnega bibliografskega sistema so: 

standardizirana in vzajemna obdelava knjižničnega 
informacijskega gradiva in enotno vodenje katalogov, 
ustrezna usposobljenost strokovnih delavcev za vzajemno 
katalogizacijo, 
sodelovanje vseh knjižnic v medknjižnični izposoji in 
posredovanju informacij, 
računalniška in komunikacijska povezanost knjižnic. 

38. člen 
(vključitev v nacionalni vzajemni bibliografski sistem) 

V nacionalni vzajemni bibliografski sistem se lahko vključijo vse 
knjižnice, ki se obvežejo, da bodo upoštevale skupne strokovne 
osnove za delovanje v tem sistemu in s knjižničnim informacijskim 
servisom sklenejo pogodbo o načinu sodelovanja v sistemu in 
uporabi njegovih servisov. Financiranje se ureja v skladu z 48. 
členom. 

V nacionalni vzajemni bibliografski sistem se lahko vključijo tudi 
knjižnice znotraj skupnega slovenskega kulturnega prostora s 
sedežem izven Slovenije. 

Daje knjižnica vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem 
se šteje, ko je njen lokalni katalog uporabnikom dostopen preko 
tega sistema. 

39. člen 
(licenca za vzajemno katalogizacijo) 

Strokovni delavci knjižnic, ki so vključene v nacionalni vzajemni 
bibliografski sistem, lahko sodelujejo v procesu vzajemne 
katalogizacije in kreirajo bibliografske zapise za vzajemno bazo 
podatkov, če imajo licenco za vzajemno katalogizacijo, ki jo skupaj 
izdata nacionalna knjižnica in knjižnični informacijski servis. 

Pogoje za pridobitev licence iz prejšnjega odstavka določi s 
pravilnikom minister, pristojen za znanost, v soglasju s pristojnima 
ministroma iz 53. člena. 

40. člen 
(knjižnični informacijski servis) 

Naloge knjižničnega informacijskega servisa v nacionalnem 
bibliografskem sistemu so: 

koordinacija razvoja in delovanja vzajemnega bibliografskega 
sistema in njegovih servisov, 
koordinacija razvoja in uporabe standardov za potrebe 
vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov, 
razvoj in vzdrževanje programske opreme za potrebe 
vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov, 
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ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za 
sodelovanje v vzajemni katalogizaciji v sodelovanju z 
nacionalno knjižnico, 
načrtovanje in vzdrževanje skupnih računalniških in 
komunikacijskih zmogljivosti za delovanje sistema, 
organizacija ponudbe podatkovnih zbirk na elektronskih 
nosilcih z neposrednim dostopom v dogovoru z njihovimi 
proizvajalci, 
organizacija strokovnega izobraževanja in svetovanja na 
področju dejavnosti, ki jih opravlja za nacionalni vzajemni 
bibliografski sistem, 
raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem delovnem 
področju, 
priprava strokovnih podlag s svojega delovnega področja za 
delo Nacionalnega sveta za knjižnično informacijsko dejavnost. 

41. člen 
(ustanovitelj knjižničnega informacijskega servisa) 

Če knjižnični informacijski servis ustanovi država, uresničuje 
ustanoviteljske pravice Vlada Republike Slovenije, deluje pa v 
skladu z zakonodajo in predpisi s področja raziskovalne dejavnosti 
in tem zakonom. 

42. člen 
(organ upravljanja knjižničnega 

informacijskega servisa) 

Knjižnični informacijski servis, ki je javni zavod, ima organ 
upravljanja, ki je sestavljen iz 9 članov, ki jih imenuje Vlada 
Republike Slovenije. 

Od tega imenuje: 

tri izmed javnih uslužbencev za knjižnice pristojnih ministrstev, 
enega na predlog univerz, 
enega na predlog nacionalne knjižnice, 
enega na predlog javnih knjižnic, 
enega na predlog šolskih knjižnic, 
enega na predlog specialnih knjižnic in 
enega na predlog zaposlenih. 

Če javni zavod opravlja tudi druge dejavnosti kot javno službo, se 
število članov poveča skladno z obsegom teh dejavnosti in vrsto 
uporabnikov. 

Podrobnejše določbe o nalogah, sestavi in delovanju organa 
upravljanja določi ustanovitveni akt javnega zavoda, ki izvaja 
naloge knjižničnega informacijskega servisa. 

43. člen 
(naloge nacionalne knjižnice v nacionalnem 

vzajemnem bibliografskem sistemu) 

Naloge nacionalne knjižnice v nacionalnem vzajemnem 
bibliografskem sistemu so: 

- koordinacija priprave strokovnih osnov za nacionalni vzajemni 
bibliografski sistem s svojega delovnega področja 
- razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga v sodelovanju s 
knjižničnim informacijskim servisom 
- organizacija strokovnega izobraževanja in svetovanja na 
področju dejavnosti, ki jih opravlja za nacionalni vzajemni 
bibliografski sistem, 
- ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za 
sodelovanje v vzajemni katalogizaciji v sodelovanju s knjižničnim 
informacijskim servisom 

- skrb za kontrolo kvalitete in za redakcijo bibliografskih zapisov 
v vzajemnem katalogu 
- priprava strokovnih podlag s svojega delovnega področja za 
delo nacionalnega sveta za knjižnično informacijsko dejavnost. 

3. Nacionalni svet za knjižnično informacijsko 
dejavnost 

44. člen 
(Nacionalni svet za knjižnično informacijsko 

dejavnost) 

Za odločanje o strokovnih zadevah na področju knjižnične 
informacijske dejavnosti ustanovi Vlada Republike Slovenije 
Nacionalni svet za knjižnično informacijsko dejavnost. 

Predsednik in člani sveta so priznani strokovnjaki s področja 
knjižnične informacijske dejavnosti, ki jih imenuje Vlada Republike 
Slovenije za dobo petih let in so lahko ponovno imenovani. 

Za posamezna področja svojega delovanja lahko svet oblikuje 
komisije, ekspertne skupine in druga delovna telesa. 

Organizacija in način delovanja sveta se uredita v poslovniku, ki 
ga sprejme svet z večino glasov. 

Administrativna in tehnična dela za svet opravlja ministrstvo, 
pristojno za kulturo. 

45. člen 
(sestava Nacionalnega sveta za knjižnično 

informacijsko dejavnost) 

Nacionalni svet za knjižnično informacijsko dejavnost ima 1° 
članov. Vlada Republike Slovenije imenuje: 

- tri na predlog za knjižnice pristojnih ministrstev; 
enega na predlog nacionalne knjižnice, 
enega na predlog univerz, 
enega na predlog knjižničnega informacijskega servisa, 
enega na predlog strokovnih združenj dokumentalistov in 
informatikov, 
enega na predlog visokošolskih organizacij za bibliotekarstvo, 
enega na predlog strokovnih bibliotekarskih združenj 
enega na predlog zveze javnih knjižnic. 

Podrobnejše določbe o nalogah, sestavi in delovanju sveta določi 
ustanovitveni akt Nacionalnega sveta za knjižnično informacijsk 
dejavnost. 

46. člen 
(naloge Nacionalnega sveta za knjižnično 

informacijsko dejavnost) 

Nacionalni svet za knjižnično informacijsko dejavnost oprav')a 

zlasti naslednje naloge: 

sprejema področna strokovna priporočila, i0 
daje predhodno mnenje k vsem predpisom, ki se nanas 
na knjižnično informacijsko dejavnost, , k0 
obravnava strokovne osnove knjižnične informaci) 
dejavnosti, a 
obravnava strokovne osnove za delovanje nacionalnem 
vzajemnega bibliotekarskega sistema, spremlja delova 
tega sistema in gsklajuje njegov razvoj, 

poročevalec, št. 28 30 19. april 20°° 



daje mnenje k predlogu razvojnih načrtov in letnega programa 
dela ter finančnega načrta nacionalne knjižnice in knjižničnega 
informacijskega servisa, 
obravnava letna poročila o delovanju nacionalne knjižnice in 
knjižničnega informacijskega servisa ter s svojim mnenjem 
seznanja Vlado Republike Slovenije ter pristojna ministrstva, 
daje pobude in predloge s področja svojega dela. 

Iv- JAVNO FINANCIRANJE 

47. člen 
(viri financiranja) 

knjižnice, ki so samostojni javni zavodi in knjižnični informacijski 
8rvis pridobivajo sredstva za delo iz javnih sredstev, prispevkov 
Porabnikov, s prodajo blaga in storitev, in iz drugih virov pod 

Pogoji, določenimi v. aktih o ustanovitvi. 

Sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe knjižnic in 
jižničnega informacijskega servisa pokrivajo stroške za plače, 

materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega 
ormacijskega gradiva, ter za nakup in vzdrževanje prostorov 

er opreme. 

48. člen 
(financiranje iz javnih sredstev) 

Knjižnic 
na o r"°a' 'e 'avn' zav°d. pridobi javna sredstva od ustanovitelja snovi pravilnika iz 35. člena tega zakona. 

Knjižnice, ki 
Sred -■ so del javno financiranih organizacij, pridobivajo 
ki VR? Va na osnov' pravilnika iz 35. člena tega zakona na način, 

'a 2a te organizacije. 
Naći. 
javna"9'113 kn''*nica in knjižnični informacijski servis pridobita h |^at 

sr0dstva od ustanovitelja na osnovi njunih programov dela, 
°bseanrn so9'as)e Vlada RS. V programu se določijo vrste in 9 storitev, ki se financirajo v okviru javne službe. 

iavna 3 3'' kni'*ni^ni informacijski servis, ki ni javni zavod, pridobi 
p°god^

eds,va od države ali občine na podlagi koncesijske 

p0sa niezni projekti se financirajo na podlagi javnih razpisov. 

(del * 49. člen z® °bčin pri sofinanciranju javnih knjižnic) 

Posamil0^ da V9^ ot)^'n soustanovi javno knjižnico ali da 
'nforrriac^0 u °bćlna sklene pogodbo o zagotavljanju knjižnične drugj ob ' 8 de'avnos'1 na svojem območju z javno knjižnico v 
'8 občin0"1' S8 'inan<^na obveznost za skupne stroške razdeli na 
rnedtemekPrem°SOrazmerno s številom njihovih prebivalcev, 
nastanei ° s,ro^e knjižnične informacijske dejavnosti, ki 
sama neP°sredno na območju občine, krije vsaka občina 

(sreri 50- ^len 
^ stva države pri sofinanciranju knjižnic) 

javnosti r° usk'aienemu razvoju knjižnične informacijske Pnspeva država proračunska sredstva za: 

dejavnost nacionalne knjižnice, 
dejavnost knjižničnega informacijskega servisa, 
nabavo tujega knjižničnega informacijskega gradiva na podlagi 
kriterijev, ki jih določi za posamezno področje pristojni minis- 
ter. 
dodatne naloge osrednjih območnih knjižnic iz 20. člena tega 
zakona na temelju pogodbe med ministrstvom, pristojnim za 
kulturo, in temi knjižnicami. 
programe iz 23. in 24. člena tega zakona na temelju pogodb 
med ministrstvom, pristojnim za kulturo, in temi knjižnicami, 
in delno za letni nakup knjižničnega informacijskega gradiva 
in računalniške opreme javnih knjižnic. 

51. člen 
(odplačna uporaba) 

Knjižnice, ki ne izvajajo javne službe iz 3. člena tega zakona, 
lahko uporabljajo storitve in proizvode knjižničnega 
informacijskega servisa proti plačilu. 

V. NADZOR 

52. člen 
(vsebina nadzora) 

Država zagotavlja nadzor nad delovanjem knjižnične informacijske 
javne službe in nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema. 

Upravni in z njim povezani strokovni nadzor ter nadzor nad 
namensko porabo javnih sredstev opravljajo področno pristojna 
ministrstva, finančni nadzor pa računsko sodišče. 

53. člen 
(pristojnost za nadzor) 

Področno pristojna ministrstva so: 

za nacionalno knjižnico, javne knjižnice ter specialne knjižnice 
s področja kulture ministrstvo, pristojno za kulturo, 
za šolske in visokošolske oziroma univerzitetne knjižnice ter 
specialne knjižnice na področju šolstva in športa ministrstvo, 
pristojno za šolstvo in šport, 
za druge specialne knjižnice ter knjižnični informacijski servis 
ministrstvo, pristojno za znanost. 

VI. NADZOR NAD JAVNIMI KNJIŽNICAMI 

54. člen 
(nadzor na javnimi knjižnicami) 

Nadzor nad izvajanjem knjižnične informacijske dejavnosti kot 
javne službe v javnih knjižnicah, ki so jih ustanovile občine, izvaja 
ministrstvo, pristojno za te knjižnice. 

55. člen 
(pooblaščen delavec ministrstva za nadzor) 

Za nadzor je lahko pooblaščen delavec pristojnega ministrstva, 
ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo in deset let delovnih izkušenj 
na področju knjižničarstva in je strokovnjak za knjižnice. 
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56. člen 
(vrste nadzora) 

Nadzor se opravlja kot redni, izredni in ponovni nadzor. 

Redni nadzor se opravi na podlagi letnega programa dela, ki ga 
določi pooblaščen delavec ministrstva za nadzor v soglasju s 
pristojnim ministrom. 

Redni mora biti opravljen najmanj vsako tretje leto. 

Izredni nadzor se opravi na podlagi predloga ustanovitelja knjižnice 
ali države kot sofinancerja. Uporabnik knjižnice lahko da pobudo 
za uvedbo nadzora. 

Ponovni nadzor se izvede po preteku roka, določenega za odpravo 
kršitev ter izvršitev naloženih ukrepov in nalog. 

Redni nadzor se napove, izredni in ponovni nadzor se lahko 
opravi nenapovedano. Pooblaščen delavec ministrstva za nadzor 
se ob prihodu najavi direktorju knjižnice ali tistemu, ki ga 
nadomešča. 

Pooblaščen delavec ministrstva za nadzor je dolžan predlagatelja 
oziroma pobudnika obvestiti o dejanjih, ki jih je opravil v zvezi s 
predlogom oziroma pobudo in o izvršenih ukrepih. 

57. člen 
(poročilo) 

Pooblaščen delavec ministrstva za nadzor mora najmanj enkrat 
letno pripraviti poročilo,ki mora vsebovati: 

podatke o opravljenih nadzorih po posameznih knjižnicah, 
podatke o ugotovljenih kršitvah in izrečenih ukrepih ter 
njihovem uresničevanju, 
splošno oceno stanja z vidika spoštovanja zakonitosti in 
pravice dostopa državljanov do informacij. 

58. člen 
(predmet nadzora) 

Nadzor se nanaša na: 

zagotavljanje knjižnične informacijske dejavnosti kot javne 
službe, 
na izvajanje knjižnične informacijske dejavnosti kot javne 
službe, 
izpolnjevanje pogojev pravilnika iz 35. člena tega zakona, 
spoštovanje normativov pri načrtovanju razvoja javnih knjižnic 
iz 18. člena tega zakona, 
storitve za uporabnike iz 7. člena tega zakona, 
rezultate merjenja učinkov delovanja javnih knjižnic, 
izločanje knjižničnega informacijskega gradiva. 

Pri osrednjih območnih javnih knjižnicah se nadzor nanaša tudi 
na izvajanje posebnih nalog iz 25. člena tega zakona, pri javnih 
knjižnicah z narodnostno mešanega oziroma obmejnega območja 
pa tudi na izpolnjevanje posebnih nalog iz 23.oziroma 24. člena. 

59. člen 
(pravice in dolžnosti pooblaščen delavec ministrstva 

za nadzor) 

Pooblaščen delavec ministrstva za nadzor ima pravico in dolžnost, 
da: 

predlaga pristojnemu ministru, da z odločbo iz 19. člena tega 
zakona odredi ukrepe in določi rok za odpravo kršitev, 

predlaga ministru, pristojnemu za kulturo, nadomestno 
izpolnitev iz zadnjega odstavka 18. in 19. člena. 

60. člen 
(uradni dokumenti nadzora) 

O opravljenem nadzoru se sestavi zapisnik. 

Zapisnik se vroči vodstvu knjižnice in ustanovitelju knjižnice. 

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

61. člen 
(NUK) 

Naloge in pristojnosti nacionalne knjižnice opravlja Narodna in 
univerzitetna knjižnica v Ljubljani, ki mora uskladiti svoje akte s 
tem zakonom v roku šestih mesecev po sprejemu zakona. 

62. člen 
(prevzem nalog univerzitetne knjižnice Univerze v 

Ljubljani) 

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani opravlja tudi naloge 
univerzitetne knjižnice za Univerzo v Ljubljani, ki imenuje v organ 
upravljanja nacionalne knjižnice dva od treh predstavnikov 
uporabnikov iz 33. člena tega zakona. 

Način opravljanja nalog iz prejšnjega odstavka uredita Univerza 
v Ljubljani in Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani s 
pogodbo. 

63. člen 
(rok za sprejem akta o ustanovitvi Nacionalnega 

sveta za knjižnično informacijsko dejavnost) 

Akt o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično informacijsko 
dejavnost sprejme Vlada Republike Slovenije najkasneje <rl 

mesece po uveljavitvi zakona. 

(rok za sprejem podzakonskih predpisov in navodil) 

Izvršilni predpisi in strokovna navodila iz tega zakona morajo bi'1 

sprejeti najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona- 

65. člen 
(rok za uskladitev s tem zakonom) 

Knjižnice morajo uskladiti svojo organizacijo in delovanje s te"1 

zakonom najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

66. člen 
(razveljavitev dosedanjega zakona) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon 
knjižničarstvu (Ur. I. SRS, št. 27/82). 

67. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis 

Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV BESEDILA ČLENOV 

K imenu zakona: 

Ker so mnenja glede naslova zakona različna, je ponujena tudi 
varianta. Zakon izhaja iz strokovne kontinuitete dosedanje 
zakonske ureditve knjižničarstva. Zato je v osnovnem besedilu 
Ponujeno dosedanje ime zakona, to je Zakon o knjižničarstvu. 
Ker pa v nadaljevanju zakon govori o knjižnični informacijski 
dejavnosti, mnogi menijo, da bi se moral temu ustrezno tudi 
imenovati, torej Zakon o knjižnični informacijski dejavnosti. Ta 
druga opcija se ponuja kot varianta. 

'• Splošne določbe (1. do 6. člen) 

Splošne določbe opredeljujejo vsebino zakona in štiri ključne 
Pojme: knjižnična informacijska dejavnost, knjižnično informacijsko 
gradivo in knjižnična informacijska javna služba in nacionalni 
vzajemni bibliografski sistem. 

tehnološki razvoj je spremenil vsebino knjižnične dejavnosti tako, 
da se je bistveno okrepila njena informacijska komponenta. 
Knjižnice so dobile nove naloge, nove vrste gradiva, nov način 

ela in nove zahteve uporabnikov. Zato je potrebno uveljaviti novo 
erminologijo (knjižnično informacijsko gradivo, knjižnična 

ln'°rmacijska dejavnost). 

knjižnično informacijsko gradivo obsega vse javnosti namenjene 

teh'Se ne &ecle na vrst0 nosiica zapisa. Na današnji stopnji notoškega razvoja gre predvsem za: 

tiske v vseh razmnoževalnih tehnikah (knjige, časopisi, 
časniki, brošure, separati, muzikalije, kartografsko in slikovno 
gradivo, lepaki, koledarji, drobni tisk ipd.), 
zvočne zapise (gramofonske in laserske plošče, kasete, 
frakovi ipd.), 
slikovne zapise (videokasete, laserski zapisi ipd. razen 
Kinematografskih del na filmskem traku) in projicirno gradivo 

. 'diapozitivi, diafilmi, mikrofilmske oblike, prosojnice ipd.), 
Mektronske zapise na vseh nosilcih zapisov (diskete, kasete, 
trakovi, CD-ROM ipd.), 
Posebne informacijske proizvode (katalogi, druge podatkovne 
zbirke ipd.), 
drugo gradivo, ki je kombinacija omenjenih oblik zapisov. 

rsz
n

n
avedene9a opisa je razvidno, da gre za zelo širok in 

Zat°
vrstenP°iem, ki se s tehnološkim razvojem stalno spreminja. 

2a . Vsebuje zakonska določba samo osnovno opredelitev - vsi 
Prim'inf0rmaci' ne 9lgde na nosilca, sicer pa določa, da bo v 
odločb dvoma 0 ,em> a'' 9re za knjižnično informacijsko gradivo, 
dveh / pr'stoini minister. Definicija knjižničnega gradiva izhaja iz 
izobr n'erlieV: °Vave in namembnosti gradiva (za potrebe kulture, 
Poaoh6Vania' raziskovanja in informiranosti). Pri rokopisih in nem gradivu gre seveda samo za namembnost. 

št.7/99\da'e-6' ^len ^akona o varstvu kulturne dediščine (UL RS, 
H ima i m°*nost Posebne ureditve varstva knjižničnega gradiva, 
na zakaS,n0St ^urne dediščine, predlog zakona napotuje nazaj 
si°

n° varstvu kulturne dediščine in s tem ohranja enoten 
*maniš i, *a vars,vo ,e vrste dediščine. Paralelni sistem bi samo 
knjižnih nkov^°St in preglednost. Posebej določa samo, katero 
zakonu1/0 lnlormac'is^0 gradivo je kulturni spomenik po samem 
razglašaPr'arhivskl izvodl Slovenike). Tako že zakon sam izpelje nie in s tem pomeni bistveno poenostavitev. 

II. Knjižnice (7. do 34. člen) 

Predlog zakona ima nekaj skupnih določb za vse knjižnice 
(splošno definicijo knjižnice in njenega poslanstva, klasifikacijo v 
različne vrste knjižnic, njihov vpis v skupni razvid, pravico 
združevanja v zveze, področna strokovna priporočila, skupna 
navodila za .izločanje knjižničnega gradiva, pravico in dolžnost 
prevzemati donacije gradiva po merilih stroke in skupno pravno 
podlago za zbiranje osebnih podatkov. Uporabljena je klasifikacija 
knjižnic po razporeditvi UNESCO, ki se je v Sloveniji že uveljavila 
in predstavlja kontinuiteto dosedanje ureditve. Z osnovnimi 
brezplačnimi storitvami, ki ne povzročajo dodatnih stroškov so 
mišljene storitve, ki jih opravijo zaposleni v okviru svojih rednih 
delovnih obveznosti in ne povzročajo dodatnih materialnih 
stroškov knjižnicam. 10. člen predvideva možnost povezovanja 
knjižnic v zveze z namenom, da jim zagotovi pravno podlago za 
povezovanje na tak način, da bodo knjižnice oziroma posamezne 
vrste knjižnic lahko predstavljale in uveljavljale svoje interese na 
organiziran način. Podobne zveze imajo v državah z demokratično 
tradicijo pridobljeno vlogo in položaj, ki jim omogoča sodelovanje 
pri sprejemanju bistvenih odločitev za njihov razvoj (Avstrija, 
Nizozremska, Anglija...). V primeru Slovenije je potrebno to tradicijo 
v procesu tranzicije nadomestiti z normativno podlago. 

1. Javne knjižnice 

Splošno izobraževalne knjižnice so dobile svoje ime pod vplivom 
socialistične terminologije. V strokovnih krogih predlagajo za novo 
poimenovanje sedanjih splošno izobraževalnih knjižnic več 
terminov. Med njimi sta najpogostejša splošne knjižnice in javne 
knjižnice. Zagovorniki preimenovanja v splošne knjižnice 
poudarjajo, da so vse knjižnice (šolske, visokošolske, specialne 
...) javne in mora zato novo poimenovanje slediti splošni naravi te 
vrste knjižnice. Zagovorniki preimenovanja v javne knjižnice pa 
obratno poudarjajo, da so šolske, visokošolske in specialne 
knjižnice namenjene uporabnikom institucij - šol, fakultet, muzejev 
ipd., da so torej javne te institucije, ne pa njihove knjižnice. S tega 
vidika so po njihovem zares javne knjižnice samo sedanje splošno 
izobraževalne knjižnice, ki naj se zato tako tudi imenujejo. Glede 
na to predlog zakona ponuja v osnovnem besedilu preimenovanje 
splošno izobraževalnih knjižnic v javne knjižnice, v varianti pa v 
splošne knjižnice. 

Javne knjižnice imajo poleg nalog v zvezi z dostopnostjo informacij 
in knjižničnega gradiva še posebne naloge. Opravljale naj bi tudi 

domoznansko dejavnost, pri čemer zakon predvideva 
možnost, da posamezne naloge, kot so npr. obdelovanje in 
trajno hranjenje domoznanskega gradiva zaradi racionalnosti 
prenesejo na osrednjo območno knjižnico, 
informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 
kulturno vzgojno dejavnost širjenja bralne kulture in 
dejavnost posredovanja kulturnih prireditev, kar pride v poštev 
predvsem v krajih izven kulturnih centrov, kjer je knjižnica 
edina ali ena redkih profesionalnih kulturnih institucij. 

Ustanoviteljice javnih knjižnic so občine. Zakon o lokalni 
samoupravi predpisuje, da je knjižnica pogoj za ustanovitev občine. 
Med nalogami občine izrecno našteva, da morajo občine 
zagotavljati splošno izobraževalno knjižnično dejavnost za potrebe 
svojih prebivalcev. V predlogu zakona so predvidene za 
izpolnjevanje te obveznosti tri različne možnosti. 
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Prva je, da občina sama ustanovi javno knjižnico. Ta rešitev pride 
v poštev predvsem v primeru večjih občin, ki so sposobne 
samostojno zagotoviti vse pogoje za delovanje knjižnice. 

Druga možnost je, da več občin skupaj ustanovi knjižnico. Ta 
rešitev preprečuje razdrobitev kadrovskih in materialnih 
potencialov, ker bi to lahko povzročilo deprofesionalizacijo 
dejavnosti. Ta možnost pride v poštev predvsem takrat, ko gre 
za soustanovitelje s približno enakimi deleži. Ker izkušnje iz 
preteklosti dokazujejo, da rešitev, po kateri naj bi se občine s 
posebno pogodbo dogovorile o medsebojnih pravicah in 
dolžnostih, ni zaživela, kot se tudi ni izkazala možnost, da s 
soglasjem začasno prenašajo izvajanje teh pravic na sedežno 
občino, predlog zakona določa, da se morajo ta vprašanja urediti 
že z ustanovitvenim aktom. 

Tretja možnost je sklenitev pogodbe o izvajanju dejavnosti javne 
knjižnice za drugo občino v obliki izposojevališča ali potujoče 
knjižnice. Ta je aktualna za manjše občine, ki morajo zagotoviti 
dostopnost knjižničnega gradiva svojim občanom, ne morejo pa 
si privoščiti samostojne knjižnice niti soustanoviteljstva. 

Druga in tretja možnost sta vezani na dogovor z bližnjo knjižnico 
in njenim ustanoviteljem. Če bližnja javna knjižnica odkloni 
povezovanje, predlog zakon določa, da je osrednja območna 
knjižnica dolžna prevzeti to obveznost. 

Zaradi slabih izkušenj, ko se pogoji za delovanje javnih knjižnic 
niso spoštovali, je predlagana rešitev, po kateri je izpolnjevanje 
pogojev, ki so določeni v pravilniku iz 35. člena, nujno za vpis 
dejavnosti v sodni register. Poleg tega dodajamo še zahtevo o 
stalnem izpolnjevanju teh pogojev. S tem želimo potreben režim 
ne le uzakoniti, ampak zagotoviti tudi njegovo spoštovanje. Pri 
določitvi pogojev naj bi izhajali iz povprečno doseženega stanja v 
Sloveniji. Seveda bo potrebno dati občinam rok, v katerem je 
mogoče te pogoje izpolniti. Ker država občin ne more prisiliti k 
izpolnjevanju zakona, je pa odgovorna za usklajen razvoj vseh 
javnih knjižnic v Sloveniji, predlog zakona predvideva, da bo v 
primeru, če občina v danem roku tega ne bo storila, to storila 
država sama na račun občine. 

lastne organe in s tem upravljalsko strukturo, ki bo podrejena 
poslanstvu javne knjižnice. Zaradi vsega tega zakon določa, da 
mora biti javna knjižnica samostojna pravna oseba ali pa enota 
druge javne knjižnice. 

Predlog zakona predvideva tudi merjenje učinkov delovanja javnih 
knjižnic. Tovrstna evalvacija je nadomestek tržne regulacije. V 
državah Evropske zveze (predvsem Angleži in Nemci) poskušajo 
meriti uspešnost in učinkovitost dejavnosti, ki so izvzete iz tržne 
regulacije in se jih da standardizirati, s standardiziranimi kazalci v 
okviru ISO standardov. Sistematična in trajna evalvacija naj bi 
tako nadomestila vrednotenje, ki ga sicer opravi trg. Pri tem gre 
predvsem za vprašanja: ali je vložek dal ustrezen izložek 
(učinkovitost), ali so uporabniki dobili tiste storitve, kijih pričakujejo, 
ali so uporabniki zadovoljni s kvaliteto storitev, ali so doseženi 
kulturno politični cilji ustanoviteljev oziroma financerjev 
(uspešnost). Ker gre za ključna vprašanja, je utemeljeno, da dobre 
tuje izkušnje in sodobne trende upoštevamo tudi v naši zakonodaji- 

V 25. členu so predvidene posebne naloge, ki naj bi jih opravljale 
tiste javne knjižnice, kijih bo po predhodnem mnenju Nacionalnega 
sveta za knjižnično informacijsko dejavnost določil minister za 
kulturo. S tem bi postale osrednje območne javne knjižnice. 

Javne knjižnice na narodnostno mešanem območju posebej 
skrbijo za knjižnično informacijsko dejavnost, namenjeno 
pripadnikom italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti 
in Romov, javne knjižnice, ki pokrivajo obmejna področja, pa tudi 
za dostopnost knjižničnega informacijskega gradiva Slovencem 
v zamejstvu. Ta rešitev naj bi nadomestila dosedanjo prakso, ko 
obe narodnostne skupnosti sicer dobita posebna sredstva za 
nakup knjižničnega gradiva, vendar nimata kadra, ki bi nato 
strokovno skrbel za to gradivo in njegovo uporabo. S prenosom 
te naloge na javne knjižnice bo zagotovljena profesionalizacij 
knjižnične dejavnosti za njihove posebne potrebe. 

Pri javnih knjižnicah zakon posebej omenja zadovoljevanje potreb 
skupin prebivalcev s posebnimi potrebami (slepi, mladi, upokojenci, 
priseljenci..). 

Zakon predvideva sprejem posebnih normativov za načrtovanje 
razvoja knjižnic, ki naj bi bili osnova za načrtovanje razvoja knjižnic 
po triletnih obdobjih. Normativi so način, kako postopoma doseči 
nacionalne standarde, ki izhajajo iz mednarodnih IFLA standardov. 
Razvojnim dosežkom se bo morala prilagajati tudi uredba, saj bo 
povprečje vedno višje. 

Predlog zakona prinaša še eno bistveno novost. Med sedanjimi 
šestdesetimi javnimi knjižnicami je samo 43 samostojnih javnih 
zavodov, ostalih 17 pa deluje kot enota večnamenskega javnega 
zavoda, ki ima v svoji sestavi različne dejavnosti, od kino dvorane, 
muzejske zbirke, delavske univerze, plavalnega bazena itd.. Ker 
je knjižnična informacijska dejavnost visoko profesionalizirana 
dejavnost, ki bo z razvojem tehnologije in informacijske družbe 
še zahtevnejša, predlog zakona določa, da je lahko samostojna 
knjižnica samo tista, ki je dovolj velika. Kot merilo predvideva 
pokrivanje območja z vsaj 10.000 prebivalci. Če knjižnica teh 
pogojev ne izpolnjuje, mora postati enota druge javne knjižnice. 
Drugi razlog za to, da je lahko knjižnica, ki ni samostojna pravna 
oseba, samo del druge knjižnice, ne pa večnamenskega centra, 
je pravne narave. Javna knjižnica deluje v skladu z zakonodajo 
na področju kulture, kar pomeni, da mora imeti tako strukturo 
upravljanja in vodenja kot jo predpisuje Zakon o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture (UL RS št. 75/94). Če je 
javna knjižnica del večnamenskega zavoda, tega pogoja ne more 
izpolniti. Če pa gre za kulturni zavod, ki združuje več različnih 
kulturnih dejavnosti (muzejska zbirka, kino dvorana, javna 
knjižnica) pa se postavlja vprašanje, kako zagotoviti knjižnici 

2. Knjižnice s področja šolstva 

Pri šolskih knjižnicah je poudarjena njihova vključenost v vzgoji0' 
izobraževalni proces, njihovi ustanovitelji pa so skladno s šolsko 
zakonodajo izobraževalni zavodi. 

Visokošolske knjižnice opravljajo poleg funkcije v študijskam 
procesu tudi širšo funkcijo znanstvenih oz. strokovnih knjižnic 
Pod vodstvom univerzitetne knjižnice kot osrednje knjižnic 
univerze pa tvorijo poseben knjižnični informacijski podsistem, 
je sestavina avtonomije univerze. 

Naloge univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani naj bi tudi v 
bodoče opravljala NUK. Univerza v Ljubljani ima vrsto dobr 
organiziranih osrednjih knjižnic (družboslovna, ekonomsk < 
tehniška, medicinska, humanistična itd.), vendar formalno ni 
univerzitetne knjižnice (kot npr. Univerza v Mariboru). Zato bi ° 
smiselno, da se iz strokovnih, organizacijskih in finančnih razlog 
okrepi univerzitetna dejavnost nacionalne knjižnice. Seveda m 
dobiti Univerza v Ljubljani pravico odločanja o tem delu dejavn 
NUK. 

3. Specialne knjižnice 

, njih0** Specialne knjižnice v raznih tipih organizacij so praviloma /•/• ^ 
organizacijske enote, katerih dejavnost je izrazito usmerja 
podpiranju osnovne dejavnosti ustanovitelja. V to kateg 
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spadajo tudi t.i. INDOK službe. Specialne knjižnice zagotavljajo, 
obdelujejo in posredujejo knjižnično informacijsko gradivo in 
specializirane informacije na posameznih znanstvenih, strokovnih 
m problemsko orientiranih področjih ali v organizacijah, katerih 
del so. Enako kot specialne knjižnice se obravnavajo tudi 
specializirani informacijski centri, ki so namenjeni zadovoljevanju 
potreb po specializiranih informacijah v okviru posameznih 
znanstvenih in strokovnih ter problemsko orientiranih področij. 

Področno pristojna ministrstva določijo osrednje specializirane 
lnformacijske centre, ki koordinirajo vsebinsko obdelavo 
dokumentov in usklajeno gradnjo specializiranih podatkovnih zbirk.» 

4- Nacionalna knjižnica 

aci°nalna knjižnica je opredeljena kot osrednja državna 
njižnica, njen ustanovitelj je država. Njene naloge se opirajo na 

z9odovinski razvoj narodne knjižnice in na v praksi zadnjih let 
uveljavljeno delitev nalog med NUK in IZUM ter drugimi subjekti, 

aradi samostojne države Slovenije govorimo sedaj o nacionalni 
ln ne več o narodni knjižnici. Ker sega nacionalna knjižnica s 
s^ojo dejavnostjo na različna področja (kultura, izobraževanje, 

anost), je potrebno predvideti posebno ureditev glede njenega 
^gana upravljanja, v kateri se bo to odrazilo oziroma upoštevalo. 

ostalem zanjo velja po pretežnostnem načelu kulturna 
zakonodaja. 

"■ Knjižnična informacijska javna služba 

za Izvajanje knjižnične Informacijske javne službe 
<J5- do 36. člen) 

**** informacijska javna služba je organizirana mreža vseh 
strok *n'0, ^ 'zPolniuiei° strokovne pogoje, ki izhajajo iz skupnih 
Drari°Vn'h osnov za njihovo delovanje. Te pogoje zaradi enotnosti plsuje in nadzira država. 

Po 
kom*0^ c*ru9'^ profesij, ki t.i. vstopa v stroko ne dopuščajo 
siste mora ,uc1' kniižničarstvo korenito spremeniti dosedanji 
strok opravliania t.i. strokovnih izpitov in napredovanja v višje 
StrokVne naz've (,renutno veljavna določila so stara že 20 let). 
zakliut*n' 'Zpit' v knjižničarstvu, ki so bili do sedaj vezani na 
delov^h pripravn'^tva v stroki (v skladu s predpisi s področja 
večjih razrrer'i) so postali glede na hiter razvoj stroke, vedno 
zarad'Za^leV kvalificiranosti knjižničnega kadra in še zlasti 
knjižn razv°ia formalnega izobraževanja tudi na področju 
Za bibin'h lnform'acijskih ved (Filozofska fakulteta, Oddelek 
ZaPosi arsly°)' zastarela oblika preverjanja usposobljenosti enih za opravljanje strokovnih del v knjižnicah. 
pQ 

nas^°^U Obodnih držav (in vedno večjega števila strok tudi pri 
bibliotek'0 predla9amo uvedbo t.i. licenčnega izpita - 
dovoiin arSk69a davnega izpita. Tovrstni izpiti dajo posamezniku 
strokovni 29 de'° v slrok'in so osnova za pridobivanje nadaljnjih 
stopnja ' nazivov- p°goj za pristop k takšnemu izpitu je ustrezna 

izobrazbe in predpisane delovne izkušnje. 

državne1'° ■*' potrebno predvideti različen način opravljanja 
magistrsf3 'Zpita za kandidate z visokošolsko diplomo (tudi 
ved in kancih doktorsko) s področja knjižničnih in informacijskih 
Za izvajan' eos,al'b strok, kijih knjižnice prav tako potrebujejo 
opravljene6,SV°^e ^eiavnos,i- Ustrezno se upošteva morebitni že 
u skladu s

Spk0Vne pr'Pravniški) izpite kot npr. izpit, opravljen 
' s,rokovnih ' a.viln^0nr 0 pripravništvu in o strokovnem izpitu 

strokovne ( elavcev na področju vzgoje in izobraževanja ali Pripravniške) izpite, ki jih opravljajo knjižnični delavci, 

zaposleni na področju gospodarstva. Upoštevana bi morala biti 
tudi možnost, da določeno področje kot zaključek pripravniške 
dobe nima organiziranih strokovnih (pripravniških) izpitov za 
knjižničarje. 

Pogoji za pridobivanje strokovnih nazivov morajo biti primerljivi s 
področjem znanstvenih, raziskovalnih oz. razvojnih nazivov (naziv 
bibliotekarski svetnik npr. lahko pridobi le kandidat z doktoratom 
znanosti in ustreznimi referencami). Vprašanje strokovnih nazivov 
in napredovanja v višje nazive v knjižničarstvu bi morali urediti z 
enotnim predpisom ne glede na to, v kateri resor sodi konkretna 
knjižnica. Nazivi, ki jih npr. že pridobivajo šolski knjižničarji v skladu 
s predpisi za področje vzgoje in izobraževanja, se lahko ustrezno 
upoštevajo pri pridobivanju strokovnih knjižničarskih nazivov. Ob 
sedanji neenotni ureditvi se knjižničnih/delavec, ki zamenja službo 
in se zaposli v drugi vrsti knjižnice, znajde na začetku strokovne 
kariere, saj se mu naziv, ki ga je že pridobil, v drugih vrstah 
knjižnic ne upošteva. 

2. Nacionalni vzajmeni bibliografski sistem (37. do 43. člena) 

Nacionalni vzajemni bibliografski sistem sestavljajo vse knjižnice, 
katerih lokalni katalogi so standardizirani in dostopni prek tega 
sistema. 

Zakon ureja pogoje za delovanje vzajemnega bibliografskega 
sistema. Zagotavlja jih knjižnični informacijski servis, ki ga ustanovi 
in financira država. Naloge lahko opravlja kot javni zavod ali na 
podlagi koncesije. Naloge knjižničnega informacijskega servisa 
sedaj dejansko že opravlja Institut informacijskih znanosti v 
Mariboru (IZUM). 

3. Nacionalni svet za knjižnično informacijsko dejavnost 
(od 44. do 46. člena) 

Kot strokovno posvetovalno telo pri vladi uvaja zakon Nacionalni 
svet za knjižnično informacijsko dejavnost in opredeljuje njegovo 
sestavo in naloge. Imenuje ga vlada na podlagi zakonsko določene 
strukture, ki zagotavlja prisotnost vseh bistvenih dejavnikov na 
knjižničnem informacijskem področju. 

IV. Financiranje (47. do 51. člen) 

Knjižnično informacijsko dejavnost se financira iz različnih virov: 
prispevkov uporabnikov, s prodajo blaga in storitev, in iz drugih 
virov pod pogoji, določenimi v aktu o ustanovitvi. Če gre za javno 
službo, jo financira država oziroma občina na podlagi pravilnika 
iz 35. člena. 

Kot je zapisano že v poglavju o oceni finančnih posledic sprejema 
zakona, bo potrebno večati sredstva za knjižnice. Ker te povsod 
po EU postajajo informacijska središča, so prednostnega pomena, 
kar se odraža tudi v povečanem finančnem deležu za knjižnice v 
teh državah. 

Povečanje na področju javnih knjižnic bo najprej potrebno v tistih 
občinah, kjer so te knjižnice podpovprečno razvite. Pri ostalih 
knjižnicah, ki dosegajo povprečje, bo šlo povečanje sredstev na 
račun približevanja mednarodnim standardom. To povečanje bi 
načrtovali prek normativov za razvoj javnih knjižnic, ki jih je 
potrebno doseči v triletnem razvojnem obdobju. S tem bomo 
zagotovili knjižnicam, ki so že doslej presegale povprečje, njegovo 
izboljšanje v skladu z normativi. S to metodo se bo povprečje 
vedno znova dvigovalo s ciljem, da dosežemo strokovne 
standarde, ki so mednarodno primerljivi. Sistem bi deloval povratno 
in predstavljal neke vrste samoregulacijo. 
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V skladu z možnostjo skupnega zagotavljanja knjižnične 
informacijske dejavnosti za več občin je predvideno tudi skupno 
financiranje. Pri tem si bodo občine delile skupne stroške glede 
na število prebivalcev (npr. plače skupne administracije, skupnega 
izvajanja domoznanske dejavnosti, skupnega obdelovanja fonda, 
skupne materialne stroške za izvajanje skupnih nalog ipd.). 
Stroške, ki bodo povezani samo z dejavnostjo v eni od občin bo 
ta krila sama. 

V. Nadzor (52. in 53. člen) 

Nadzor zakonitosti delovanja oz. nad izvajanjem javne službe 
izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo (za nacionalno knjižnico, 
javne knjižnice in specialne knjižnice kulturnih zavodov), 
ministrstvo, pristojno za šolstvo (za šolske in visokošolske oz. 
univerzitetne knjižnice ter specialne knjižnice na področju športa), 
in ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo (za specialne 
knjižnice in organizacije knjižnične informacijske infrastrukture). 

VI. Nadzor nad javnimi knjižnicami (54. do 60. člen) 

Do sedaj je bilo Ministrstvo za kulturo tako rekoč neusposobljeno 
za nadzor nad enotnim delovanjem javnih knjižnic. Vse strokovne 
naloge je prenašalo na NUK. V prihodnosti naj bi NUK še naprej 
zagotavljal podatke, ki so potrebni za spremljanje stanja v javnih 
knjižnicah, pokrival razvojno strokovne naloge, skrb za enotno 
metodologijo dela in strokovno usposabljanje. Ministrstvo se bo 
osredotočilo na vodenje kulturne politike na področju knjižničarstva 
in na upravni in z njim povezan strokovni nadzor. 

VII. Prehodne in končna določba (61. do 67. člen) 

Opredeljena je organizacija, ki opravlja naloge in pristojnosti 
nacionalne knjižnice (NUK iz Ljubljane, ki opravlja tudi naloge za 
univerzitetno knjižnico Univerze v Ljubljani in ima temu prilagojeno 
sestavo organa upravljanja). Določeni so roki za sprejem izvršilnil1 

predpisov in navodil za prehod na novo zakonsko ureditev 
Predviden je tudi rok, v katerem se morajo subjekti, ki jih zakon 
ureja, z njim uskladiti. 



PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA.AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

.11 Naslov predloga akta: 

Predlog Zakona o knjižničarstvu 

žl.Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo 
gradivo: 

Na področju knjižničarstva ni posebnih direktiv, zato menimo, da je . 

besedilo Zakona skladno s temi določbami 

k) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

/ 

Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

L 
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31 Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta ; 
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

V 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi vili 
ES (leto) 

/ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri Ffi prevedeni v slovenščino? 

poročevalec, št. 28 38 
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^/riredlog akta preveden in v kateri jezik? 

še ni 

Z) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TA1EX. Komisija ES. države nlanice ES. 
SIGMA. OECD. Univerza...) 

/ 

§1—Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka 
žajiskladitev 

/ 

Inrie in priimek ier podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: • predstojnika organa: 

19- aprii 2000 
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Predlog zakona o 

Ratifikaciji delnega sporazuma 

na socialnem področju in v 

JAVNEM ZDRAVSTVU (MDSSP) 

■ EPA 1134 - II - 

številka: 557-06/2000-1 
Ljubljana, 31.03.2000 

y'ada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30. marca 2000 
a°ločila besedilo: 

SPnREDL0GA ZAK0NA 0 RATIFIKACIJI DELNEGA ^ORAZUMA NA SOCIALNEM PODROČJU IN V JAVNEM 
ZDRAVSTVU, 
ki 
D 9a Pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 

l0vnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
stavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vl^3 ^^^llke Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

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

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Luj ŠPROHAR, direktor Urada Republike Slovenije za 

invalide, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Biserka DAVIDOVIČ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 

v Uradu Republike Slovenije za invalide. 

1. člen 

^ravstu S6 Delni sP°razum na socialnem področju in v javnem 
Hinistro U'ok' 9a ses,av|iai° Resolucija Odbora namestnikov 
^esoluc" 1a Evrope (59) 23 z dne 16. novembra 1959, 
decerribr3 (^>c")ora ministrov Sveta Evrope (61) 40 z dne 16. 
Sveta c,ra 1961 in Resolucija Odbora namestnikov ministrov r°pe (96) 35 z dne 2. oktobra 1996. 

2. člen 

Delni sporazum se v angleškem jeziku in prevodu glasi: 
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SVET EVROPE 

RESOLUCIJA (59) 23, ki jo je sprejel 

Odbor namestnikov ministrov 16. 

novembra 1959 

RAZŠIRITEV DEJAVNOSTI SVETA 

EVROPE NA SOCIALNEM IN 

KULTURNEM PODROČJU 

Odbor ministrov 

ob upoštevanju odločitve, ki jo je glede izvajanja socialnih in 
kulturnih dejavnosti sprejel Svet Zahodnoevropske unije 21. 
oktobra 1959; 

ob upoštevanju Resolucije (51) 62 Odbora ministrov glede delnih 
sporazumov; 

ob priznavanju potrebe, da se socialne in kulturne dejavnosti, 
naštete v prilogi te resolucije, od zdaj naprej izvajajo tako 
učinkovito, kot jih je izvajala Zahodnoevropska unija, 

odloči: 

I. Belgija, Francija, Zvezna republika Nemčija, Italija, Luksemburg, 
Nizozemska in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 
Irske so pooblaščene, da nadaljujejo z dejavnostmi, omenjenimi 
v prilogi, v okviru Sveta Evrope na podlagi Delnega sporazuma, 
če njihove vlade menijo, da je to potrebno. 

II. Delovne metode, ki jih je do zdaj uporabljala Zahodnoevropska 
unija, se bodo uporabljale tudi v tem delnem sporazumu. 

To pomeni, da: 

1. se bo ohranil sistem povezovalnih teles, ki državnim 
uradnikom pristojnih ministrstev omogoča, da so med seboj 
v tesnem stiku, in zagotavlja učinkovito sredstvo za razvijanje 
evropskega sodelovanja na strokovni ravni; 

2. bodo delovno gradivo tudi v prihodnje pripravljale državne 
delegacije; 

3. ba gradivo zaupno, dokler ne bo dogovorjeno, da se lahko 
objavi. To bo ohranjalo ozračje svobodne in odkrite razprave; 

4. nekateri sestanki ne bodo na sedežu Sveta Evrope, kar bo 
udeležencem omogočilo, da na kraju samem proučijo 
vprašanja v njihovi pristojnosti, uradnikom države gostiteljice 
pa, da se bolje seznanijo z evropskimi problemi. 

III. Vse dejavnosti, vključene v Delni sporazum, se lahko p° 
potrebi razširjajo na druge države članice Sveta Evrope. 

IV. Odbori in pododbori, ustanovljeni v okviru Delnega sporazuma, 
bodo o svojih dejavnostih poročali Odboru ministrov Sveta Evrope, 
ki bo na sestankih predstavnikov držav članic pogodbenic 
Delnega sporazuma odločil, kako ukrepati na podlagi teh poročil' 
Ta poročila se bodo poslala v vednost pristojnim strokovnim 
odborom Sveta Evrope. 

Poglavje o obravnavanih dejavnostih bo vključeno v poročilo, k1 

ga mora Odbor ministrov predložiti Posvetovalni skupščini. 

V. Dodatni stroški, ki jih ima Svet Evrope v zvezi s katero koli 
dejavnostjo iz prej omenjenega delnega sporazuma, krijejo 
izključno države članice, ki sodelujejo pri tej dejavnosti. 

VI. Generalni sekretar Sveta Evrope v soglasju z generalni'11 

sekretarjem Zahodnoevropske unije sprejme vse potrebne 
izvršilne ukrepe za izvajanje te resolucije, zlasti glede časa 
prenosa posamezne dejavnosti, in poskrbi za ohranitev arhivo* 

POSTOPEK ZA PRISTOP DRŽAV K DELNEMU 
SPORAZUMU 

(CM/Del/sklep (61) 94, točka XXIX) 

1. Če vlada države članice Sveta Evrope, ki ni pogodbenica 
Delnega sporazuma na socialnem in kulturnem področju, z 
sodelovati pri obravnavi enega ali več vprašanj iz priloge, kot J 
bila spremenjena 16. septembra 1960 k Resoluciji (59) 23 z o 
16. novembra 1959, generalni sekretar o tem obvesti Odbo 
strokovnjakov Delnega sporazuma, odgovornih za to dejavno 

2. Tej vladi članici se dovoli, da pristopi k Delnemu sporazumu za 
proučitev vprašanja ali vprašanj, ki jo zanimajo, razen če P 
mnenju odgovornega odbora strokovnjakov tak pristop la 
povzroči tehnične težave. V takem primeru generalni sekre 
obvesti o mnenju odbora strokovnjakov vlado te države člani 
ki bo odločila, ali bo vztrajala pri svoji nameri ali ne. 

»/C0 OM 
3. Vlada članica, ki pristopa k Delnemu sporazumu, se za v=> 
nekatere dejavnosti na katere se ta sporazum nanaša, zavez j j 
da bo spoštovala določbe Resolucije (59) 23 Odbora mNs,r<?nj|1 
zvezi s temi dejavnostmi in še posebej, da bo v pristoj 
ministrstvih ustanovila potrebna povezovalna telesa. 

4. Generalni sekretar bo obvestil Odbor ministrov o vsake 
pristopu k Delnemu sporazumu. 
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SVET EVROPE druge države članice Sveta Evrope; 

Resolucija (61) 40, (ki jo je sprejel 
Odbor ministrov 16. decembra 1961) 

KULTURNO IN ZNANSTVENO 

SODELOVANJE - PRENOS KULTURNIH 

DEJAVNOSTI, NAŠTETIH V PRILOGI K 
RESOLUCIJI (59) 23, NA SVET ZA 

KULTURNO SODELOVANJE 

^đbor ministrov 

Evron°S,eVan'U f1eso,uc'ie (59) 23 0 razširitvi dejavnosti Sveta 
nekat 03 socia'lnerrl in kulturnem področju, pri čemer bi se 
sporazum""11"18 de'avnosti morale nadaljevati na podlagi Delnega 

lahko°^,eVan'u odstavka "I omenjene resolucije, ki navaja, da se vsaka de ijavnost, vključena v Delni sporazum, razširi na 

ob upoštevanju novih struktur kulturnega sodelovanja, 
vzpostavljenih v Resoluciji (61) 39, s čimer se te kulturne 
dejavnosti v okviru Delnega sporazuma prenesejo na Svet za 
kulturno sodelovanje z veljavnostjo od 1. januarja 1962, 

odloči 

1. da se s 1. januarjem 1962 uporaba Resolucije (59) 23 omeji na 
socialne dejavnosti; 

2. da se Svetu za kulturno sodelovanje naloži, da nadaljuje z 
izvajanjem dejavnosti, naštetih v poglavjih III in IV priloge k 
Resoluciji (59) 23; 

3. da naloži generalnemu sekretarju, da do konca leta 1962 poroča 
Odboru ministrov o načinih, ki jih je treba uporabiti za prenos teh 
dejavnosti na odbore in delovne skupine Sveta za kulturno 
sodelovanje; 

4. da naloži generalnemu sekretarju, da obvesti generalnega 
sekretarja Zahodnoevropske unije o ukrepih, sprejetih za 
uveljavitev te resolucije. 

SVET EVROPE 

RESOLUCIJA (96) 35 

Spreminja delni sporazum 

socialnem področju in v 
JAVNEM ZDRAVSTVU 

(ki je h i 
"a »Prejeta 2. oktobra 1996 na 574. zasedanju 

namestnikov ministrov) 

^®dstg i. 
'rske, 'itJilj' Avs,rii0. Belgije, Danske, Finske, Francije, Nemčije, 

Vedsl;e s'i sem'3ur9at Nizozemske, Norveške, Španije, vice in Združenega kraljestva v Odboru ministrov 
sklicuj, 04 s 
ra2širi,tvi dfi'na F,eso'uc'i° (59) 23 z dne 16. novembra 1959 o 
Področju- |avnos,i Sveta Evrope na socialnem in kulturnem 

^ren klHtl"8 IKeSOlUCliO (61) 40 Z dne 16- decembra 1961 0 
e' za kni(Urn,h deiavn°sti, navedenih v Resoluciji (59) 23, na 

o 
UI,urno sodelovanje; 

Sp° l azumlh n'U S,a,u,arne resolucije (93) 28 o delnih in razširjenih ■ spreiete 14. maja 1993 na 92. zasedanju; 
' uPoštevaniu ql 

»Kupnega mnenja Odbora za rehabilitacijo in 

' Opril 2000 

integracijo invalidov (Delni sporazum) (CD-P-RR) in Odbora za 
javno zdravstvo (Delni sporazum) (CD-P-SP); 

ob upoštevanju Resolucije (96) 34 z dne 2. oktobra 1996, s katero 
je Odbor ministrov odobril sprejem spremenjenih pravil za Delni 
sporazum, 

odločijo 

1. da bodo na podlagi spremenjenih pravil, ki nadomeščajo pravila 
iz Resolucije (59) 23, nadaljevali z dejavnostmi, ki so se do 
zdaj izvajale in razvijale na podlagi te resolucije. Namen teh je 
zlasti: 
a) dvigovanje ravni zdravstvenega varstva potrošnikov v 
najširšem smislu: stalen prispevek k usklajevanju - pri izdelkih, 
ki neposredno ali posredno vplivajo na verigo prehranjevanja 
ljudi, kot tudi pesticidih, zdravilih in kozmetiki - zakonodaje, 
predpisov in postopkov, ki na eni strani urejajo kakovosten, 
učinkovit in varnosten nadzor nad izdelki in na drugi strani 
varno uporabo strupenih ali škodljivih izdelkov; 

b) vključevanje invalidov v družbo: opredelitev usklajene politike 
za invalide, ki sočasno upošteva načela polnopravnega 
državljanstva in neodvisnega življenja in prispevek k njenemu 
izvajanju na evropski ravni; prispevek za odstranitev vseh 
ovir za vključevanje, ne glede na njihovo naravo: psiholoških, 
izobrazbenih, družinskih, kulturnih, socialnih, poklicnih, 
finančnih ali arhitektonskih. 

2. da bodo na podlagi člena IV Statutarne resolucije (93) 28 o 
posebni naravi delovnih metod spremenjenega Delnega 
sporazuma potrdili posebej to, da lahko katera koli država 
članica Sveta Evrope pristopi k Delnemu sporazumu na 
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podlagi določb člena V Statutarne resolucije (93) 28 o delnih' 
in razširjenih sporazumih, po pritrdilnem mnenju CD-P-RR in 
CD-P-SP. 

S tem je potrjen status opazovalke, ki je bil v preteklosti 
podeljen Madžarski, Poljski, Sloveniji in Kanadi. 

Predstavniki držav članic Delnega sporazuma na socialnem 
področju in v javnem zdravstvu v Odboru ministrov se lahko 
kadar koli odločijo, da spremenijo ta delni sporazum v razširjeni 
delni sporazum, ki je na voljo državam nečlanicam Sveta 
Evrope. 

Generalni sekretar Sveta Evrope bo o vsakem pristopu k 
Delnemu sporazumu obvestil Odbor ministrov. 

Stroški za izvajanje dejavnosti in stroški skupnega sekretariata 
se krijejo iz proračuna Delnega sporazuma, ki ga financirajo 
njegove države članice. 

Proračun in posebno lestvico prispevkov letno sprejmejo 
predstavniki držav članic tega delnega sporazuma v Odboru 
ministrov. 

Za sprejemanje in vodenje proračuna Delnega sporazuma 
se mutatis mutandis uporabljajo finančna pravila Sveta 
Evrope. 

V skladu z 2. členom Resolucije (96) 34 se tudi v prihodnje 
uporabljajo posebne delovne metode v okviru tega 
spremenjenega Delnega sporazuma, še posebej: 

(a) Resolucija (76) 3 Odbora ministrov se ne uporablja za delovne 
programe, ki jih sestavljata, in pododbore', ki jih ustanavljata 
CD-P-RR in CD-P-SP; 

(b) posvetovanja med pristojnimi ministrstvi držav in med njimi in 
sekretariatom potekajo preko povezovalnih teles Prl 

pristojnem ministrstvu posamezne države; 

(c) praviloma priporočila (imenovana resolucije) vsebujejo 
standardne predpise za lažje vključevanje doloc 
mednarodnih besedil, ki jih običajno sesstavljajo tisti, ki s° 
dejansko odgovorni za njihovo izvajanje na državni ravni, v 
nacionalno zakonodajo in predpise; 

(d) sestanki teles Delnega sporazuma b odo še naprej v 

Strasbourgu kot tudi v drugih državah članicah; 

(e) praviloma strokovno gradivo pripravljajo državne delegacij®- 

CD-P-RR in CD-P-SP bosta poslala poročila s svojih 
sestankov predstavnikom držav članic delnega sporazum 
v Odboru ministrov, ti pa se bodo odločili, Itako ukrepa'' n 

podlagi teh poročil. Ta poročila se bodo pcslala v vedno 
predstavnikom drugih držav članic Sveta Evrope v Odb° 
ministrov. 

8. 

Poglavje o dejavnostih Delnega sporazuma bo tudi v pril 
vključeno v poročilo, ki ga mora Odbor minisitrov pre' 
skupščini. 

9. Resolucija začne veljati 1. januarja 1997. 

ihodnj® 
idloži" 

3. člen 

Za izvajanje Delnega sporazuma skrbi Urad Vlade Republike 
Slovenije za invalide. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne^ lis 

Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

ausklajeno delovanje na področju zaščite javnega zdravja, 
Habilitacije in integracije invalidov, ter druga sodelovanja na 

ocialnem področju je sedem držav članic Sveta Evrope sklenilo 
e<ni sporazum na sociaJnem področju in v javnem zdravstvu z 
esolucijo (59) 23, ki jo je spre/el Odbor namestnikov ministrov 

(61 ,novem^ra 1959. Ta resolucija je bila dopolnjena z Resolucijo 
'40 ,n spremenjena z Resolucijo (96) 35. Do sedaj je k delnemu 

Porazumu pristopilo še deset dr.žav članic Sveta Evrope, status 
držav opazovalk pa ima osem držav. 

(gp?vni namen dejavnosti spora.zuma, opredeljen v Resoluciji 
Dot z'as?/ dvigovanje mvni zdravstvenega varstva osnikov v najširšem smislu in vključevanje invalidov v družbo. 

D°'0vanie sporazuma poteka preko številnih odborov ali delovnih 
Pm strokovnjakov, ki so odgo vorni vodilnemu odboru za 

za a™6zno Področje. To sta Odbor za javno zdravstvo in Odbor 
sest lltacijo in integracijo invalidov. Praviloma se vodilni odbor 
delov"9 enkrat letno m Pregleda delo pododborov oziroma 
spre skuP'n- se seznani z delom drugih teles Sveta Evrope, 
bodo™6- pro9ram dela za naslednje leto, določi publikacije, ki 
v Zv 

objavljene,imenuje novo delovne skupine ter oblikuje stališča 
Poro*' Z delom odbora. Odbori in pododbori o svojem delu 
Preds0c"30ru ministrov Sveta .Evrope, ki na sestankih 
Podla avnikov držav članic pogodbenic odloči, kako ukrepati na 
zagoj1' Poroč'l- De/o v okviru delnega1 sporazuma usklajuje ter 
sDnJ

vli* strokovno in tehnično pomoč sekretariat delnega 
azuma. 

Strošfa 
Se fa-.. za 'zvaianje dejavnosti in stroški skupnega sekretariata 
njegov ° prora6una Delnega spora.zuma, ki ga financirajo 
s p reje ° dr*ave članice. Proračun in lestvico prispevkov letno 
Odhnr aj0. predstavniki držav članic tegu delnega sporazuma v u ministrov. 

Pris»° Danica Sveta Evrope od 14.5. 1993. Do sedaj je 
osmim od trinajstih delnih sporazi. \mov, ki so bili sklenjeni 

znotraj Sveta Evrope, v Odboru za rehabilitacijo in integracijo 
invalidov in njegovih pododborih pa ima status države opazovalke 
od 23.6. 1992. Vsebina dela in cilji, h katerim je usmerjeno delo 
tega odbora, so pomembni in aktualni za našo državo. Odbor z 
multidisciplinarnim pristopom, izmenjavo izkušenj in informacij med 
državami, ter z delom ekpertnih skupin predstavlja pomemben 
vir znanja, informacij in usmeritev za delo Urada za invalide. 
Članstvo v Odboru ne omogoča le meddržavnega sodelovanja 
med predstavniki državnih institucij, ki so zadolžene za politiko 
invalidskega varstva v državah članicah, temveč zahteva 
usklajevanje mnenj in stališč med različnimi vladnimi resorji in 
institucijami v naši državi. 

Država članica, ki pristopa k Delnemu sporazumu, se zavezuje, 
da bo spoštovala določila navedenih resolucij in še posebej, da 
bo v pristojnih ministrstvih ustanovila potrebna povezovalna telesa, 
ki zagotavljajo posvetovanja med pristojnimi ministrstvi držav in 
med njimi in sekretariatom. Za Odbor za rehabilitacijo in integracijo 
invalidov je vlogo povezovalnega telesa od leta 1995 opravljal 
Urad vlade Republike Slovenije za invalide (v skladu z nalogami, 
opredeljenimi v sklepu o ustanovitvi in nalogah Urada za invalide), 
za področje dela odbora za javno zdravstvo pa Ministrstvo za 
zdravstvo, ki se v dejavnosti odbora postopno vključuje. 

Delni sporazum na socialnem področju in v javnem zdravstvu v 
skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za uresničitev sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali spreminjati 
veljavnih predpisov. 

Sredstva za plačilo članarine in za pokritje stroškov sodelovanja 
pri delu Odbora za rehabilitacijo in integracijo invalidov je Urad za 
invalide načrtoval v proračunu RS za leto 2000, stroške 
sodelovanja slovenskih predstavnikov v dejavnostih odbora za 
javno zdravstvo pa bo v okviru ustreznih proračunskih postavk 
za leto 2000 zagotovilo Ministrstvo za zdravstvo. 

19- aPril 2000 
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Predlog zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med 

L VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

SVETOM MINISTROV BOSNE IN 

HERCEGOVINE 0 SODELOVANJU V 

KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN 

ZNANOSTI (BBHKIZ) 

EPA 1142-II- 

številka; 681-22/99-2 
Liubljana, 06.04.2000 

Noćila bPUt>'ike Sloveniie 'e na 154, se'' dne 6' aprila 2000 

VLAnnL0GA ZAK0NA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
Bolnic ^PUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV 
l?ncir, LN HERCEGOVINE O SODELOVANJU V KULTURI, UBRA2EVANJU IN ZNANOSTI, 
ki 
Pošlo P0Šil'a v °bravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
0dstaVi! Dr*avne9a zbora Republike Slovenije in drugega v 3 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Vojko VOLK, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Tanja OREL ŠTURM, državna podsekretarka v Ministrstvu 

za zunanje zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 

^'listrov B P°razum med Vlado Republike Slovenije in Svetom 
'2°braževan °Sne 'n Herce90vine o sodelovanju v kulturi, lu in znanosti, podpisan 19.oktobra 1999 v Ljubljani. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 
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SPORAZUM priznavanjem spričeval in diplom. 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN 
HERCEGOVINE O SODELOVANJU V 

KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN 
ZNANOSTI 

Vlada Republike Slovenije in Svet ministrov Bosne in Hercegovine 
(v nadaljevanju pogodbenici) sta se 

v želji, da bi spodbudili sodelovanje v kulturi, izobraževanju in 
znanosti, 

v prepričanju, da bo takšno sodelovanje pripomoglo k boljšemu' 
razumevanju in poglobitvi odnosov med državama na različnih 
ravneh, 

odločeni spoštovati načela Helsinške sklepne listine Konference 
o varnosti in sodelovanju v Evropi. 

odločili, da podpišeta ta Sporazum o sodelovanju v kulturi, 
izobraževanju in znanosti (v nadaljevanju sporazum), 

in se dogovorili: 

1. člen 

Pogodbenici si prizadevata bolje spoznati kulturo druge strani in 
podpirata stike v kulturi in skupne prireditve v vseh oblikah. 

2. člen 

Pogodbenici podpirata neposredno sodelovanje med univerzami 
in visokošolskimi zavodi ter spodbujata medsebojno izmenjavo 
študentov, učiteljev, znanstvenikov in raziskovalcev. 

3. člen 

Znanstveno in tehnološko sodelovanje med državama poteka v 
skladu s Sporazumom o znanstvenem in tehnološkem 
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Bosne in 
Hercegovine, ki je bil podpisan 28. septembra 1995 v Ljubljani. 

4. člen 

Pogodbenici na podlagi vzajemnega interesa spodbujata učenje 
jezika, književnosti in zgodovine druge države in v ta namen 
podpirata udeležbo učiteljev in študentov na poletnih jezikovnih 
šolah. 

5. člen 

Pogodbenici bosta preučili možnost ponovne vzpostavitve 
lektoratov. 

6. člen 

Pogodbenici bosta prek svojih pristojnih ustanov izmenjali 
informacije tn dokumentacijo za obravnavo vprašanj v zvezi s 

7. člen 

Pogodbenici bosta organizacijsko in finančno podpirali dopolnilni 
pouk maternega jezika in kulture za otroke in mladino slovenske 
narodnosti v Bosni in Hercegovini ter za otroke in mladino iz 
Bosne in Hercegovine v Sloveniji. 

8. člen 

Pogodbenici podpirata spoštovanje veljavnih mednarodnih 
konvencij o varstvu avtorskih pravic in popularizaciji kulturni 
vrednot druge pogodbenice. 

- t 
9. člen 

Pogodbenici soglašata, da si bosta izmenjali knjige in publikacije v 
zvezi s kulturo, umetnostjo in zgodovino. 

Pogodbenici spodbujata razvoj in sodelovanje na področju glasbe, 
gledališča ter podpirata vzajemno izmenjavo solistov, skupi 
umetnikov in predstav. 

Pogodbenici spodbujata sodelovanje na področju upodabljaj0^® 
umetnosti in izmenjavo umetniških in drugih kulturnih razstav 
pomagata pri sprejemanju ustreznih ukrepov v ta namen. 

Pogodbenici spodbujata sodelovanje in medsebojno 'zrn®n'^!g 
podatkov med nacionalnima radijskima in televizijskima hišam 
in drugimi javnimi avdio in vizualnimi sredstvi obveščanja. 

Vsaka pogodbenica spodbuja neposredno sodelovanje 
kinematografiji. ■» 

10. člen 

Pogodbenici razvijata medsebojno sodelovanje na Poc!r0gja 
kulture, izobraževanja in znanosti in v ta namen p°spesU) , 
neposredno sodelovanje med vladnimi in nevladnimi institucij 
obeh držav na teh področjih. 

11. člen 

Pogodbenici spodbujata in olajšujeta sodelovanje na P°^r°gta 
varstva kulturne dediščine, muzejev in knjižnic in izmeni I . 
podatke o izvozu umetniških del in nezakonitem trgovanju z 

12. člen 

Pogodbenici spodbujata in olajšujeta sodelovanje in izmenja 
med mladinskimi organizacijami obeh držav. 

13. člen 

Pogodbenici podpirata neposredno sodelovanje v športu in 
vzgoji. 

14. člen 

Pogodbenici podpirata medsebojno sodelovanje v mednar 
organizacijah. 
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15. člen 

Pogodbenici, če bo za to obstajal obojestranski interes, pripravita 
'zvedbene programe za uresničevanje tega sporazuma in se po 
Posvetovanju odločita o finančnih dogovorih. V skladu s tem 
sporazumom lahko pristojne organizacije obeh držav pripravijo 
Posebne izvedbene programe in sporazume za ustrezna 
Področja. 

16. člen 

Ta sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno 
obvestita, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji, potrebni za 
začetek veljavnosti tega sporazuma. 

Ta sporazum se sklene Za obdobje petih let. Po izteku tega obdobja 
s® sporazum samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, 

dokler ga nobena od pogodbenic vsaj šest mesecev pred iztekom 
ustreznega obdobja veljavnosti po diplomatski poti pisno ne 
odpove. 

V primeru odpovedi tega sporazuma vsak program izmenjave, 
prireditev ali projekt, ki se izvaja na njegovi podlagi in še ni končan, 
ostane veljaven za dogovorjeno obdobje. 

Sestavljeno v Ljubljani, 19. oktobra 1999 v dveh izvirnikih v 
angleškem jeziku. 

Za Vlado Za Svet ministrov 
Republike Slovenije Bosne in Hercegovine 

Dr. Boris Frlec l.r. Svetozar Mihajlovič l.r. 

3. člen 4. člen 

sk 
2a «-w r\uuuiu, IVIII znanost in tehnologijo 

|zvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
n|strstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

So sne Um med ^ado Republike Slovenije in Svetom ministrov 
*nanosr Herce9°vine 0 sodelovanju v kulturi, izobraževanju in 
Minister Sta °^°^ra v Ljubljani podpisala dr. Boris Frlec, 
Miha/iovr9 zunani° zadeve Republike Slovenije in g. Svetozar 

' 1 soPredsedujoči Sveta ministrov Bosne in Hercegovine. 
^P 
kuituT;m°mo9°ea uresničevanje vseh vrst sodelovanja v 

• "obra*evanju in znanosti. 

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali 
spremembe veljavnih predpisov. 

V zvezi z izvajanjem tega sporazuma bo potrebno zagotoviti 
finančna sredstva resornih ministrstev v okviru letnih programov 
in proračunov. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63.člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

l9- april 2000 
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Poročilo o 

DELU DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 

DRUŽBENI PRAVOBRANILEC REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZNAK: SV 25/99-1 AP/vk 
DATUM: 4.4.2000 

ZADEVA: POROČILO O DELU DRUŽBENEGA 
PRAVOBRANILCA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LETO 1999 

Družbeni pravobranilec RS dostavlja na podlagi določbe 11. 
člena Zakona o Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije 

navedeno poročilo v obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije ter njemu priloženo Zbirno poročilo št. 8 o 
razreševanju oškodovanj družbenega kapitala po 48. členu 
ZLPP oziroma 63. členu ZZLPPO za obdobje od 1.7.1993 do 
31.12.1999. 

Družbeni pravobranilec 
Republike Slovenije 

mag. Anica Popovič, l.r. 
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DRUŽBENI PRAVOBRANILEC REPUBLIKE SLOVENIJE 

POROČILO 

O DELU DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 1999 

LJUBLJANA, MAREC 2000 

19. april 2000 



I. UVOD 

Po uveljavitvi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v 

lasti Slovenske razvojne družbe (v nadaljevanju: SRD) s 1. 5. 1998 se pri delu 

Družbenega pravobranilca Republike Slovenije (v nadaljevanju: družbeni 

pravobranilec) in njegovih zakonskih pooblastil glede varstva družbene lastnine 

v letu 1999 ni nič spremenilo. Navedeni Zakon je namreč v svojih prehodnih in 

končnih določbah sicer razveljavil Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, 

(v nadaljevanju: ZLPP), vendar pa je hkrati v 63. členu tudi določil, da se 

določbe členov 48, 48a ter drugi in tretji odstavek 50. člena smiselno 

uporabljajo še naprej, tako za postopke revizij, ki jih opravlja Agencija RS za 

revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, kot za postopke in stroške 

družbenega pravobranilca. 

Ob ugotovitvi, da tudi v letu 1999 še ni bil sprejet novi zakon o delovnih 

razmerjih, ostajajo v veljavi pooblastila družbenemu pravobranilcu pri varstvu 

pravic delavcev po določbah Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 

razmerja, ki se v skladu s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne 

ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije} uporablja 

kot republiški predpis. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji iz leta 1998 pa 

je družbenemu pravobranilcu dodal še pooblastilo za vlaganje izredne obnove v 

denacionalizacijskih postopkih. 

Obseg opravljenega dela in učinki po vseh navedenih področjih dela so 

prikazani in razdelani v nadaljnjih poglavjih poročila družbenega pravobranilca 

za leto 1999, ki vključuje tudi zbirno poročilo o razreševanju oškodovanj 

družbene lastnine po 48. členu ZLPP za obdobje od 1.7. 1993 do 31. 12. 1999. 

Na področju organiziranosti družbenega pravobranilca in števila ter statusa 

zaposlenih v primerjavi z letom 1998 ni bilo sprememb. Tako so bili na sedežu 

organa v Ljubljani zaposleni trije funkcionarji (družbena pravobranilka in dva 

namestnika) ter šest strokovnih in administrativnih delavcev, izven sedeža 

organa in sicer v Kopru, Novem mestu, Postojni in Radljah ob Dravi, pa štirje 

namestniki ter dve administrativni delavki ali skupaj petnajst zaposlenih. 
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II. VARSTVO DRUŽBENE LASTNINE 

i 

1. AKTIVNOSTI V ZVEZI Z REVIZIJSKIMI POROČILI 

V času od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 je družbeni pravobranilec prejel 37 novih 

revizijskih poročil, iz leta 1998 je prenesel v reševanje v leto 1999 osem 

revizijskih poročil, torej je skupaj obravnaval 45 novih revizijskih poročil, od 

katerih je dve poročili prenesel v reševanje v leto 2000. Na podlagi 20 

revizijskih poročil je vložil 28 tožb. V 21 primerih revizijskih poročil ni 

ugotovil oškodovanja družbene lastnine po določbah 48. člena ZLPP, v 2 

primerih pa je ugotovil, da ni pristojen za reševanje in je revizijski poročili 

odstopil pristojnima stečajnima upraviteljema z zahtevo po ukrepanju. * 

Tekom leta je družbeni pravobranilec v 11 primerih umaknil tožbe, ki jih je 

vložil v zadnjem ali v prejšnjih poročevalskih obdobjih, ker je s toženimi 

strankami sklenil sodne ali izvensodne poravnave v posledici dejstva, da so 

tožene stranke po vložitvi tožbe odpravile ugotovljena oškodovanja družbene 

lastnine ali pa je družbeni pravobranilec na podlagi sodišču predloženih listin 

moral ugotoviti, da v revizijskih poročilih zatrjevana oškodovanja družbene 

lastnine niso bila podana. 

K poročilu za delo, opravljeno v letu 1999, družbeni pravobranilec prilaga še 

Zbirno poročilo št. 8 za obdobje od 1. 7. 1993 do 31. 12. 1999 **. Iz 

navedenega zbirnega poročila je moč ugotoviti za vsako revidirano pravno 

osebo način in učinke odprave ugotovljenega oškodovanja družbenega kapitala 

po 48. členu ZLPP oziroma ZZLPP, kakor seveda tudi nekatere pomembne 

ugotovitve in zaključke. 

* Vsi statistični podatki iz tega poglavja so zbrani v priloženi tabeli I. 

** Zbirno poročilo št. 8 o razreševanju oškodovanj družbenega kapitala po 

48. členu ZLPP oziroma ZZLPPO za obdobje od 1.7. 1993 do 31. 12. 1999 
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2. ZNAČILNOSTI REŠEVANJA SPOROV PRED SODIŠČI 

V letu 1999 so sodišča na prvi stopnji izdala 16 odločb v zadevah, ki jih je po 

50. členu ZLPP začel družbeni pravobranilec. Višja sodišča so po pritožbah 

pravdnih strank izdala 8 odločb ter Vrhovno sodišče, na podlagi izrednega 

pravnega sredstva, revizije po določbah zakona o pravdnem postopku, 2 

odločbi. V 1 primeru je bila zadeva vrnjena v ponovno sojenje sodišču prve 

stopnje, v 1 primeru pa je bila revizija zavrnjena. 

Navedeni statistični podatki zajemajo odločbe, ki jih je družbeni pravobranilec 

prejel v letu 1999, nanašajo pa se na tožbe, ki jih je vložil v letu 1999 in v 

prejšnjih letih. V letu 1999 je postalo pravnomočnih šest sodnih odločb. 

Ugotovimo lahko, da ni sprememb glede stališč in ugotovitev sodišč, kot so 

navedena v poročilih družbenega pravobranilca za prejšnja leta. Sodišča 

vztrajajo pri svojih že izpostavljenih stališčih v zvezi z izpodbijanjem sklepov o 

vpisu v sodni register oziroma ugotavljanjem ničnosti le-teh. Pomembnejše je 

stališče, da pri oškodovanju družbene lastnine ne gre za škodo v smislu pravil 

odškodninskega prava, pač pa za prikrajšanje družbene lastnine, ki se na drugi 

strani v zasebni lastnini izkaže kot njeno povečanje, pri čemer velja 5-letni 

splošni zastaralni rok po 371. čl. ZOR, za razliko od odškodninskih terjatev za 

povzročeno škodo, ki zastara v 3 letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in 

za tistega, ki jo je povzročil. 

Pri ocenjevanju, ali so obresti oderuške, pa mora tožnik dokazati obstoj 

subjektivnega elementa t. j., izkoriščanje stiske oziroma težko stanje drugega, ne 

glede na višino dogovorjene obrestne mere. Družbeni pravobranilec praviloma 

te okoliščine ne more dokazati brez pomoči revidirane pravne osebe. 

Sicer pa se pri izpodbijanju sklenjenih pogodb, ki-po ugotovitvah revizijskega 

organa pomenijo oškodovanje družbene lastnine, družbeni pravobranilec lahko 

opre samo na določbe ZOR o ničnosti pogodb, ničnostni razlog pa mora 

dokazati tudi z drugimi dokazi, če tožena stranka oporeka ugotovitvam 

revizijskega poročila. 
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Ugotoviti moramo, da kljub že znanim pravnim stališčem Višjih sodišč in 

Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, izdanim v pritožbenem oziroma 

revizijskem postopku, nekatera sodišča prve stopnje še vedno s sklepi zavržejo 

tožbe družbenega pravobranilca, pri čemer se oprejo na stališče, da družbeni 

pravobranilec nima pravnega interesa za vložitev ugotovitvene tožbe. Zaradi 

takega ravnanja se postopki pred sodiščem zelo zavlečejo, saj mora družbeni 

pravobranilec vlagati pritožbe oziroma revizije, povečajo pa se tudi po 

nepotrebnem pravdni stroški. Po našem mnenju v takih primerih sodišča 

nekritično sledijo poskusom toženih strank, da bi izničila z zakonom 

opredeljene pristojnosti družbenega pravobranilca na področju varstva družbene 

lastnine. 

3. VARSTVO DRUŽBENE LASTNINE - DRUGO 

Družbeni pravobranilec je v skladu z določbo 8. člena zakona o Družbenem 

pravobranilcu Republike Slovenije v funkciji varovanja družbene lastnine 

deloval tudi izven postopkov po 50 členu ZLPP v skupaj 29 primerih ter jih je 

zaključil 14 in 15 prenesel v reševanje v leto 2000. V ta namen je družbeni 

pravobranilec: 

- na podlagi opozoril, da obstaja utemeljen sum oškodovanja 

družbene lastnine zaradi kršitev predpisov o finančno-materialnem poslovanju 

pravnih oseb, Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega 

preoblikovanja podjetij podal 6 zahtev za začetek postopka za finančni, 

računovodski in pravni pregled ter preverbo zakonitosti in pravilnosti 

poslovanja (revizijski postopek) po določbi 49.a člena ZLPP; 

- vložil 7 ovadb zaradi suma oškodovanja družbene lastnine, 

storjenega s kaznivim dejanjem. V teh primerih gre za sume storitev kaznivih 

dejanj nevestnega gospodarjenja, razsipništva na škodo družbenega premoženja, 

zlorabe položaja in pravic ter sklenitev škodljivih pogodb; 
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- po določbi 2. odstavka 74. člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah sodeloval kot stranka v pravdni zadevi v zvezi z ugotavljanjem višine 

državnega deleža v ugotovljenem družbenem kapitalu, pri čemer je izpodbijal 

odločbo vlade. Zadeva še ni pravnomočno zaključena; 

- po določbi 23. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o denacionalizaciji sodeloval kot, stranka v postopku obnove zoper 

pravnomočno odločbo, izdano v postopku denacionalizacije. Zadeva še ni 

pravnomočno zaključena; 

- v 2 pravdnih zadevah, glede na priglašeno stransko intervenco, 

sodeloval v postopku pred sodiščem zaradi razveljavitve pogodb; 

- v 3 primerih sodeloval pri denacionalizacijskih postopkih v zvezi 

z določitvijo deležev družbenega oziroma državnega kapitala; 

- v 1 primeru sodeloval v postopkih ugotavljanja nenominiranega 

družbenega kapitala in ugotovitvi lastniških deležev, v 1 primeru v postopku 

uveljavljanja pravice do lastninskih certifikatov ter v enem primeru v zvezi s 

sumom kršitve veljavne zakonodaje pri odkupu delnic; 

- v 2 primerih s tožbo izbodbijal sklenjene pogodbe o osebnem 

zavarovanju (menagersko zavarovanje) ter dal več nasvetov s tega področja; 

- obravnaval več primerov domnevnega oškodovanja družbenega 

premoženja po prijavah zaposlenih ter pomagal pri urejanju določenih zadev, ki 

so v interesu delavcev - delničarjev; 

- sodeloval s SRD v zvezi s prenosom družbenega kapitala na to 

družbo po določbi 6. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji 

pravnih oseb v lasti SRD. 
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III. VARSTVO PRAVIC DELAVCEV 

Družbeni pravobranilec je v letu 1999 obravnaval na področju varstva pravic 

delavcev iz delovnega razmerja 758*** zadev, od tega je ostalo nerešenih 18 

zadev, ki se prenašajo v rešitev v leto 2000. Število obravnavanih zadev je glede 

na število tovrstnih zadev v letu 1998 skoraj enako (709 zadev). Evidentirajo se 

le zadeve, kjer po oceni družbenega pravobranilca gre za kršitve pravic 

delavcev iz delovnega razmerja in je, zaradi varstva pravic delavca zoper 

kršitelje zakonov, kolektivnih pogodb in drugih predpisov, .ukrepanje 

utemeljeno. 

Pogosto iščejo delavci pri družbenem pravobranilcu pravno pomoč tudi iz 

drugih pravnih področij (upravne, civilnopravne in kazenske zadeve) in sicer 

zaradi odprave kršitve zakona in drugih predpisov s strani državnih organov, 

organov lokalnih skupnosti in drugih organov. V teh primerih (61 zadev) je 

družbeni pravobranilec nudil pravno pomoč le takrat, ko je ocenil, da delavec 

zaradi materialnih razlogov ne bo deležen pravne pomoči in da gre dejansko za 

kršitev zakona in drugih predpisov. Tem delavcem je bil dan nasvet, pred 

katerim organom in kako lahko uveljavijo z zakonom določene pravice. 

Izjemoma je bila posameznikom dana pravna pomoč tudi tako, da se je 

prizadetemu delavcu sestavila ustrezna vloga na organ, ki je pristojen za 

obravnavo zadeve. 

Na osnovi Zakona o denacionalizaciji je bila denacionalizacijskim 

upravičencem, ki so iskali informacije v zvezi z reševanjem njihovih zadev, 

dana pravna pomoč tako, da se je v konkretnih primerih s prizadetimi 

ugotavljala predvsem upravičenost denacionalizacijskih zahtev. V večini 

primerov je bil glavni razlog, zaradi katerega so se prizadeti obračali na 

družbenega pravobranilca, dolgotrajnost reševanja teh zadev (ZDEN je začel 

veljati že 7.12.1991). V vseh navedenih primerih je bilo po opravljenem 

razgovoru denacionalizacijskim upravičencem dano ustno mnenje, kako 

ukrepati v zadevi. Ti primeri se niso posebej evidentirali kot zadeve v obravnavi 

pri družbenem pravobranilcu.Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

denacionalizaciji (Ur.list. RS, št. 65/98) je v 23. členu med drugimi izrecno 

pooblastil tudi družbenega pravobranilca za vlaganje izredne obnove v 

denacionalizacijskih postopkih. Na osnovi navedenega zakonskega pooblastila 

*** Statistični podatki iz tega poglavja so vključeni v tabeli II. pod II. 
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je družbeni pravobranilec vložil predlog za obnovo denacionalizacijskega 

postopka v t.i. zadevi Perčič. Navedeni občan iz Celja je poznan slovenski 

javnosti, ker je zaradi nezakonitosti pri vodenju enega izmed 

denacionalizacijskih postopkov na Upravni enoti Celje, več dni demonstriral 

(gladovna stavka), tudi pred parlamentom RS. Tudi po oceni družbenega 

pravobranilca je bil denacionalizacijski postopek nezakonito voden. Upravni 

organ, ki je vodil navedeni denacionalizacijski postopek, je predlog za obnovo 

postopka denacionalizacije zavrnil. Pritožbo zoper tako odločitev je zavrglo tudi 

Ministrstvo za okolje in prostor RS. Sedaj je zadeva na osnovi tožbe, ki jo je 

vložil družbeni pravobranilec, v obravnavi na Upravnem sodišču RS. 

Največ kršitev pravic delavcev iz delovnih razmerij, ki jih je obravnaval 

družbeni pravobranilec, je bilo ugotovljenih pri sklepanju in prenehanju 

delovnih razmerij, določanju presežnih delavcev, razporejanju delavcev, 

disciplinskih postopkih in pri uveljavljanju materialnih pravic iz dela, kjer 

izstopajo kršitve pravic delavcev storjene s tem, da se nezakonito posega v 

plače delavcem, izplačevanje odpravnin, jubilejnih nagrad in regresov za letni 

dopust. Navedene kršitve pravic delavcev iz delovnega razmerja so tudi glavni 

razlog za javno izražanje nezadovoljstva delavcev, ki se v več primerih odraža 

tudi z organiziranjem stavke. 

Pri obravnavanju očitnih kršitev zakona, kolektivnih' pogodb in drugih 

predpisov s področja delovnih razmerij si družbeni pravobranilec prizadeva, da 

v reševanje spora vključi obe strani. V večini primerov je dal pritožnikom 

pravni nasvet, kako naj ukrepajo in na kakšen način, da bodo njihove kršitve 

pravic iz delovnega razmerja odpravljene. V posameznih primerih je sestavil 

tudi tožbo, pritožbo ter zahteve oziroma predloge delodajalcem za odpravo 

posledic nezakonitega ravnanja, kije bilo že storjeno ali pa se bi začelo izvajati. 

V posameznih primerih (4) je družbeni pravobranilec zaradi suma kaznivega 

dejanja zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev (205. člen KZ), vložil ovadbo 

pri pristojnem okrožnem javnem tožilstvu. 

V nadaljevanju navajamo najbolj značilne ugotovitve v zvezi s kršitvami zakona 

o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodb in drugih predpisov s področja 

delovnih razmerij. 
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PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA: 

Stopnja brezposelnosti v RS se odraža tudi v številu obravnavanih zadev pri 

družbenem pravobranilcu ( 17 %). Pri kršitvah zakona, kolektivnih pogodb in 

drugih predpisov je bilo, v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja, 

obravnavanih največ primerov, koje delavcem prenehalo delovno razmerje brez 

utemeljenega razloga in na nezakonit način. Pri tem prednjačijo kršitve delovnih 

razmerij sklenjenih za določen čas. Čeprav so izpolnjeni prav vsi pogoji, da bi 

delavec lahko sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, se to vse prepogosto 

izigrava in z istim delavcem sklepa delovno razmerje za določen čas, za en 

mesec ali več mesecev, tudi več kot desetkrat zaporedoma. Namen takega 

ravnanja je očiten in predvsem v škodo tako zaposlenih delavcev. Zaradi 

bolezni, nesreče pri delu, nosečnosti, porodniškega dopusta itd. se delovno 

razmerje sklenjeno za določen čas prekine pred rokom, za katerega je bilo 

sklenjeno. Delodajalci v posledici takega ravnanja sicer zaposlijo druge 

nezaposlene delavce, izključno v breme države pa ostane skrb za delavce, ki jih 

zakonodaja še posebej varuje (invalidi, starejši delavci, noseče ženske, delavke 

na porodniškem dopustu itd.). 

Nadaljuje se tudi praksa nekaterih delodajalcev, da presežnim delavcem 

izdajajo sklepe o prenehanju delovnega razmerja za nazaj, tudi za šest mesecev 

in tako takoj prekinejo delovno razmerje delavcu. S takim ravnanjem se 

navedeni delodajalci takoj znebijo delavca, odpravnino pa mu izplačajo z 

zamudo, največkrat tudi v manjšem znesku ali pa odpravnine sploh ne izplačajo. 

Družbeni pravobranilec tudi v tem poročilu ponovno izpostavlja probleme 

delavcev v primerih uvedenega stečaja. S tem, ko po zakonu preneha z uvedbo 

stečaja delovno razmerje vsem delavcem v podjetju, so posebej prizadeti 

delavci, ki jih zakonodaja posebej varuje. V večini stečajev takoj sledijo 

zaposlitve za določen čas, s sicer manjšim številom delavcev, med katerimi pa 

po pravilu ni delavcev, ki jim je sicer zagotovljeno posebno pravno varstvo v 

delovnem razmerju. 

SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA: 

Za obravnavanje zadev s področja sklepanja delovnih razmerij (8 %) je 

značilno, daje največ teh kršitev ugotovljenih pri sklenjenih delovnih razmerjih 

za določen čas. Že za nekaj let nazaj je značilno, da je sklepanje delovnih 

poročevalec, št. 28 60 19. april 2000 



razmerij za določen čas v porastu. Delavci na tako sklenjeno delovno razmerje 

pristajajo tudi v primerih, ko bi v skladu z zakonom moralo biti sklenjeno 

delovno razmerje za nedoločen čas. Pri delodajalcih, kjer je sklepanje delovnih 

razmerij za določen čas vsakdanja praksa, pogosto prekinjajo delavcem tako 

sklenjena delovna razmerja pred prazniki, remonti, kolektivnimi dopusti itd. S 

takim ravnanjem se delodajalci izogibajo svojim obveznostim do delavcev, ki 

jim gredo iz naslova plačila na dan dela prostih dni in praznikov, regresa za 

letni dopust (sorazmeren del) itd. 

Razlog za večino sporov v zvezi s sklenitvijo delovnega razmerja je v tem, da 

se po sedaj veljavnih predpisih pri Upravnih enotah največkrat zgolj 

evidentirajo pogodbe o zaposlitvi za primere, ko te pogodbe sklepajo zasebni 

podjetniki in delavci. Pogodbe o zaposlitvi, ki jih sklepajo delavci v delniških 

družbah in družbah z omejeno odgovornostjo, razen v primerih, ko pride do 

spora, nihče ne evidentira niti nadzira. Družbeni pravobranilec na osnovi 

večletnih izkušenj ugotavlja, da so prav nezakonite določbe, v pogodbah o 

zaposlitvi, razlog za številne spore pred sodiščem. Tako v spornih pogodbah o 

zaposlitvi namenoma ali pa tudi nehote iz malomarnosti ni določb o vrsti 

delovnega razmerja, ki se sklepa, o višini plače, o trajanju letnega dopusta, 

delovnem času itd. V RS bi po oceni družbenega pravobranilca bilo koristno 

določiti poseben organ, kateremu bi bili vsi delodajalci v roku 8 dni dolžni 

predložiti v oceno zakonitosti vsako sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Z 

vsebinsko kontrolo pogodb o zaposlitvi (ne samo evidenco) bi se 

zagotovo učinkovito, že v naprej, izognili številnim kršitvam temeljnih pravic 

delavcev in prispevalo k temu, da bi se število zadev, ki jih s področja 

delovnih razmerij obravnavajo sodišča, bistveno zmanjšalo. 

PLAČE: 

Tudi v letu 1999 je bilo veliko pritožb (16 %) zaradi izplačevanja plač v nižjem 

znesku od dogovorjenih s kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi in neredko 

tudi nižje kot so z zakonom določene zajamčene oz. minimalne plače. Bojazen 

pred izgubo dela izkoriščajo neodgovorni delodajalci tako, da brez utemeljenih 

razlogov zamujajo, tudi po več mesecev, z izplačili plač. Brez razloga se 

izplačuje zajamčene oz. minimalne plače, drugi del plače pa se izroči delavcu na 

roko. Neredki so delodajalci, ki delavcem brez utemeljenega razloga 

odtegujejo del plače zaradi razlogov, ki niso v skladu z veljavnimi predpisi. 

Zelo pogosti so tudi primeri, ko delavci ob prejemu plače ne dobijo pisnega 

obračuna plače. 
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Značilno za navedene kršitve je, da delavci le redko s temi kršitvami seznanijo 

družbenega pravobranilca, ko so te dejansko storjene. Največkrat se 

oškodovanci pojavijo pri družbenem pravobranilcu, ko jim delovno razmerje 

pri delodajalcu preneha. Pri nekaterih delodajalcih očitno še vedno ni 

uveljavljena zavest, daje spoštovanje veljavnih predpisov, ki urejajo vprašanja 

določanja in izplačevanja plač, osnova poslovne uspešnosti. 

PRESEŽNI DELAVCI: 

Pri določanju delavcev, katerih delo v podjetju postane nepotrebno (11 %), 

zaradi ekonomskih in tehnoloških razlogov, delodajalci pogosto namenoma 

kršijo zakon in kolektivne pogodbe. Največ ugotovljenih kršitev izhaja iz 

nepoznavanja predpisov, ki natančno urejajo, kako se določijo presežni delavci. 

V obravnavanih primerih delodajalci največkrat niso upoštevali predpisanih 

postopkov za ugotavljanje presežnih delavcev. V teh postopkih se pogosto ne 

zagotavlja sodelovanja sveta delavcev (24. člen Zakona o sodelovanju delavcev 

pri upravljanju). Med delavce, katerih delo v podjetju postane nepotrebno, se 

uvršča tudi delavce, ki jim delovno razmerje, kot presežnim delavcem, po 

zakonu ne sme prenehati brez njihovega soglasja (invalidi, starejši delavci). Ne 

upošteva se varstvo, ki jo daje zakon delavcem v bolniškem staležu in delavkam 

na porodniškem dopustu. Sporazumi o prevzemu delavcev na delo k drugemu 

delodajalcu so v nekaterih 'primerih znani samo delodajalcema, ki sta ga 

sklenila. Razporejanje presežnih delavcev se izvaja tudi samo na osnovi 

programa o razreševanju presežnih delavcev. Novi delodajalec tako 

razporejenega delavca pri sebi razporedi na nižje ovrednoteno delo ali pa mu za 

enako delo določi nižjo plačo. Več je tudi primerov, ko pri navedenih 

razporeditvah presežnih delavcev novi delodajalec njihovo prej sklenjeno 

delovno razmerje za nedoločen čas nezakonito spremeni v delovno razmerje za 

določen čas. Odločanje o presežnih delavcih je po oceni družbenega 

pravobranilca večkrat nestrokovno in v očitnem nasprotju s tem, kar za 

določanje presežnih delavcev delodajalca zavezujeta zakon in kolektivna 

pogodba. 
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RAZPOREJANJE DELAVCEV IN DELOVNIH INVALIDOV: 

Razporejanje delavcev in delovnih invalidov (9 %), ki je v nasprotju z 

veljavnimi predpisi, je prav tako razlog za pritožbe delavcev. Posebej je ta 

problem prisoten pri razporejanju invalidov na njemu ustrezno delo. Takih del, 

ki bi ustrezala delu invalidov, v nekaterih primerih v podjetju ni. Večkrat pa 

do ustrezne razporeditve invalidov ne pride iz razloga nepripravljenosti vodilnih 

delavcev v podjetju, da bi temu zagotovili ustrezno delo. 

Delavce se v primerih razporejanja k drugemu delodajalcu neredko izigra. 

Družbeni pravobranilec ugotavlja le redke primere, ko tako razporejeni delavci 

poznajo vsebino sporazuma o prevzemu delavcev na delo k drugemu 

delodajalcu. Posledica nepoznavanja določil navedenega sporazuma je, da 

delavci pravočasno ne zavarujejo svojih pravic, ki so jih pridobili iz dela pri 

prejšnjem delodajalcu. Pritožbe delavcev v zvezi z razporejanjem znotraj 

podjetja so manj številne in zadevajo predvsem očitke delodajalcu, da je 

razporeditev nepotrebna oziroma, da se z razporeditvijo neutemeljeno zagotovi 

delo, ki ga je delavec opravljal pred novo razporeditvijo, drugemu delavcu. 

Pogosto pomeni pritožba delavca zoper razporeditev hkrati tudi pritožbo v zvezi 

z nižjo plačo. 

• * 

DISCIPLINSKI POSTOPKI: 

Disciplinski postopki (4 %) zaradi kršitev obveznosti in odgovornosti 

zaposlenih, v zvezi z njihovim delom v podjetju, po oceni družbenega 

pravobranilca, niso številni. Nekateri delodajalci se disciplinskim postopkom 

izogibajo in svoj cilj, to je sankcioniranje delavca zaradi, po njihovem mnenju 

kršitve delovnih obveznosti, dosežejo na nezakonit način. Tako delavca, ne da 

bi mu prej dokazali kršitev delovnih obveznosti, kaznujejo z nižjo plačo ali pa 

celo s prekinitvijo delovnega razmerja. Delodajalci imajo pri vodenju 

disciplinskih postopkov večkrat težave zato, ker samo uporaba zakona ni 

zadostna osnova za uspešno vodenje disciplinskega postopka. Splošnega akta, 

ki bi poleg določil zakona, zagotavljal, uspešno vodenje disciplinskega 

postopka, največkrat v podjetju ni. Posledica takega stanja so nezakonita 

prenehanja delovnih razmerij delavcem ali pa celo razveljavitve sklepov o 

prenehanju delovnega razmerja zaradi hujših kršitev delovnih obveznosti in 
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odgovornosti s strani sodišča, čeprav bi bil z zakonitim vodenjem disciplinskega 

postopka, tak delavec na sodišču s tožbo neuspešen. 

Družbeni pravobranilec je v navedenih zadevah delavcem, ki so bili 

neutemeljeno disciplinsko obravnavani oziroma so jim bili na nezakonit način 

izrečeni disciplinski ukrepi ali so bili ti neustrezni, dal pravni nasvet. V 

posameznih primerih pa je takim delavcem sestavil tudi ugovor oziroma 

tožbo. V zvezi z obravnavo tovrstnih zadev je potrebno opozoriti tudi na 

dejstvo, da se pomoč v teh zadevah ne nudi samo delavcem, ampak tudi 

delodajalcem. Družbeni pravobranilec v skladu z 8. členom Zakona o 

družbenem pravobranilcu RS lahko vloži zahtevek za začetek disciplinskega 

postopka, vloži ugovor zoper odločbo disciplinske komisije prve stopnje, ter 

začne postopek pred pristojnim sodiščem zoper odločbo disciplinskega organa, 

izdano na drugi stopnji, če je s kršitvijo prišlo do oškodovanja družbene 

lastnine. 

Tako je družbeni pravobranilec kot pristojni organ vložil tožbo pri delovnem 

sodišču zaradi razveljavitve sklepa o izreku disciplinskega ukrepa v primeru, ko 

je pritožbeni organ delodajalca (RTV Slovenija) oprostil delavko in razveljavil 

disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja zaradi oškodovanja 

družbenega premoženja. V kolikor družbeni pravobranilec kot tožeča stranka v 

navedenem primeru ne bi smel ukrepati, zlorab zakona storjenih s strani 

pritožbenih organov v disciplinskih postopkih praktično ne bi bilo možno 

odpraviti. To je še posebej pomembno v primerih, ko kot kršitelj v 

disciplinskem postopku nastopa disciplinski organ v državnem organu, javnem 

zavodu ali podjetju, kjer kot lastnik oziroma solastnik nastopa tudi država RS. 

LETNI DOPUST DELAVCEV: 

Po oceni družbenega pravobranilca je nerazumno veliko pritožb delavcev v 

zvezi s koriščenjem letnega dopusta (8 %). Največkrat se delavcu prizna nižji 

letni dopust kot mu pripada po zakonu oziroma kolektivni pogodbi. Za 

neizkoriščene letne dopuste, ki jih delavci v zakonsko določenem roku, brez 

svoje krivde niso izkoristili, se delavcem v posameznih primerih ne plača 

odškodnina, oziroma se jim ne omogoči izkoristiti letni dopust v naslednjem 

letu. Pogosti so primeri pritožb delavcev tudi v zvezi s koriščenjem 

sorazmernega dela letnega dopusta v primerih sklenjenega delovnega razmerja 

za določen čas. Delodajalci pogosto kršijo zakon tudi v primerih, ko delavcem, 
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uvrščenim med presežne delavce, pred prenehanjem delovnega razmerja, ne 

omogočijo izrabo letnega dopusta. 

DRUGO IZ DELOVNIH RAZMERIJ: 

V to skupino zadev s področja varstva pravic delavcev (27 %) se uvršča zadeve 

kot so: pripravništvo, delovni čas, odmor med delom, odškodnine zaradi nesreč 

pri delu, za katero ni kriv delavec, odpravnine, jubilejne nagrade, regres za letni 

dopust, stroški v zvezi s prihodom na delo itd. Evidentirane zadeve iz . 

navedenega področja kažejo, da so delavci pogosto izpostavljeni kršitvam 

zakona, kolektivnih pogodb in drugih predpisov na teh področjih. Največkrat se 

delodajalci izgovarjajo, da so kršitve varstva pravic delavcev posledica slabih 

' poslovnih rezultatov, ki ne omogočajo realizacije pravic delavcev. Primeri, ko 

delodajalci delavcem ne izplačujejo nadur, regresa za letni dopust več let, 

jubilejnih nagrad, stroškov za prehrano in prevoza na delo, so pogosti. Družbeni 

pravobranilec ocenjuje, da nekateri delodajalci ne izpolnjujejo svojih 

obveznosti namenoma zato, da bi sami imeli večji dobiček, za delavce, ki so 

dobiček pomagali ustvariti, pa jim ni mar. Praviloma delavci pri takih 

delodajalcih s svojimi zahtevami naslovljenimi na delodajalca, niso uspešni. 

Zato so potrebne tožbe na pristojno sodišče. Ukrepanje, ki je sledilo pritožbam 

delavcev pri delodajalcih s strani družbenega pravobranilca je bilo v večini 

primerov uspešno. 

SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI: 

Tudi s tem poročilom ugotavljamo, da je treba uvrstiti družbenega 

pravobranilca med tiste dejavnike v RS, ki v številnih primerih, s svojimi 

izkušnjami in ukrepanjem pomembno vpliva na reševanje zadev s področja 

varstva temeljnih pravic delavcev . S sedanjim stanjem na področju varstva 

pravic delavcev v delovnem razmerju ne moremo biti zadovoljni. Dejstvo je, da 

se delavci, ki imajo slabe materialne razmere, le redko odločajo za postopke, v 

katerih bi delodajalca prisilili, da spoštuje svoje obveznosti v zvezi z delom 

delavca. Tako vedenje delavcev opogumlja delodajalce te vrste, da s kršitvami 

pravic delavcev nadaljujejo. Hkrati pa je takšno ravnanje vzpodbuda tudi 

drugim, da ne izpolnijo svojih obveznosti do delavcev v predpisani obliki in 
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obsegu. Dolgotrajnost reševanja sporov pred sodišči je seveda tudi v prid 

neodgovornim delodajalcem, ki bodo s kršitvami delovno pravne zakonodaje 

brez dvoma nadaljevali, dokler ne bo s strani države zagotovljeno takšno 

ukrepanje, da kršitev delavčevih pravic delodajalcem ne bo prinašalo nobenih 

koristi. Potrebno bi bilo vzpostaviti sistem, ki ne bo omogočal tehtanja, kdaj se 

splača in kdaj se ne splača naklepno kršiti pravice delavcev. 

Tistim delavcem, ki se pritožujejo pri družbenem pravobranilcu in se ugotovi, 

da so kršene njihove pravice iz delovnega razmerja, družbeni pravobranilec 

• pomaga sestaviti zahtevo za odpravo nezakonitih dejanj v podjetju. To se 

praviloma stori v primerih, ko delavec zaradi slabega materialnega stanja sam 

ne bi mogel ukrepati za varstvo svojih pravic. Pri obravnavanju posameznih 

zadev dejstva kažejo na to, da se nekateri delodajalci namenoma spuščajo v 

delovne spore z delavci in tako izkoriščajo sedanje stanje glede dolgotrajnega 

reševanja zadev na sodišču. Računa se z verjetnostjo, da se sporna zadeva ne bo 

rešila v krajšem času, medtem pa se lahko zgodi marsikaj, kar bo v korist 

delodajalcu. Dokler se takšna kalkuliranja izidejo v korist takih delodajalcev, ni 

pričakovati izboljšanja stanja v zvezi s kršitvami delovnih razmerij. Stečaji ali 

namerne statusne spremembe tudi povzročajo nesprejemljive situacije, ko 

delavec v celoti uspe s svojim zahtevkom na sodišču, sodba pa iz navedenih 

razlogov ni uresničljiva. 

Posledica takega stanja je tudi obravnavano število zadev s področja delovnih 

razmerij pri pristojnih sodiščih. Čeprav s hitrostjo reševanja teh zadev ne 

moremo biti zadovoljni, pa kljub temu v teh zadevah, ki jih obravnavajo 

sodišča, končno zmaga stranka, prizadeta s kršitvijo zakona in drugih predpisov. 

Večji problem predstavljajo kršitve pravic delavcev, ki se sploh ne pojavijo 

pred sodiščem, pri družbenemu pravobranilcu, pri delovni inšpekciji itd. O teh 

kršitvah ni uradnih evidenc. Očitno pa je, da so obsežne in bo'-potrebno v zvezi 

s tem storiti več kot do sedaj, če res želimo zaščititi delavca in njegove pravice 

v delovnem razmerju. 
♦ 

V preteklem letu je, za razliko od predhodnih let, več delavcev iskalo pri 

družbenem pravobranilcu pravno pomoč v zvezi z delom sveta delavcev. V 

zvezi s tem je bilo ugotovljeno, da so delavci zelo slabo usposobljeni za delo v 

svetu delavcev. Tudi delodajalci počasi spoznavajo, v razvitih gospodarstvih že 

uveljavljene vzvode uspešnosti podjetja, ki je vse bolj odvisna tudi od tega, 

kako zaposleni sodelujejo v poslovnem procesu. Bojazen, da pomeni 

% 
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sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetja, vračanje delavskega 

samoupravljanja, ni upravičena. Izkušnje iz sveta kažejo, kar ni sporno tudi v 

teoriji, da lahko podjetje uspešno uresničuje svoje poslovne cilje le, če je 

zagotovljena ustrezna pripadnost zaposlenih tem ciiljem. Pomembno je 

razlikovati tudi, kaj pomeni delo delavcev v svetu delavcev in kaj v sindikatu. 

Nepoznavanje bistvenih razlik med pristojnostmi sveta delavcev in sindikata, je 

večkrat tudi razlog za neuspešno delo sveta delavcev. Družbeni pravobranilec je 

v zvezi z delom sveta delavcev nudil pomoč delavcem predvsem tako, da jih je 

seznanjal z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, te;; v 

konkretnih zadevah in primerih, ki so jih izpostavili delavci, dal svoje pra vno 

mnenje. V interesu delodajalcev je, da si zagotovijo visoko izraženo pripad nost 

zaposlenih podjetju. Pomemben dejavnik pri tem pa je lahko prav uspešno delo 

sveta delavcev, česar pa mnogi delodajalci, po oceni družbenega pravobranilca, 

žal še niso spoznali. 

Število kršitev delovne zakonodaje je več, kot bi bilo željeno. Logično bi bilo, 

da bi temu sledilo tudi večje število vloženih ovadb zaradi suma storitve 

kaznivega dejanja. Število kaznivih dejanj s področja delovnih razmerij, ki jih 

obravnavajo sodišča, je v odnosu na druga kazniva dejanja minim.alno. Z 

doslednejšo uporabo kazensko pravne zakonodaje s področja kršitev pravic 

delavcev v delovnem razmerju bi zagotovo dosegli, da bi kršitev bilo manj. 

Seveda še ni vsaka kršitev kaznivo dejanje. Prisotnost grožnje, da bodo 

delodajalci za kršitve pravic delavcev v delovnem razmerju tudi kazensko 

odgovarjali, bi prav gotovo zresnila marsikaterega delodajalca, ki sedaj brez 

bojazni za posledice krši temeljne pravice delavca. Očitno je razlog majhnega 

števila obravnavanih kaznivih dejanj na področju delovnih razmerij v naravi 

delovnega razmerja. Pojmovno namreč ni združljivo, da bi se pravice delavca, 

kot ene od strani v delovnem razmerju, zagotavljale z uporabo kazensko pravne 

prisile proti drugi strani. Posledica takega pristopa je tudi, da seje razvil dokaj 

širok sistem preventivnega ukrepanja s prekrški in gospodarskimi prestopki v 

zvezi s kršitvami pravic v delovnem razmerju. Potrebno je upoštevati navedena 

dejstva in iskati poti, da se bistveno zmanjša število kršitev prav'ic v delovnem 

razmerju. .. . 

Pasivnost delavcev v primerih kršitev svojih pravic in socialna varnost za vsako 

ceno sta ugotovitvi, ki izhajata iz dejstva, da smo tudi v letu 1 999 evidentirali 

primere, ko so delavci izrecno prosili za anonimnost pri družbenem 

pravobranilcu ali pa se nanj obračali zgolj po telefonu. 
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Družbeni pravobranilec je s svojim delom pri odpravi kršitev pravic delavcev, 

i'<o je zanje zvedel, deloval tako, da je dal delavcem pravno pomoč. V 

posameznih zadevahjc s kršitvami delovnega razmerja seznanil tudi delodajalca 

ter zahteval odpravo nezakonitega ravnanja. To je storil vedno tudi tedaj, ko so 

te želeli delavci. Večinoma so delodajalci upoštevali dane zahteve oziroma 

predloge in svoje sporne odločitve odpravili tako, da so jih nadomestili z 

novimi, ki so bile v skladu z veljavnimi predpisi. V zvezi s tem je utemeljen 

zak.ljuček, da družbeni pravobranilec svoje delo na obravnavanem področju 

uspešno opravlja. Vse zadeve, kjer gre za kršitve delovno pravne zakonodaje in 

so b ile rešene brez posredovanja sodišča, so v interesu obeh prizadetih strani. 

Zato si bo družbeni pravobranilec tudi v bodoče intenzivno prizadeval, da bo 

dosegel odpravo nezakonitih ravnanj tudi izven sodnih postopkov. Pri tem bo 

uporabil vse možnosti, ki mu jih omogoča sedanja zakonodaja. Pomembno je, 

da potencionalni kršitelji pravic vedo, da s kršitvijo zakona, kolektivnih 

pogodib in drugih predpisov s področja delovne zakonodaje, tvegajo ukrepanje 

družbemega pravobranilca, če bo ta zanje izvedel. Tudi v bodoče bomo 

nadaljevali s prakso, da se doseže med delodajalcem in delavcem sporazum o 

spornem razmerju. Ker dosedanje izkušnje v zvezi s tem kažejo, daje tako delo 

koristno za obe strani, ki sta v sporu, ne pričakujemo težav pri reševanju 

spornih razmerij. Vsaka rešitev sporne zadeve na opisan način, pomeni hkrati 

tudi manj.še število zadev, ki bi jih moralo obravnavati pristojno sodišče. 
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Tabela I. 

PREGLED OBDELAVE REVIZIJSKIH POROČIL, VLOŽENIH 
TOŽB IN DRUGIH AKTIVNOSTI DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 1999 

( za čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999) 

Za p- štev. 

1. 

Vsebina 

Prejeta RP v letu 1999 

Število 

37 

2. Prenos iz leta 1998 8 

3. Skupaj (1+2=5+6) 45 

4. * RP na podla® katerih je DP RS vložil tožbo 20 

4. a RP kjer DP RS ni ugotovil oškodovanja družbene lastnine 21 

4. b RP kjer DP RS ni pristojen -) 

4. c RP kjer so pravne osebe odpravile oškodovanje družbene 
lastnine na zahtevo DP RS brez vložitve tožbe 

5. SKUPAJ zaključena RP (4+4a+4b+4c) 43 

6. RP v obdelavi 2 

7 H* Vložene tožbe 28 

8 Umiki tožb 11 

* Podatka pod zaporedno številko 4 in 7 nista identična, saj je lahko na posamezno revizijsko 
poročilo vloženih ena ali več tožb, lahko pa je na več revizijskih poročil vložena le ena tožba 
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Tabela H. 

OBRAViNAVANE ZADEVE V LETU 1999 

Nedokončane Prejete 7z kliuče ne Prencšene Skupaj 
(4-5) Vsebin a zadeve iz leta 

1998 
zadeve v letu 

1999 
zadeve v letu 

1999 . . . 

zadeve v leto : 
2000   

(1) 
L Varstvo 

družbene lastnine 18 

(3) 

56 

(4) 

57 

•t • 1 •••••:• :; 
(5) 

17 

m 

74 

37 43 45 •* po ZLPP 8 2 
.. s.: : : 

druco 10 19 14 15 29 

H. Varstvo pravic 
delavcev 14 805 801 

OO 
t-H 819 

- 

: . • ' 

delovna razmerja 13 745 740 18 758 

- drugo i.Ep 1 60 61 - 61 

Skupaj (1+ H) 32 861 858 35 893 
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ŠTEVILKA 8 

ZBIRNO POROČILO 

O RAZREŠEVANJU OŠKODOV 

KAPITALA PO 48. ČLENU ZLPP 

t 

(ZA OBDOBJE OD 1. 7. 1993 DO 31. 12. 1999) 
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OCENA DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA RS 

GLEDE NA UGOTOVITVE REVIZIJSKIH ORGANOV 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije je v obravnavanem obdobju proučil 

ugotovitve pravnega, finančnega in računovodskega pregleda, zapisane v 

revizijskih poročilih za obdobje od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1992 ter v revizijskih 

poročilih za obdobje od 1. 1. 1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni 

register, pri skupno 1098 pravnih osebah. Pri tem je ocenil, da je domneva o 

oškodovanju družbene lastnine po 48.* členu ZLPP utemeljena pri skupno 450** 

revizijskih poročilih oz. v 41 odstotkih vseh revizijskih poročil. 

Oškodovanja po 48.a členu, ki niso v pristojnosti družbenega pravobranilca, so 

po podatkih Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja ugotovljena 

pri 64 % revizijskih poročil. 

OŠKODOVANJA 
PO 48. ČLENU 

ZLPP 
59% 

JE 
OŠKODOVANJE 

PO 48. ČLENU 
ZLPP 

Od 1. 5. 1998 naprej se 48. člen in druge še veljavne določbe ZLPP uporabljajo v 
povezavi s 63. členom ZZLPPO 
** Osnovni podatki o ukrepih družbenega pravobranilca v primeru posameznih 
revizijskih poročil so razvidni iz priloženega tabelaričnega pregleda, podrobnejši podatki 
pa so razvidni iz spisa o posamezni revizijski zadevi 
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1. V primeru 54 revizijskih poročil ali pri 12 odstotkih je družbeni 

pravobranilec ugotovil, da zaradi izvajanja stečajnega ali likvidacijskega 

postopka ne more neposredno sam ukrepati po 48. oz. 50. členu ZLPP. V teh 

primerih je družbeni pravobranilec odstopil revizijsko poročilo stečajnemu oz. 

likvidacijskemu upravitelju s pisno zahtevo, da na podlagi pooblastil, ki jih ima 

le-ta po zakonu, z vlaganjem pravnih sredstev zagotovi odpravo z revizijo 

ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. Oškodovanje v teh primerih je 

namreč pogosto izkazano kot odprta terjatev stečajnega dolžnika oz. revidirane 

pravne osebe do upnikov, za kar pa je po specialni določbi zakona o prisilni 

poravnavi, stečaju in likvidaciji dolžan poskrbeti stečajni oz. likvidacijski 

upravitelj. Družbeni pravobranilec pravilom ni seznanjen z ukrepi likvidacijskega 

oz. stečajnega upravitelja. 

V primerih ko je družbeni pravobranilec že vložil tožbo in je nato prišlo do 

uvedbe stečaja ali likvidacije v revidiranem podjetju, se je po zakonu pravdni 

postopek prekinil in se nadaljuje, če in ko stečajni oz. likvidacijski upravitelj 

prevzame pravdo. 

2. Po prejemu revizijskega poročila je družbeni pravobranilec (z dopisom in v 

neposrednem pogovoru) pozval pravno osebo, naj že v 30-dnevnem roku po 

prejemu revizijskega poročila sama odpravi ugotovljena oškodovanja družbene 

lastnine in se izogne sporu pred sodiščem oz. naj posreduje morebitna dodatna 

pojasnila in listinske dokaze. 

Družbeni pravobranilec je v 30-dnevnem roku pravnim osebam pojasnjeval in 

utemeljeval prednosti takojšnje odprave očitanih oškodovanj družbene lastnine. 

Seveda pa je bila končna odločitev o uporabi postopka za sporazumno odpravo 

oškodovanj družbene lastnine vedno odvisna od volje revidirane pravne osebe. 

ZLPP družbenemu pravobranilcu sicer ni nalagal obveznosti za takšno ravnanje. 

Vendar je družbeni pravobranilec tako ravnal že ob prvih revizijah, ker je ocenil, 

da je za družbeno lastnino ključno vprašanje, da se po opravljeni reviziji v čim 

krajšem roku odpravijo ugotovljena oškodovanja. 

3. Ravnanje in postopki družbenega pravobranilca, izpeljani v 30-dnevnem 

roku pred vložitvijo tožbe in tudi ustrezno sodelovanje pravnih oseb so 

omogočili, da je bilo v primeru 112 revizijskih poročil oz. 28 odstotkov od 

skupno 395 revizijskih poročil, oškodovanje odpravlieno že pred potekom 30- 

dnevneea roka. Pravna oseba je lahko v takšnem primeru takoj pristopila k 

lastninskemu preoblikovanju. Pri tem ugotavljamo, da v tej skupini revizij ne gre 
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le za lažje oz. manj zapletene primere, saj je med njimi tudi 27 primerov revizij z 

enim ali več bv-pass podjetji. 

4. Posebna pozornost, ki jo je družbeni pravobranilec namenjal razreševanju 

oškodovanj družbene lastnine takoj po prejetju revizijskega poročila, tj. že v 30- 

dnevnem roku je zagotovila hitro in učinkovito odpravo oškodovanj in ustrezno 

zmanjšala število vloženih tožb. Tako so bile tožbe po 2. odst. 50. čl. ZLPP 

vložene v primeru 283 revizij ali 63 odstotkih vseh primerov, ko je družbeni 

pravobranilec ocenil, da je podan utemeljen sum oškodovanja družbene lastnine 

po 48. členu ZLPP. 

Ugotovitve revizijskih organov, na podlagi katerih so vloženi 

tožbeni zahtevki družbenega pravobranilca po 48. členu ZLPP 

Alineja Elementi oškodovanja družbene lastnine Pogostost % 
48. člena 

1. Zmanjšanje premoženja 75 10,9 
2. Nakup premoženja s krediti brez revalorizacije 3 0,4 
3. By-pass podjetje 140 20,5 
4. Prodaja podjetja 5 0,7 
5 Podjetje v zasebni ali mešani lasti 82 12,0 
6 Sklenitev škodljivih pogodb 340 49,6 
7 Prednostne delnice za družbeni kapital 4 0,6 
S Neupravičena prednost skupine ali posameznika 9 1,3 
9. Brezplačni prenos družbenega kapitala 8 1,2 
10 Neustrezna upravljalska razmerja 10 1,5 
11. Nadtretjinsko oškodovanje 9 1,3 

Skupaj: 685 100 

Tožbeni zahtevki za odpravo ugotovljenih oškodovanj so oblikovani ob 

upoštevanju načela, daje sum o oškodovanju utemeljen le v primerih, ko sporno 

ravnanje oz. ugotovljene transakcije niso bile dopustne po takrat veljavni 

zakonski ureditvi. Revizijski organ tudi sicer ugotavlja le elemente oškodovanj 

družbene lastnine, ki so podani v 48. čl. ZLPP (enajst alinej), družbeni 

pravobranilec pa oceni utemeljenost suma oškodovanj (tabelarični prikaz). 
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Tožbeni zahtevki družbenega pravobranilca v skupno 283 revizijah temeljijo na 

skupno 685 takšnih elementih o domnevnih oškodovanjih družbene lastnine. V 

primeru posamezne revizijske tožbe se le-ta nanaša poprečno na 2,4 v 48. členu 

našteta elementa oškodovanja družbene lastnine. 

Najpogosteje, skoraj v polovici primerov, nastopa sklenitev škodljivih pogodb 

(49,6 %), sledijo očitki o ustanavljanju by-pass oz. o zasebnih ali mešanih' 

podjetjih (32,5 %) ter očitek o zmanjšanju premoženja (10,9 %). Ostali elementi 

oškodovanja družbenega kapitala, našteti v preostalih sedmih alinej ah, se 

pojavljajo le izjemoma (skupno 7,0 %). 

ELEMENTI IZ 48. ČLENA ZLPP V TOŽBENIH ZAHTEVKIH 

DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

BV-PASS, 
ZASEBNO ALI 

MEŠANO 
PODJETJE 

32% 

ZMANJŠANJE 
PREMOŽENJA 

11% 

OSTALO 
m 

SKLENITEV 
ŠKODLJIVIH 

Kljub vloženim tožbenim zahtevkom za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti 

posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo družbenega kapitala, je 

družbeni pravobranilec nadaljeval neposredne pogovore z revidirano pravno 

osebo za sporazumno odpravo ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. Glede 

na številne že v začetku revidiranja izpeljane postopke poravnav je družbeni 

pravobranilec pravnim osebam lahko ponudil tudi praktično uveljavljene rešitve. 

Stališče družbenega pravobranilca pri tem je, da ima sporazumna verodostojna 

odprava oškodovanj družbene lastnine prednost pred dolgotrajnimi in zapletenimi 
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postopki pred sodišči, tudi iz razloga, ko je po več letih pravdanja takšna 

oškodovanja skoraj nemogoče v celoti odpraviti. Praksa je takšno ravnanje 

družbenega pravobranilca potrdila kot pravilno. 

UKREPI PRI OŠKODOVANJU PO 48. ČLENU ZLPP 

PRISTOJEN 
UKREPATI 

12% 

OŠKODOVANJE 
ODPRAVLJENO 

V 30 DNEH 
25% 

VLOŽENA 
TOŽBA PO 50. 
ČLENU ZLPP 

63% 

5. Na podlagi takšne aktivnosti je bilo v primeru 140 revizijskih poročil ali v 

49 % primerov, ko je bila vložena tožba, oškodovanje družbene lastnine 

odpravljeno s sklenitvijo sodne ali izvensodne poravnave. 

6. Podatki o prejetih pravnomočnih sodbah kažejo, da se spori na podlagi 

tožb po 2. odstavku 50. člena ZLPP po sodni poti končajo le izjemoma. Na 

takšen način se je po vloženih tožbah družbenega pravobranilca namreč spor 

doslej razrešil le v primeru 25 revizijskih poročil oz. v 9 odstotkih takšnih 

revizijskih poročil. 

7. Sorazmerno kratek 30-dnevni rok, ki ga ima na voljo pravna oseba, da 

odpravi očitana oškodovanja družbene lastnine, če se hoče izogniti uveljavitvi 

določbe 2. odstavka 50. člena ZLPP, tj. sporu pred sodiščem, ima določene 

prednosti pa tudi pomanjkljivosti. Pospešuje namreč postopke za odpravo 

oškodovanj, vendar družbenemu pravobranilcu hkrati ne omogoča, da bi lahko v 

slehernem primeru v tem sorazmerno kratkem roku dokončno ocenil utemeljenost 

v revizijskem poročilu podanega suma o oškodovanjih družbene lastnine. 
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Iz tega razloga je družbeni pravobranilec v primeru 33-ih oz. 12 % revizijskih 

poročil že vloženo tožbo kasneje umaknil saj je po pridobitvi odgovorov, 

pojasnil, verodstojnih listin ali izvedeniških mnenj ocenil, da sum o oškodovanju 

družbene lastnine ni utemeljen. 

RAZREŠEVANJE OŠKODOVANJ PO 48. ČL. ZLPP 

PO VLOŽENIH TOŽBAH 

POSTOPEK NI 
KONČAN 

300/ 

8. Družbeni pravobranilec je ocenil, da je med skupno 450 revizijskimi 

poročili, pri katerih gre za oškodovanje po 48. členu ZLPP tudi 114 primerov oz. 

25 odstotkov takšnih poročil, ko je oškodovanje povezano z organiziranjem 

enega ali več bv-pass podjetij. Skupno je ugotovljeno 229 bv-pass podjetij ali 

povprečno dve by-pass podjetji na vsako revidirano podjetje, v katerem so se 

odločili za takšno obliko predhodnega lastninjenja. 

Ob podatkih o številu by-pass podjetij je potrebno upoštevati, da zgolj utemeljeni 

sum o organiziranju by-pass podjetja še ne razkrije obsega oškodovanja. 

Oškodovanja namreč v teh primerih segajo od by-passov, pri katerih gre zgolj za 

verjetno možnost oškodovanja, do druge skrajnosti, ko so bile praktično vse 

poslovne funkcije in pripadajoči učinki v postopku predhodnega lastninjenja z 

različnimi spornimi transakcijami prenešeni na by-pass podjetja. Matičnemu 

podjetju je v slednjih primerih ostala največkrat le še pravica razpolaganja z 

večjo ali manjšo vrednostjo družbenega kapitala, praviloma z vrednostjo 

nepremičnin, včasih pa je matično podjetje iz lastnika postalo celo najemnik 

svojih nepremičnin. Revizijska poročila kažejo, da so se v praksi uveljavile 
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TOŽBA JE 
UMAKNJEN« 

12% 

SODNA ALI 
IZVENSODNA 
PORAVNAVA 

49% 

PRAVNO- 
MOČNA 
SODBA 

9% 



številne izpeljanke različnih zamisli oz. modelov prehodnega lastninjenja, ki se 

med seboj razlikujejo predvsem po izpeljanem obsegu "divje" privatizacije. 

9. Zakon o lastninskem preoblikovanju ne podaja podrobnejših meril za 

oceno dejanskega obsega oškodovanja pri organiziranju by-pass podjetij. 

Družbeni pravobranilec je zato za svoje ravnanje na podlagi obdelave številnih 

primerov revizijskih poročil) za utemeljenost takšnih oškodovanj uveljavil 

naslednje kriterije: 

podatke o dejanskem prenosu poslovnih funkcij na by-pass podjetje 

(in ne le primerljivost dejavnosti, vpisanih v sodni register) s presojo morebitnih 

pogodb o takšni transakciji, sklenjenih med matičnim in by-pass podjetjem, 

obseg poslovanja by-pass podjetja ter delež prihodka, ki ga by-pass 
v strukturi vseh prihodkov ustvarja iz naslova prenešenih poslovnih funkcij, 

primerjavo obsega ter uspešnosti poslovanja matičnega ter by-pass 

podjetja v revidiranem obdobju s posebnim poudarkom na morebitnem 

nazadovanju uspešnosti poslovanja matičnega podjetja v razdobju po prenosu 

poslovnih funkcij in učinkov na by-pass podjetje ter 

obseg in način vplačila in morebitna kasnejša povečanja osnovnega 

kapitala v by-pass podjetju ter odnos upravljalskih in drugih razmerij glede na 

strukturo osnovnega kapitala (zlasti izdajo navadnih delnic za zasebni ter 

prednostnih delnic za družbeni kapital). 

Na podlagi tehtanja naštetih bistvenih kriterijev ter drugih okoliščin in specifičnih 

podatkov v primeru posameznega revizijskega poročila se družbeni pravobranilec 

praviloma ni odločil za ukrepanje po 48. oz. 50. členu ZLPP zaradi suma o 

organiziranju by-pass podjetij v naslednjih primerih: 

kadar je šlo za prenos dejavnosti, ki so po obsegu prihodka, 

donosnosti, perspektivnosti ipd. povsem nepomembne za matično podjetje, 

kadar je očitno, da se je predvsem zaradi sprememb na trgu 

konglomerantna dejavnost družbenega podjetja razdelila oz. specializirala v novo 

organiziranih delniških družbah oz. družbah z omejeno odgovornostjo, ki so 

prevzele tudi vse (ali skoraj vse) zaposlene delavce matičnega podjetja in se je ob 

tem vzpostavil v strukturi osnovnega kapitala le manjšinski ali nepomemben delež 

zaposlenih - fizičnih oseb, 

kadar gre za primere ustanavljanja podjetij v mešani lasti skupno s 

tujimi pravnimi ali fizičnimi osebami za dejavnost, področje ali predmet 
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poslovanja, kot ga določa pogodba, sklenjena s poslovnimi partnerji iz tujine in 

pri tem ne gre za prenos določene poslovne funkcije in pripadajočih učinkov na 

takšna podjetja, 

kadar gre za ustanavljanje by-pass podjetij brez vednosti in soglasja 

matičnega podjetja s strani zaposlenih oz. bivših zaposlenih in je že matično, tj. 

oškodovano podjetje samo sprožilo ustrezne postopke (tudi tožbe) oz. je 

naknadno z ustrezno pogodbo zavarovalo svoje poslovne interese ter preprečilo 

oškodovanje družbene lastnine. 

Iz vsebine opisanih kriterijev oz. primerov je moč ugotoviti, da družbeni 

pravobranilec poleg formalnih okoliščin tehta oz. ocenjuje predvsem prisotnost in 

obseg dejanskega oškodovanja družbene lastnine. Takšen pristop se je pri 

revizijah za obdobje od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1992 lahko uveljavil, ker je 

revizijski organ ob takšnih primerih praviloma posredoval tudi podatke o 

poslovanju za obdobje po 31. 12. 1992, čeprav le-to vse do leta 1996 ni bilo 

predmet revidiranja. Za končno presojo pa je bilo pri kompleksnejših primerili 

uporabljeno tudi izvedeniško gradivo z analitično razčlembo poslovanja oz. 

prihodkov in odhodkov by-passa in matičnega podjetja. 

POGOSTOST BY-PASS PODJETIJ 

OŠKODOVANJE 
PO 48 ČLENU 

Z BY-PASS 
PODJETJI 

25% 

OŠKODOVANJE 
PO 48 ČLENU 

BREZ BY-PASS 
PODJETIJ 

75% 
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10. Odprava oškodovanj družbene lastnine s podružbljanjem by-pass podjetja 

je bila izvedena v primeru 21 revizij. Na ta način so bila po oceni družbenega 

pravobranilca na sorazmerno preprost način z eno samo transakcijo odpravljena 

praktično vsa oškodovanja družbene lastnine. 

Prednost takšnega postopka je, da v celoti odpravlja tudi tista oškodovanja, ki so 

sicer nastala po 31. 12. 1992. Slednjih namreč pri večini reivzij ni bilo mogoče 

razreševati po določbah ZLPP, saj je bila njihova uporaba do leta 1996, ko so 

bile uvedene tudi revizije za obdobje od 1. 1. 1993 do vpisa lastninskega v sodni 

register omejena le na razdobje treh let, tj. 1990, 1991 in 1992. 

S postopkom podružbljanja se v by-pass podjetju na dan 1. 1. 1993 v celoti 

vzpostavlja nominirani družbeni kapital v lasti matičnega podjetja. Za nesporno 

vplačani zasebni kapital fizičnih oseb, se praviloma v takšnih primerih vzpostavi 

obveznost na strani podjetja oz. terjatev na strani fizičnih oseb. V programu 

lastninskega preoblikovanja pa se določi način uporabe oz. kapitalizacije (notranji 

odkup, dokapitalizacija) teh sredstev. 

11. Model pripojitve by-pass podjetja za odpravo ugotovljenih oškodovanj 

družbene lastnine je bil uporabljen v primeru 18 revizij. Razlika od postopka 

podružbljanja je v tem, da dnižbeniki, tj. fizične in pravne osebe, zadržijo 

nesporno vrednost zasebnega kapitala oz. vplačanih deležev ali delnic, preostali 

kapital by-pass podjetja pa se s pripojitvijo k matičnemu podjetju v družbeni lasti 

podružbi. 

12. Oba opisana postopka, tj. podružbljanje ali pripojitev by-pass podjetja sta 

bila uporabljena v primeru 39 revizij ali skupno 34 odstotkih primerov takšnih 

oškodovanj, ki so nastala zaradi prenosa poslovnih funkcij in pripadajočih 

učinkov na vzporedno oz. by-pass podjetje. Pri tem so pravne osebe, odvisno od 

svojih razvojnih namer, zapisanih v program lastninskega preoblikovanja, lahko 

izbirale med prvo ali drugo obliko poravnave. 

Prednost obeh postopkov je zlasti v tem, da se z njima odpravljajo tudi 

oškodovanja po 31. 12. 1992. "Divja" privatizacija z organiziranjem by-pass 

podjetij seje namreč nadaljevala tudi po letu 1992. Včasih so bile po tem roku 

izpeljane cejo odločilne privatizacijske transakcije, vendar glede na zakonsko 

ureditev, zapisano v ZLPP, vse do ustanovitve Agencije RS za revidiranje 

lastninskega preoblikovanja podjetij oz. do začetka njenega delovanja v 1. 1996, 

torej v več kot skoraj v triletnem razdobju, ni bilo mogoče uvesti ustrezne revizije 
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predhodnega lastninjenja oz. ukrepati po ZLPP za odpravo oškodovanj 

družbenega kapitala. 

Podrobnejši podatki za posamezne primere revizij so razvidni iz priloženega 

tabelaričnega prikaza (oblike in učinki odpravljanja oškodovanj družbene lastnine 

(kolona 5 - 14). Iz slednjega je moč tudi povzeti, da so oškodovanja zaradi 

organiziranja by-pass podjetij v drugih primerih odpravljena z različno 

kombinacijo drugih ukrepov, in sicer z vzpostavljanjem terjatev, plačilom 

dobička, likvidacijo, izbrisom dejavnosti, izbrisom by-pass podjetja ipd. Vsi 

opisani postopki so v primerih revizij z ugotovljenimi oškodovanji zaradi 

organiziranja by-pass podjetij uporabljeni kar stokrat (101-krat). V primeru petih 

revizij z by-passi je družbeni pravobranilec tožbo zaradi neutemeljenosti 

domneve o oškodovanju umaknil, v primeru sedmih revizij pa je izdana 

pravnomočna sodba. 

13. Usmeritev družbenega pravobranilca, da je osnovni namen njegovega 

ukrepanja v realnem času doseči verodostojno odpravo oškodovanj družbene 

lastnine po 48. členu ZLPP, se je sedaj, ko je bistveni del procesa lastninjenja 

opravljen, izkazala kot pravilna. Od skupno 450 revizijskih poročil pri katerih je 

bilo ugotovljeno oškodovanje po 48. členu ZLPP, je bilo namreč v 30 dneh, tj. 

pred vložitvijo tožbe, oškodovanje sporazumno odpravljeno v primeru 112 

revizijskih poročil, po vloženi tožbi pa s sklepanjem sodnih ali izvensodnih 

poravnav v primeru 140 revizijskih poročil. Skupaj je bilo torej oškodovanje 

družbene lastnine po 48. členu ZLPP sporazumno, brez dokončnega odločanja 

sodišč, odpravljeno v 252 primeri, ali 56 odstotkih revizijskih poročil, za katera 

je družbeni pravobranilec ocenil, da so domneve o oškodovanju družbene lastnine 

utemeljene. Na ta način proces lastninskega preoblikovanja ni bil blokiran oz. 

bistveno moten, prihranjeni so nemajhni pravdni stroški, že sicer obremenjenim 

sodiščem pa ni bilo treba razreševati številnih kompleksnih revizijskih pravdnih 

primerov. 
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RAZREŠEVANJE OŠKODOVANJ 

ZARADI ORGANIZIRANJA BY-PASS PODJETIJ 

POSTOPEK NI 
KONČAN 

171 

PRAVNOMOČNA 
SODBA 

6% 

PODRUŽBLJANJE 
BY-PASSA 

18% 

PLAČILO 
DOBIČKA 

14% IZBRIS VZPOSTAVLJENA 

PRIPOJITEV 
BY-PASSA 

15% 

BY-PASSA IZBRIS UMIK LIKVI- 
TOŽBE DACIJA 

5% 4% 

TERJATEV 
13% 4% DEJAV" 

NOSTI 
4% 

14. V manjšem številu revizijskih poročil pravne osebe po vloženih tožbah niso 

sprejele predloga družbenega pravobranilca za sporazumno odpravo (izvensodna 

ali sodna poravnava) oškodovanj družbene lastnine, temveč so odločili, da se 

spor razrešuje pred sodiščem. Določba ZLPP, po kateri naj bi se postopki v zvezi 

z revizijskimi tožbami hitro odvijali, je kolikor toliko upoštevana le pri razpisu 

prvega naroka, vsi nadaljnji postopki pa se, to kaže sodna praksa, odvijajo z 

enako dinamiko (počasi), kot vsi drugi primeri. 

Iz podatkov o doslej izdanih sodbah oz. sklepih sodišč izhaja, da so okrožna 

sodišča izdala sodbo v posamezni zadevi v poprečnem roku devetih mesecev, 

višja sodišča v poprečnem roku šestih mesecev, Vrhovno sodišče Republike 

Slovenije pa v poprečnem roku devetih mesecev. V primeru, da seje o posamezni 

revizijski zadevi odločalo na vseh treh stopnjah, je bilo v poprečju potrebno dve 

leti, daje ista zadeva, kadar je bilo reviziji ugodeno, prišla v ponovno odločanje 

na pristojno okrožno sodišče. Navedeni roki predstavljajo seveda le poprečne 

vrednosti, od katerih so v posameznih primerih velika odstopanja, kot npr. 

odločitev okrožnega sodišča (ugodeno tožbenemu zahtevku družbenega 

pravobranilca) v neki revizijski zadevi, ko je bila sodba izdana po nekaj več kot 

štirih letih. Je pa nekaj primerov "starih" revizij, ko okrožno sodišče sploh še ni 

izreklo sodbe. To pomeni, da so ob upoštevanju teh okoliščin navedeni poprečni 

roki dejansko bistveno daljši. 
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15. Sodišča so v zvezi s tožbami družbenega pravobranilca po 50. členu ZLPP 

v obravnavanem razdobju sprejela doslej skupno 159 sodb. Okrožna sodišča so 

na prvi stopnji razsodila 87-krat. V 67 primerih so tožbene zahtevke zavrnila, v 

dvajsteih primerih pa je bilo tožbenim zahtevkom v celoti ali delno ugodeno. Izid 

teh sporov kaže, da okrožna sodišča praviloma ne sprejemajo ugotovitev oz. 

podatkov, ki utemeljujejo sum o oškodovanju družbene lastnine, kakor so 

zapisana v revizijskih poročilih. 

Število sporov, o katerih so po pritožbi razsojala višja sodišča - skupno je bilo 

izdanih 59 sodb - kažejo, da je družbeni pravobranilec praktično v 88 odstotkih 

primerov, ko so okrožna sodišča zavrnila zahtevke, vložil pritožbo na višje 

sodišče. Višja sodišča so devetindvajsetkrat delno ali V celoti ugodila pritožbi 

družbenega pravobranilca, v tridesetih primerih pa je bila pritožba zavrnjena. 

O uporabi izrednega pravnega sredstva po zakonu o pravdnem postopku, tj. 

revizije, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije odločalo trinajstkrat, petkrat je 

bilo zahtevi družbenega pravobranilca v celoti ali delno ugodeno, sodbe sodišča 

prve oz. druge stopnje delno razveljavljene, primeri pa vrnjeni v ponovno sojenje 

okrožnim sodiščem, v dveh primerih je bila v reviziji uspešna tožena stranka, v 

petih primerih je bila zahteva po reviziji zavrnjena, v enem pa zavržena kot 

nedovoljena zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta. 

Revizije so bile vročene tudi Državnemu tožilstvu Slovenije, ki pa se o njih ni 

nikoli izjavilo. 

Podatki o postopkih pred sodišči se nanašajo le na primere obravnavanih 

revizijskih poročil in jih ni mogoče posploševati. 

16. V primerih tistih revizijskih poročil, ko spornih vprašanj iz različnih 

razlogov ni bilo mogoče sporazumno razrešiti ali pa se je pravna oseba odločila, 

da o sporu odloči sodišče, postopki še niso končani. Takšnih primerov je skupaj 

83 oz. 29 odstotkov, glede na skupno število revizij, pri katerih so bile vložene 

tožbe. V sedeminštiridesetih primerih gre za oškodovanja, ugotovljena s "prvo" 

revizijo (revidirno obdobje od 1. 1990 do 1992), v šestintridesetih primerih pa za 

oškodovanja, ugotovljena s t.i. "drugo" revizijo (od 1. 1. 1993 do vpisa 

lastninskega preoblikovanja v sodni register). 

17. V priloženem tabelaričnem prikazu so za sleherno revizijsko poročilo 

navedeni vsi pomembnejši podatki o postopkih in ukrepih, ki so bili uporabljeni 

za odpravo oškodovanj družbene lastnine po 48. členu ZLPP. Iz tabele je mogoče 

razbrati tudi osnovne podatke o učinkih takšnih postopkov. V grafikonu na strani 
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15 (Načini in učinki odprave oškodovanj po 48. členu ZLPP) so prikazani zbirni 

podatki za skupno 252 revizijskih poročil. Vendar pa, kot je razvidno iz priložene 

tabele, učinka vseh ukrepov na dan 31. 12. 1992 (otvoritvena bilanca stanja na 

dan 1.1. 1993 je osnova za lastninskeo preoblikovanje podjetja) ni mogoče v 

slehernem primeru izraziti tudi vrednostno. Pri nekaterih ukrepih vrednostnega 

učinka uporabljenega ukrepa ni mogoče neposredno ugotoviti (npr. sprememba 

prednostnih delnic v navadne in aneks k managerski pogodbi v korist pravne 

osebe kot sklenitelja zavarovanja), pri drugih pa je takšen podatek mogoče 

razbrati šele iz otvoritvene bilance stanja na dan 1.1. 1993 oz. programa samega 

lastninskega preoblikovanja revidirane pravne osebe (npr. podružbljanje oz. 

pripojitev by-passa, povečanje deleža družbenega kapitala), ki pa v času 

sklepanja poravnav še ni bil pripravljen oz. še ni bilo izdano ustrezno soglasje 

Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo. 

Največji učinki so doseženi pri postopku podružbljanja ali pripajanja by-pass 

podjetij, takšnih postopkov ie bilo 38. Vendar v času sporazumnega odpravljanja 

by-pass podjetij, tj. sklepanja poravnav, ki vključujejo postopke podružbljanja ali 

pripajanja by-pass podjetij niso poznani končni podatki o vrednosti povečanja 

družbenega kapitala. Že samo po sebi pa je pomembno dejstvo, da so s takšnim 

postopkom odpravljena praktično vsa oškodovanja družbene lastnine. Prenesene 

poslovne funkcije ter pripadajoči učinki so namreč na dan 1. 1. 1993 znova 

povrnjeni družbenemu kapitalu oz. matičnemu podjetju. S takšnim postopkom so 

bila odpravljena tudi oškodovanja, ki so nastala po 1. 1. 1993, čeprav formalno 

od 1. 1. 1993 pa vse do sredine 1. 1996 - ko je začela delovati Agencija RS za 

revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij - družbeni pravobranilec ni mogel 

ukrepati po ZLPP. 
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NAČIN IN UČINKI ODPRAVE OŠKODOVANJA PO 48. ČLENU ZLPP 

ANEKS K 
MANAGERSKI 

POGODBI 
24 rev. 

2% 

SPREMEMBE 
PREDNOSTNIH V 

NAVADNE DELNICE 
5.rev. 
234 

393 mio SIT 
PLAČILO 
KUPNINE 

29 rev. 
12% 

619 mio SIT 
PLAČILO 
DOBIČKA 

21 rev. 

POVEČANJE DELEŽA 
DRUŽBENEGA 

KAPITALA 
57 rev: 

23% 

17 mio SIT 
TERJATVE IZ 2.063 

MANAGERSKE mio SIT 
POGODBE POVEČANJE 

10 rev. VREDNOSTI 
4% DRUŽBENEGA 

KAPITALA 
24 rev. 
9% 

1.844 mio SIT VZPOSTAVLJENE 
TERJATVE 

83 rev. 
33% 

Osnovni podatki o tem, kateri ukrepi so bili uporabljeni v primeru posamezne 

revidirane pravne osebe oz. kakšni učinki so doseženi s temi ukrepi, so razvidni 

iz priloženega tabelaričnega pregleda. Podrobnejši podatki pa so v posameznem 

revizijskem spisu. 

^Pripravil 

Me,ta Hofferle, svetovalka 
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Amandmaji 

K PREDLOGU LETNEGA PLANA 

RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST 

ZA LETO 2000 

■ EPA 1039 -11- 

Številka: 346-03/98-9 
Ljubljana, 30.03.2000 

Vlada R Slovenije pošilja v prilogi amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu letnega plana razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2000, s katerimi nadomešča amandmaje, ki 
jih je poslala z dopisom št. 346-03/98-10 (N) dne 8/3-2000. 

Z amandmaji je v celoti upoštevano mnenje Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora k predlogu 
plana in sklepi Odbora za infrastrukturo in okolje Državnega 
zbora z dne 28/3-2000. , 

Hkrati pošilja kot delovni pripomoček čistopis Letnega plana 
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000, dopolnjen z 
navedenimi amandmaji Vlade Republike Slovenije. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog letnega plana razvoja In vzdrževanja avtocest za 
leto 2000, |e bil objavljen v Poročevalcu št. 12, dne 23. 
februarja 2000. 
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AMANDMAJI 

k predlogu letnega plana razvoja in 

vzdrževanja avtocest za leto 2000 

EVA 1999-2411-0137 

Predlagani amandmaji nadomestijo amandmaje k predlogu letnega 
plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000, ki jih je Vlada 
Republike Slovenije sprejela na 223. korespodenčni seji dne 7. in 
8. marca 2000. Predlagani amandmaji so amandmaji k predlogu 
plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000, ki je bil objavljen 
v Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije št. 12/2000 
na strani 141. 

Z amandmaji je v celoti upoštevano mnenje Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve k predlogu plana in sklepi Odbora 
Državnega zbora za infrastrukturo in okolje z dne 28.03.2000 in 
vsebujejo tudi vse redakcijske popravke. 

1. AMANDMA : Uvodno poglavje se po 

novem glasi: 

"0.0 TEMELJI LETNEGA PLANA 

Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 (v 
nadaljevanju: letni plan) temelji na: 

Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS št. 13/96 in 41/98), - NPIA/98 

- Zakonu o javnih cestah (Uradni list RS št. 29/97), - ZJC/97 
Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 57/98). - 
ZZNSCG 

Porabo finančnih sredstev, ki jih določa letni plan razvoja 
predstavljajo v letu 2000 dejansko izvedena in obračunana dela 
(fakturirana realizacija)." 

Obrazložitev: Vneseni so manjši redakcijski popravki 

Priprava projektne dokumentacije obsega: 
tehnično in strokovno preverjanje različnih poteka variant 
tras v prostoru in sodelovanje pri njihovem usklajevanju s 
posameznimi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in lastniki 
naprav, objektov in zemljišč, 
izdelava idejnih študij in idejnih projektov, 
strokovne priprave lokacijskih načrtov in v vodenje lokacijskih 
postopkov, 
izdelavo projektov za razpise in projektov za izvedbo, 

- izvedba razpisov za pridobitev izvajalcev zgoraj navedenih 
del, kjer je to potrebno. 

Projektna dokumentacija se v letu 2000 pripravlja na naslednjih 
avtocestnih odsekih: 

■5 Maribor - Lenart, 
■6.1 Lenart - Cogetinci, 
•7 Beltinci - Pince (brez dvopasovne obvoznice Lendava) 
■8 Fram - Hajdina, 
■10.2 Hajdina - Ptuj, 
■11.2 priključek Ljubečna, 
■22.3 navezava na Luko Koper, 
■24 Koper - Izola, 
■26 Jagodje - Lucija, 
■31 Vrba - Peračica, 
■32 Peračica - Podtabor, 
■35 Šentvid - Koseze, 
■37 Bič - Hrastje, 
■38 Hrastje - Kronovo, 
■39 Kronovo - Smednik, 
■40 Smednik - Krška vas in 
■41 Krška vas - Obrežje. 

V letu 2000 se pričnejo izdelovati tudi predhodne študije cestnih 
povezav med avtocestnim omrežjem Republike Slovenije in 
mejnimi prehodi z Republiko Hrvaško. V skladu z zahtevami 
PHARE programa in Evropske unije se mejne prehode z Republiko 
Hrvaško na bodočih avtocestah in hitrih cestah predvidi tudi za 
sanitarne in fitopatološke preglede. 

Za dela pri pripravi projektne dokumentacije na navedenih odsekih 
so v letu 2000 predvidena finančna sredstva v višini 1.178,6 mio 
SIT. 

2. AMANDMA : Prvo poglavje se po 

novem glasi: 

"1.0. RAZVOJ AVTOCEST 

1.1. PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 
AVTOCESTNE ODSEKE, KATERIH GRADNJA 
JE PREDVIDENA PO LETU 2000 

V letu 2000 se pripravlja projektna in druga dokumentacija za vse 
avtocestne in druge cestne odseke iz nacionalnega programa, 
za katere še niso sprejete uredbe o lokacijskih načrtih in katerih 
pričetek gradnje je predviden po letu 2000. 

1.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN ZA 
ODSEKE, KI SE BODO PRIČELI GRADITI V 
LETU 2000 ALI KASNEJE 

V letu 2000 se pridobivajo nepremičnine na trasah avtocestnih in 
cestnih odsekov, kjer je že ali pa je v letu 2000 predvidena izdaja 
uredba o lokacijskem načrtu in je s tem podan formalno pravni 
pogoj za pričetek premoženjsko pravnih opravil, sama gradnja 
pa v tem letu še ni predvidena. Navedene aktivnosti se izvajajo 
na sledečih odsekih: 

■3.2 AC Ptujska - priključek Zrkovska, 
■3.5 Šentvid - Koseze, 
■5 Maribor - Lenari, 
■40 Smednik - Krška vas, 
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■41 Krška vas - Obrežje, 
■39 Kronovo - Smednik in 

ostalih odsekih, na katerih bo v letu 2000 sprejeta 
uredba o lokacijskem načrtu. 

V letu 2000 je predvideno 378 mio SIT za pričetek izvajanja 
premoženjsko pravnih opravil na zgoraj omenjenih avtocestnih 
odsekih. 

1.3. GRADNJA AVTOCEST IN DRUGIH CEST 

1.3.1. Nadaljevanje gradnje in dokončanje odsekov 

V letu 2000 se nadaljuje oziroma dokončuje gradnja naslednjih 
odsekov in pododsekov (imenovanja in oznake ■ so v skladu s 
Tabelo 3A, NPIA/98): 

■2. Pesnica - Šentilj, dolžina 9,5 km 
predana prometu: 18.10.1996 

Odkupijo se zemljišča po dokončni odmeri. 

■3. Pesnica - Slivnica, dolžina 20,7 km 

■3.1. AC Slivnica - prlklj. Ptujska (4,4 km) 
predvidena predaja prometu: maj 2000 

Izdelajo se strokovne podlage za dopolnitev LN in projektne 
dokumentacije. Izvede se dokončna odmera in odkup zemljišč. 
Izvedejo se gradbena dela na pododseku avtoceste od km 2,60 
do km 3,08 in sicer dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanja 
cest, izvedba deviacij in priključkov, oprema cest ter ureditev 
komunalne in energetske infrastrukture. Izvedejo se gradbena 
dela na pododseku avtoceste od km 3,08 do km 6,70. Izvedejo 
se dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanju, opremi avtoceste, 
deviacijah in priključnih cestah, ureditvi komunalne in energetske 
infrastrukture ter ureditvi obcestnega prostora. V letu 2000 se 
izvede tudi dokončanje ureditve regulacij vodotokov, protihrupnih 
ukrepov ter se odpravijo pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnih 
in kvalitetnih pregledih. Izvršijo se zaključni obračuni z izvajalci 
del in pripravi zaključna upravna in tehnična dokumentacija. 

■3.4. Zrkovska cesta od km 0,0 do km 0,87 (0,9 km) 
predvidena predaja prometu: september 2000 

Izvede se odkup zemljišč in objektov, rešijo premoženjsko pravne 
zadeve rušencev, opravi se dokončna odmera zemljišč. Opravijo 
se zemeljska dela in temeljenje, dela na zgornjem ustroju, 
odvodnjavanju, opremi ceste in komunalni infrastrukturi. Izvajajo 
se gradbena dela na premostitvenih objektih, postavljajo se 
protihrupne zaščite ter hortikulturne ureditve. Odpravijo se 
pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnih in kvalitetnih pregledih. 
Opravijo se zaključni obračuni z izvajalci ter pripravi se zaključena 
upravna in tehnična dokumentacija. 

■3.6. Hitra cesta - 2B (2,4 km) 
predvidena predaja prometu: november 2001 

Zaključuje se odkupo zemljišč in objektov ter rešijo premoženjsko 
pravne zadeve rušencev. Dokončajo se pripravljalna dela, gradnja 
se nadaljuje z zemeljskimi deli in temeljenjem, gradbenimi in 
obrtniškimi deli, izvedbo priključnih ramp in cest ter z izgradnjo 
premostitvenih objektov. Ureja se komunalna infrastruktura. 

■4. Slivnica - Fram - BDC, dolžina 7,0 km 
predana prometu: 24.10 1997 

Na trasi avtoceste in hitre ceste se opravi dokončna odmera in 
odkup. Opravi se dokončni poračun izdelane projektno-tehnične 
dokumentacije. Na avtocesti se izvede tudi dela na razširitvi 
nadvoza in nadhoda za pešce (v primeru uskladitve lokacije 
priključka AC Fram - Hajdina). 

■6. Lenart - Beltinci, dolžina 42,3 km 

■6.3. Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353 (14,6 km) 
predvidena predaja prometu: september 2003 

Odkupi se zemljišča za AC Vučja vas - Beltinci, nadaljuje se z 
arheološkimi izkopavanji ter izdelavo PGD - PZI projektov za 
most čez Muro. Prične se z gradnjo mostu čez Muro (ureditev 
gradbišča, geodetska dela, zemeljska dela, temeljenje). Prične 
se s pripravo in organizacijo gradbišča ter glavna dela (zemeljska 
dela in gradnja objektov) na odseku AC Vučja vas - Beltinci. 

■6.2. Cogetinci -Vuč|a vas (12,1 km) 
predvidena predaja prometu: oktober 2004 

Po sprejemu uredbe o LN se izdela investicijski program ter 
projektna dokumentacija PGD - PZI. Opravi se izbor izvajalca za 
odkup zemljišč in odkup teh zemljišč, opravi se razpisni postopek 
za predkvalifikacijo za gradbena dela. 

■7. Beltinci - Plnce, dolžina 34,4 km 

■7.5. Obvoznica Lendava, dvopasovnlca, dolžina 6,8 km 
predana prometu: 31.07.1999 

Izvede se dokončna odmera zemljišč in odkup teh zemljišč, izvrši 
se izvedba pasivne protihrupne zaščite na osnovi rezultatov 
meritev hrupa in opravijo se zaključni obračuni z izvajalci. 
Zaključuje se upravna in tehnična dokumentacija. 

■9. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 9,6 km 

■9.1. Priključek Slovenska Bistrica - sever, dolžina 0,8 km 
predana prometu: 29.09.1997 

Izvede se dokončna odmera in odkup zemljišč, ter izvede se 
meritve hrupa. 

■9.2. Rekonstrukcija G1-2 od priključka SI.Bistrica do 
obvoznice Pragersko (3,5 km) 

predana prometu: 01.07.1999 

Izvede se dokončna odmera in odkup zemljišč. 

■9.3. Obvoznica Pragersko (5,3 km) 
predvidena predaja prometu: december 2001 

Po sprejemu Odloka o LN se izdela projektna dokumentacija 
PGD - PZI ter investicijski program. Izvrši se parcelacija in odkup 
zemljišč. 

■10. Hajdina - Ormož, dolžina 30,0 km 

■10.5. Gorišnlca - Ormož (10,2 km) 
predvidena predaja prometu: december 2001 
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Pridobivajo se potrebna zemljišča in se plačajo odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Nadaljuje se z 
arheološkimi izkopavanji in dopolnitvijo PGD - PZI dokumentacije 
po reviziji. Pridobi se enotno dovoljenje za gradnjo ter izvede 
razpis za izvajalca gradbenih del. Prične se s pripravljalnimi deli, 
zemeljskimi deli in deli na zgornjem ustroju. Izvajajo se dela na 
odvodnjavanju, regulacijah, deviacijah in priključnih cestah, gradijo 
se premostitveni objekti. 

■10.1. Obvoznica Ormož, dvopasovnica, dolžina 3,7 km 
predana prometu: 11.09.1998 

Izvedejo se meritve hrupa ter protihrupni ukrepi po izvedenem 
monotoringu. Dokončajo se odkupi po izvedeni končni odmeri 
zemljišč, zagotovi se varnejša prometna ureditev križišča 
obvoznice in regionalne ceste. 

■11. Hoče - Arja vas, dolžina 47,0 km 
predana prometu: 25.10.1996 

Izvede in dokonča se dodatne meritve hrupa. Izvrši se dokončna 
odmera in odkup zemljišč. Na viaduktih se postavijo cestno 
vremenske postaje. 

■11.1. Priključek Lopata, dolžina 3,1 km 
predvidena predaja prometu: december 2001 

Predviden je sprejem Uredbe o LN. Izdelajo se projekti PGD - 
PZI in PZR ter investicijski program, opravi se odmera in parcelacija 
zemljišč, pridobivajo se zemljišča in objekti. Izvajajo se arheološka 
izkopavanja, opravi se plačilo odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč. Prične se postopek razpisa za 
izvajanje gradbenih del. 

■12. Arja vas - Vransko, dolžina 20,9 km 
predana prometu: 19.09.1997 

Dokončujejo se dela na meritvah vpliva avtoceste na okolje, izvede 
se dokončna ureditev zemljiško-knjižnih zadev, opravi se plačilo 
odškodnine za zemljišča in plačilo odvzetih zemljišč po dokončni 
izmeri. Dokonča se dodatne protihrupne zaščite. 

■13. Blagovica - Šentjakob, dolžina 20,2 km 

Na celotnem odseku Blagovica - Šentjakob se pridobijo vsa 
potrebna zemljišča, dokonča se prestavitev in zaščita plinovoda, 
nadaljuje se z usposabljanjem obstoječih cest, ki so potrebne 
zaradi gradnje avtoceste Blagovica - Šentjakob. 

■13.1. Šentjakob - Krtina (8,1 km) 
predvidena predaja prometu: december 2000 

Na etapi Šentjakob - Krtina se izvede vsa pripravljalna dela, 
zemeljska dela in dela na zgornjem ustroju. Zgradijo se 
premostitveni objekti in izvedejo se ureditve regulacij vodotokov 
ter prestavitve elektrovodov. Nadaljuje se z gradnjo nadomestnih 
objektov ter izvede se vodni rov Drtijščica in zadrževalnik 
Drtijščica. Nadaljuje se z arheološkimi izkopavanji v okolici 
Dragomlja in Podrečja. 

■13.2. Krtina - Lukovica (CP Kompolje) (6,2 km) 
predvidena predaja prometu: december 2001 

Na etapi Krtina - Lukovica in delu etape Lukovica - Blagovica (do 
CP Kompolje) se izvedejo vsa pripravljalna dela, nadaljuje se z 
zemeljskimi deli, gradnjo premostitvenih objektov in regulacij 
vodotokov. Izvede se prestavitev elektrovodov in vodovoda. Gradi 

se čistilna naprava Lukovica ter gradi se zbiralnik za odpadno 
vodo. 

■13.3. Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica (5,9 km) 
predvidena predaja prometu: december 2002 

Opravijo se prestavitve komunalnih vodov. 

■15. Malence - Šentjakob, dolžina 10,7 km 
predvidena predaja celotnega odseka prometu: 2000 

Odkupi se kmetija Samec, dokonča se leva polovica avtoceste 
med priključkom Zasavske ceste in razcepom Zadobrova ter 
dokonča se obrabni sloj na celotnem odseku od stika 
avtocestnega odseka Šentjakob - Krtina s priključkom Zasavske 
ceste. Dokončno se uredijo se ureditev premoženjsko prave 
zadeve. 

■14. Zadobrova - Tomačevo, dolžina 4,3 km 
predana prometu: 31.10.96 in 27.08.99 

Izvede se dokončna ureditev premoženjsko pravnih zadev. 

■17. Čebulovica - Divača, dolžina 5,1 km 
predana prometu: 12.07.1995 

Izvede se dokončna ureditev premoženjsko pravnih zadev in 
ureditev dostopnih poti. 

■18. Divača - Dane, dolžine 8,4 km 
predan prometu: 08.12.1995. 

Uredi se dokončna ureditev premoženjsko pravnih zadev ter 
ureditev dostopnih poti po dokončani premoženjsko pravni 
obravnavi. Izvede se izgradnja daljnovoda do počivališča Povir. 

■19. Dane - Fernetiči, dolžine 3,8 km 
predan prometu: 14.11.1997 

Dokoča se ureditev premoženjsko pravnih zadev ter ureditev 
dostopnih poti po dokončani premoženjsko pravni obravnavi. 

■20. Divača - Kozina, dolžina 6,7 km 
predana prometu: 27.03.1998 

Dokončna se ureditev prerpoženjsko pravnih zadev. Dokonča 
se dela na ABC sistemu pobiranja cestnine na CP Divača. 

■21. Kozina - Klanec, dolžina 4,8 km 

■21.1. Kozina - Klanec od km 6,7 do km 7,5 (0,8 km) 
predvidena predaja prometu: oktober 2000 

Dokonča se vsa zemeljska dela in dela na vseh objektih, v celoti 
se izvede dela na zgornjem ustroju, dela na odvodnjavanju in 
opremi ceste ter dela na deviacijah in hortikulturni ureditvi. Zgradi 
se čelna cestninska postaja Kozina in cestninska postaja v 
območju priključka Kozina, vključno z ABC sistemom pobiranja 
cestnine. Zgradi se avtocestna baza Kozina. 

■21.2. Kozina - Klanec od km 7,5 do km 11,5 (4,0 km) 
predvidena predaja prometu: oktober 2000 

Dokončajo se vsa zemeljska dela, dela na zgornjem ustroju in 
dela na vseh objektih. Izvedejo se vsa dela na deviacijah, 
odvodnjavanju, opremi ceste in hortikulturni ureditvi. 
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■22. Klanec - Ankaran, dolžina 14,6 km 

■22.1. Srmin - Socerb (10,1 km) 
predvidena predaja prometu: december 2003 

Prične se z začetnimi gradbenimi dela na trasi, na posameznih 
deviacijah in na posameznih prestavitvah vodov. Prične se izvajati 
zemeljska dela. Prične se s pripravljalnimi deli za gradnjo viaduktov 
Črni kal in Bivje. Prične se s pripravljalnimi deli na portalih predora 
Dekani. 

■22.2. Socerb - Klanec (4,5 km) 
predvidena predaja prometu: december 2003 

Prične se z začetnimi gradbenimi deli na trasi, na posameznih 
objektih in deviacijah in na posameznih prestavitvah komunalnih 
vodov. Prične se s pripravljalnimi deli na portalih predora Kastelec. 

■23. Škofije - Srmln, dolžina 3,1 km 
predvidena predaja prometu: december 2001 

Prične se izvajati gradbena dela na trasi, na posameznih 
deviacijah in na posameznih prestavitvah vodov. Prične se z 
izvajanjem zemeljskih del in deli na pokritem ukopu Škofije. 

■25. Izola • Jagodje, dolžina 3,6 km 
predana prometu: 10.06.1999 (dograditev dveh pasov na 
dolžini 2,3 km) 

Dokončno se uredijo premoženjsko pravne zadeve. 

■27. Razdrto - Vipava, dolžina 15,8 km 

■27.1. HC razcep Razdrto - km 1,3 (1,3 km) 
predvidena predaja prometu: november 2000 

Dokončana se vsa dela na zgornjem ustroju in opremi ceste. 
Zgradi se nova cestninska postaja Razdrto, vključno z 
avtomatskim sistemom pobiranja cestnine (ABC). 

■27.2. Rebernlce (10,7 km) 
predvidena predaja prometu: november 2003 

Izdela se dokumentacija PGD - PZI, izvede se parcelacija in 
odkup zemljišč. Izvede se postopek razpisa za oddajo gradbenih 
del. 

■27.3. Vipava - Podnanos, dolžina 3,8 km 
predvidena predaja prometu: december 2000 

Prične se izvajati pripravljalna dela in zemeljska dela, vzporedno 
z zemeljskimi deli se opravijo dela na odvodnjavanju. Izvajajo se 
dela na objektih. Izvedejo se vsa tista dela, potrebna za predajo 
ceste prometu. 

■28. Vipava - Selo, dolžina 11,5 km 
predana prometu: 25.10.1999 

Odpravijo se vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnih in 
kvalitetnih pregledih in dokončajo se premoženjsko pravne 
zadeve. 

■29. Selo - Šempeter, dolžina 11,8 km 
predana prometu: 24.05.1996 

Uredijo se dostopne poti po dokončani premoženjsko pravni 
obravnavi. 

■30. Vransko - Blagovica, dolžina 16,8 km 

■30.1. Vransko - Trojane (8,6 km) 
predvidena predaja prometu: november 2002 

Na trasi avtoceste se nadaljuje z zemeljskimi deli, z deli na 
zgornjem ustroju in odvodnjavanju. Nadaljuje in dokončuje se z 
deli na premostitvenih objektih, opornih in podpornih zidovih ter 
kamnitih zložbah in na izgradnji viadukta Ločica. V predorih Ločica 
in Jasovnik se opravi izkop predorske cevi s podgradnjo in notranjo 
oblogo. Izvedejo se gradbiščni priključki, zaplavno uvajalni objekti 
in regulacije vodotokov. Opravijo se dela na deviacijah. 

■30.2. Trojane - Blagovica (8,2 km) 
predvidena predaja prometu: november 2004 

Začne se izkop predorske cevi predora Trojane s podgradnjo. 

■34. Naklo - Kranj, dolžina 8,7 km 
predvidena predaja prometu: november 2000 

Izvede se hidroizolacija in voziščna konstrukcija z obrabnim 
slojem na viaduktu Rupovščica in mostu Kokra, končana se vsa 
dela na trasi in deviacijah. 

■36. Višnja gora • Bič, dolžina 11,2 km 
predvidena predaja prometu: september 2000 

Pridobijo se še manjkajoča zemljišča, zaključijo se arheološke 
preiskave. Dokončajo se: hortikulturne ureditve, protihrupni ukrepi, 
prestavitve komunalnih vodov, zemeljska dela na drugi polovici 
trase, zgornji ustroji z obrabnim slojem, dela na odvodnjavanju. 
Izvedejo se regulacije in deviacije. Zgradijo se mostovi, podvozi 
in nadvozi. Zgradi se leva polovica viadukta Ivančna gorica. Gradi 
se cestninska postaja z izpostavo avtocestne vzdrževalne baze 
v Dobu. 

Nadaljevanje gradnje se v letu 2000 opravi na: 
118,8 km novih odsekih štiripasovnih avtocest, od katerih bo 
34,8 km v letu 2000 tudi predanih prometu, 
0,9 km Zrkovske ceste v Mariboru in na dograditvi dveh 
pasov na 8,7 km dolgem odseku Naklo - Kranj, ki bosta v letu 
2000 tudi predana prometu, 
5.3 km obvoznice Pragersko, 
3,1 km priključka Lopata, 
2.4 km hitre ceste -2B (Maribor) in 
10.2 km dvopasovnice Gorišnica - Ormož. 

Izva|anje zaključnih del se v letu 2000 opravi na: 
98,5 km štiripasovnih avtocest, 
49.3 km dograditev dveh pasov k obstoječi dvopasovni 
avtocesti, 
0,8 km priključka SI.Bistrica - sever, 
obvoznicah Ormoža (3,8 km) in Lendave (6,8 km) ter 
3.5 km rekonstrukcije med priključkom SI.Bistrica in obvoznico 
Pragerskega. 

Investicijske vrednosti del na odsekih: 
ki so bili predani prometu pred letom 2000 in na katerih se 
opravijo zaključna dela; 
za gradnjo katerih je pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo 
in se gradnja nadaljuje, 
za katere je predviden sprejem uredbe o lokacijskem n,ačrtu 
v letu 2000 in se bodo zanje v letu 2000 izvajala le 
premoženjsko pravna opravila in pripravljalna dela, so podane 
v Tabeli A. 
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Investicijske vrednosti odsekov, na katerih se gradnja v letu 2000 
nadaljuje ali dokončuje, so podane v Tabeli B, ki prikazuje stare 
in nove ocene investicijskih vrednosti ter razlike med njimi s 
predvidenimi viri sredstev za pokritje teh razlik. Podani so tudi 

■ 

. 

. 

* ■ 

razlogi za spremembe investicijske vrednosti. 

Investicijski vrednosti odsekov, na katerih je ugotovljena 
prekoračitev investicijskih vrednosti, sta podani v Tabeli C. 
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. 1.3.2. Pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov 

V letu 2000 se pričnejo naslednja dela na novih odsekih oziroma 
pododsekih (etapah): 

■3. Pesnica - Slivnica, dolžine 20,7 km 

■3.3. AC Zrkovska - priključek Pesnica (6,3 km) 
predvidena predaja prometu: december 2004 

Izdeluje se projektna dokumentacija PGD - PZI za celotno drugo 
etapo. Na delu 2.etape od Zrkovske c. do priključka Pesnica se 
opravi odkup zemljišč in nepremičnin. V celoti se izvedejo geološko 
- geomehanska dela. Izvedejo se razpisni postopki za: gradnjo 
mostu čez reko Dravo, oddajo gradbenih del na deviacijah lokalnih 
cest, oddajo gradbenih del za dokončanje rondoja v Pesnici in 
oddajo gradbenih del za gradnjo viaduktov na trasi. Ppridobijo se 
enotna dovoljenja za gradnjo za celotno traso oz. za posamezne 
pododseke in objekte, skladno z dinamiko pridobivanja zemljišč 
in objektov. Opravijo se arheološko raziskovalna dela. 
Izvedejo se: pripravljalna dela za gradnjo mostu čez Dravo. Prične 
se: z zemeljskimi deli in temeljenjem, gradbenimi deli na deviacijah 
lokalnih cest in z deli na dograditvi rondoja v Pesnici. 

■10. Hajdina - Ormož, dolžine 30,0 km 

■10.4. Markovci - Gorišnlca (5,6 km) 
predvidena predaja prometu: oktober 2002 

Po reviziji se dopolni idejni projekt , izdeluje se osnutek LN in 
opravi se njegova javna razgrnitev ter, izvajajo se aktivnosti za 
pridobitev Uredbe o LN. Izdela se projektna dokumentacija PGD 

- PZI ter investicijska dokumentacija. Izvede se parcelacija in 
odkup zemljišč. 

■16a. Priključek Razdrto, dolžine 0,9 km 
predvidena predaja prometu: maj 2001 

Začne se gradbenimi deli na trasi in objektih. 

■33. Podtabor - Naklo, štiripasovna avtocesta, dolžine 
4,3 km 
predvidena predaja prometu: maj 2002 

Izdeluje se projektna dokumentacija PGD-PZI in PZR, opravijo 
se prenosi parcel na teren, odkupi zemljišč in nadomestne gradnje. 
Pridobijo se potrebna soglasja in dovoljenja za gradnjo, izvede se 
javni razpis za izvedbo del, prične se s pripravljalnimi deli. 

Zgoraj navedena dela se v letu 2000 opravijo na: 
10,6 km novih štiripasovnih avtocestah, 
5,6 km dvopasovnice med Markovci in Gorišnico, 
priključku Razdrto. 

Vrednost teh del v letu 2000 je 1.912 mio SIT 

Ocena investicijskih vrednosti navedenih odsekov pa je podana 
v Tabeli D, v kateri so podane ocene investicijskih vrednosti 
odsekov po stalnih cenah (september 1997), predvideni viri 
sredstev in skladnost planiranih investicij z veljavnim nacionalnim 
programom. 
V letu 2000 se prične gradnja na odsekih v skupni dolžini 17,1 km 
in v skupni investicijski vrednosti 31.900.492.000 SIT (cene 
september 1997). 
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1.3.3. Zaključna dela na avtocestah, zaraienih pred 
letom 1994 

Na ndoločenih avtocestnih odsekih, ki so bili predani prometu že 
pred letom 1994 (pred ustanovitvijo družbe za avtoceste), se 
izvedejo zaključna in dodatna dela, ki so bila zahtevana ob izdaji 
lokacijskih odločb in so posledica meritve hrupa, ali pa so bila 
zahtevana pri tehničnih pregledih in jih zaradi potrebnih predhodnih 
postopkov ni bilo mogoče zaključiti hkrati z ostalimi deli. V sredstvih 
namenjenih za ta dela, so zajeta tudi sredstva za dokončno 
premoženjsko - pravno ureditev zadev na teh avtocestnih 
odsekih. 

Zaključna dela se opravijo na naslednjih odsekih: 
Razcep Razdrto, Razdrto - Čebulovica, Koper - Ankaran, 
Šempeter-Vrtojba, Malence - Šmarje SAP in Šmarje SAP - Višnja 
gora. 
Za ta namen je določeno 495 mio SIT. 

V letu 2000 se zaključujejo zemljiško - knjižne zadeve na naslednjih 
odsekih: 
Kožarje - Malence, Koseze - Kožarje, Črnuče - Tomačevo, 
Vrhnika - Postojna, Hrušica - Vrba, Predor Karavanke in Kranj 
vzhod - Šentvid. 
Za ta namen je določeno 44,8 mio SIT." 

Obrazložitev: Vsebina poglavja ni zamenjana, pač pa so dodani 
Datumi odpiranj ovtocestnih odsekov in identifikacijske številke 
iz Tabele 3a NPIA/98. 

3. AMANDMA : Drugo poglavje se po 
novem glasi: 

"2.0 VZDRŽEVANJE in UPRAVLJANJE AVTOCEST 

2.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

V letu 2000 se za dela rednega vzdrževanja nameni 3.200 milijonov 
SIT. 

Vrednost del za izvedbo rednega vzdrževanja je določena na 
osnovi porabe v preteklih letih z upoštevanjem vpliva DDV in 
odprtjem novih odsekov (Razdrto-Vipava (del), Vipava-Selo, 
Kozina-Klanec, Višnja gora-Bič, Naklo-Kranj, Zadobrova- 
Šentjakob-Blagovica, Pesnica-Slivnica (del)), ki bodo v letu 2000 
povečali obseg del rednega vzdrževanja. 

Vrednosti posameznih del: 
dela na rednem vzdrževanju 
(plačila po pogodbi z JPVAC) 2.250 mio SIT 
nabava posipnih materialov 230 mio SIT 
krpanje asfaltov, rezkanje, zalivanje rež, 
talne označbe 390 mio SIT 
vzdrževanje servisnih con 80 mio SIT 
električna energija 110 mio SIT 

- vzdrževanje MMP Karavanke 40 mio SIT 
- dodatna ozelenitev, manjša popravila objektov 100 mio SIT 

S tem obsegom sredstev bodo zagotovljeni naslednji cilji rednega 
vzdrževanja:: 

prometna varnost, 
prevoznost, 
ohranjanje in varstvo avtocest, 
varovanje okolja in 
urejen videz avtoceste. 

Zimska služba 

V okviru zimske službe se izvajajo redni pregledi, postavitev 
prometnih znakov, obvestilnih tabel in snežnih kolov za izvajanje 
zimske službe, postavitev palisad za obrambo pred snežnimi 
zameti ter preprečevanje in odpravljanje poledice in odstranjevanje 
snega z vozišča. 
V stroške zimske službe je vključena tudi nabava posipnih 
materialov za preprečevanje poledice. 

Letna služba 

V času izven zimske službe poteka letna služba, ki zajema 
naslednja večja redna vzdrževalna dela: redni pregledi cestišč, 
obnavljanje talnih označb, košnja trave, čiščenje cestišča, 
kanalizacije in jarkov, postavljanje in odstranjevanje signalizacije 
za prometne zapore in drugo." 

2.2. OBNAVLJANJE AVTOCEST 

V letu 2000 se nadaljujejo obnovitvena dela dotrajanih vozišč, 
objektov in opreme, zato obseg zapor še ne bo bistveno zmanjšan. 
Večja obnovitvena dela se opravljala izven turistične sezone razen 
obnovitev objektov, ki jih ni možno prekiniti. Organiziranje 
obnavljanja avtocest je gospodarska javna služba v pristojnosti 
DARS d.d. 

Za obnova vozišč, objektov in opreme se v letu 2000 nameni 
2.030 milijonov SIT ja naslednja dela v vrednosti: 
obnova vozišč (odseki: Vrhnika - CP Log, 
viadukt Verd - Vrhnika, Goli vrh - Bandera, 
Ravbarkomanda - Unec, izvoz in uvoz 
Hrušica - Petrol, Dramlje - viadukt 
Žepina -Celje) 930 mio SIT 
obnova objektov 
(Štampetov most cca 150 mio SIT) 
popravila cestne opreme 
obnova sistema klic v sili na AC 
Ljubljana - Postojna 
obnova AC baz Postojna in Slov. Konjice 
zamenjava odbojnih ograj in zaščitnih mrež 
zagotavljanje prometne varnosti na 
področju Brezovice 
ukrepi za zagotovitev prometne varnosti 
na področju cestninske postaje Logatec 

300 
150 

180 
300 
100 

40 

30 

mio SIT 
mio SIT 

mio SIT 
mio SIT 
mio SIT 

mio SIT 

mio SIT 

2.3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA 
OBSTOJEČIH AVTOCEST 

Za zagotavljanje enake stopnje opremljenosti je potrebno stare 
avtoceste opremi s sodobno elektrostrojno opremo, mehanizacijo 
za vzdrževanje in s protihrupnimi ograjami. 
Za naložbe v osnovna sredstva se v letu 2000 nameni 1.390 
milijonov SIT. Izvršena se naslednja dela in nabave: 

nabava nove mehanizacije in opreme 
kot nadomestitev dotrajane mehanizacije 
in opreme za vzdrževanje 330 mio SIT 

- izgradnja protihrupnih ograj (na območjih: 
Brezovica, Vrhnika, Kožarje) 540 mio SIT 
nabava "ABC" elektronskih tablic 180 mio SIT 
oprema za prenos podatkov ob AC 
Lj.-Fernetiči in AC Maribor-Vransko 220 mio SIT 
nadaljnja razširitev ABC sistema 110 mio SIT 
izdelava dokumentacije za razširitev 
AC baze Ljubljana 10 mio SIT 
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2.4. UPRAVLJANJE IN STROŠKI POBIRANJA 
CESTNIN 

Za naloge s področja upravljanja avtocest se nameni 2.880,8 mio 
SIT. Naloge so po zakonu (Zakon o javnih cestah Ur. I. RS št. 29/ 
97, Zakon o družbi za avtoceste v RS, Ur. I. RS št. 57/93) so: 
- strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravljalne 

naloge, ki so povezane z vzdrževanjem in varovanjem 
avtocest, 

- organiziranje pobiranja cestnine, 
- pobiranje nadomestil za površine servisne dejavnosti, 
- zagotovitev čim višjega priliva virov sredstev z naslova 

upravljanja (optimizacija cestninskega sistema, trženje 
obcestnega prostora ipd), 

- optimizacija vzdrževalnih del s ciljem zmanjševanja stroškov, 
- nadzor nad varstvenim prostorom, 
- zagotavljanje pogojev za varno vožnjo, skladno z veljavnimi 

predpisi. 
- stroški, vezani na delo zaposlenih v DARS d.d. ter strokovnih 

in nadzornih organov družbe in stroški odnosov z javnostmi. 
Z izjemo stroškov pobiranja cestnin, se vsi navedeni stroški 
pretežno nanašajo na stroške v zvezi z izgradnjo novih avtocest, 
v manjši meri pa izhajajo iz nalog vzdrževanja in upravljanja 
avtocest." 

Obrazložitev: Vneseni samo redakcijski popravki 

4. AMANDMA :Tretje poglavje se po 

novem glasi: 

"3.0 DRŽAVNE CESTE V OKVIRU AVTOCESTNEGA 
PROGRAMA 

V okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest se nadaljuje 
izgradnja nekaterih državnih cest, ki omogočajo potek V.in X. 
koridorja (tudi obvoznice), oziroma navezujejo širša urbana 
območja na sistem avtocest. 

■1. 1 Maribor: Levi breg 
V letu 2000 se izvedejo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Na 
celotni trasi se dokonča odprava pomanjkljivosti, ki so bile 
ugotovljene na tehničnem in kvalitetnem pregledu. 

■1.2 Maribor: most - Erjavčeva 
Izvedejo se odkupi zemljišč in objektov za rušenje, rešijo 
Premoženjsko pravne zadeve rušencev, pridobijo se upravna 
soglasja in dovoljenja (dopolnilno gradbeno dovoljenje), plača se 
odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, 
dokonča se projektna dokumentacije in izvede razpisni postopek 
za oddajo del za gradnjo podhoda na rondo križišču z 
Goposvetsko. Izvajajo se zemeljska dela, dela na zgornjem ustroju, 

odvodnjavanju, deviacijah in priključkih, komunalni in energetski 
infrastrukturi ter premostitvenem objektu (galerija), deviaciji 
železniške proge in podhodu. 

"1.3 Maribor: Erjavčeva - Proleterskih brigad 
Sklene se sporazuma z občino o financiranju izgradnje, izdela in 
potrdi se investicijski program, izvede se meritve vplivov na okolje. 
Opravijo se odkupi zemljišč, pridobijo se upravna soglasja in 
dovoljenja, plača se odškodnina zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč, dokonča se projektna dokumentacije in izvede 
se razpisni postopek za oddajo del za gradnjo. Izvedejo se 
zemeljska dela, dela na zgornjem ustroju in odvodnjavanju. 

■2 Celje Magistrala S: rekonstrukcija Mariborske ceste 
Za III. etapo rekonstrukcije se izdela projekt PZR, izdela se 
investicijski program, odkupuje se zemljišča, plača se odškodnina 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, pridobi se 
enotno dovoljenje za gradnjo ter izvede razpisni postopek za 
oddajo del. Opravijo se gradbena dela na lil. in IV. etapi. 

■3.1 Želodnik - Vodice: Obvoznica Mengeš 
Izdela se idejni projekt, lokacijski načrta ter investicijski program. 

■3.3 Želodnik - Vodice (brez odseka Obvoznica Mengeš - 
Preserje) 
Izdela se idejni projekt, lokacijski načrt ter investicijski program. 

■4.1 Šmarje - Dragonja (III.pas) 
Izvedejo se dela na dograditvi pasu za počasni promet od km 
6,60 do km 7,22 in od km 7,80 do km 9,12 na G1-11 

■4.2 Slavček - Tomos 
Izdela se projektna in investicijska dokumentacija, odkupujejo se 
zemljišča ter prične se z gradbenimi deli. 

•5.1 Obvoznica Novo mesto: Muhaber - Bučna vas 
Dokončajo se dela na prestavitvi električnih prostozračnih vodov, 
dokonča se pejsažne ureditve, odkupijo se zemljišča po dokončni 
odmeri ter plača odškodnine. 

■5.2 Obvoznica Novo mesto: Bučna vas - Ločna 
Pridobijo se še nepridobljena zemljišča in delna gradbena 
dovoljenja. Nadaljujejo se dela na trasi, gradnji opornih zidov ter 
prestavitvi komunalnih in energetskih vodov. Gradi se nadvoz. 

■6 Mele - Šratovcl - Radenci 
Odkupijo se zemljišča po dokončni odmer odpravijo pomanjkljivosti 
na celotni trasi, ki so bile ugotovljene na tehničnem in kvalitetnem 
pregledu. 

Vrednost gornjih del po posameznih cestnih odsekih prikazuje 
Tabela E: 
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Tabela E 
Odsek Pododsek Vrednost del v 

letu 2000 
v tisoč SIT 

Maribor v 1 Levi breg 4.466 

■1.2 Most - Erjavčeva 1.000.054 

•1.3 Erjavčeva - Proletarskih brigad 523.107 
Celje Magistrala S ■2 Rekonstrukcija mariborske ceste 800.028 V , 1 
Zelodnik - Vodice ■3.1 Obvoznica Mengeš 87.000 

•3.3 Zelodnik - Vodice 
(brez obv.Mengeš - Preserje) 

55.000 

Koper - Smaije - Dragonja •4.1 Šmarje-Dragonja (III. pas) 313.427 

■4.2 Slavček - Tomos 78.000 

Obvoznica Novo mesto ■5.1 Muhaber - Bučna vas 54.784 

■5.2 Bučna vas - Ločna 652.223 v 
Me!e - Sratovci - Radenci 

v 
•6 Mele - Sratovci - Radenci 11.087 

Skupaj obvozne ceste 3.579.176 
Rehabilitacije 1.682.288 
Skupaj DC 5.261.464 

Postavka "rehabilitacije" iz tabele E je namenjena za preplastitve 
in popravila tistih državnih cest, na katerih je povečan tovorni 
promet zaradi izvajanja nacionalnega programa izgradnje 
avtocest. Te ceste so obvozne ceste za V. koridor v času 
intenzivne gradnje in planiranih zapor ter v primeru prometnih 
nesreč in druge višje sile. 

V letu 2000 se nadaljuje intenzivna izgradnja avtocestnega odseka 
Vransko - Blagovica preko Trojan, pri čemer se promet na glavni 
cesti v času zgostitve in prometnih zapor preusmerja na 
vzporedne smeri: Debro - Laško, Marija Reka - Podmeja, Trbovlje 
- Hrastnik, nadvoz za železnico v Zidanem mostu, Šempeter, 
Šentjakob - Dolsko, ki se ustrezno usposobijo. 

Z izgradnjo odseka hitre ceste Razdrto - Vipava in povečanjem 

gradbiščnega prometa na G1-12 po Rebernicah se bo del 
prometa preusmeri na ceste: Hrušica - Kale - Podkraj, in AC 
Razdrto - Divača -Sežana. 

Zaradi vzpostavitve V. koridorja v smeri Maribor - Lendava se 
pristopi k sanaciji nekaterih cestnih odsekov na G1-3: Lenart - 
Radgona (plaz pod Elblom), Šikole - Pragersko, križišče pri Gerečji 
vasi in Hodoš - Martjanci. 

Zaradi izgradnje avtocestnih odsekov med Hrušico in Obrežjem, 
se sanira odseke v Jesenicah (R3-637), Brezovici (R2-409) in 
Trebnjem (H1). 

Stroški inženiringa so vključeni v vrednost izvedbe navedenih 
del. 
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Tabela F 

Predvideno za rehabilitacijo Vrednost del v 
1.2000 v tisoč SU 

Cesta Odsek Potek 

Gl-5 328 Debro - Laško 16.788 
Rl-232 1314,1315 Hodoš - Martjanci 75.000 
R2-427 1351 Marija Reka - Pod meja 30.000 
R2-445 350 Sežana 180.000 
G2-108 1185 Trbovlje - Hrastnik 375.000 
Gl-5 331 Nadvoz za železnico v Zidanem mostu 70.000 
R3-621 1412 Hrušica - Podkraj 56.000 
R3-621 1412 Kalce - Hrušica 135.000 
R2-447 367 Šempeter 90.000 
Gl-3 315 Sanacija plazov pod Elblom in Ihoya 7.500 
Gl-2 1290 Sikole in Pragersko 89.000 
R3-637 368 Jesenice 100.000 
Gl-2 1290 Križišče za Gerečjo vas in Njiverice 20.000 
Gl-3 316 Gornja Radqona 160.000 
R2-409 300 Brezovica 23.000 
G2-108 1182 Šentjakob - Dolsko 65.000 
HI 412 Objekta v Trebnjem 130.000 

Ostale preplastitve 30.000 
Inženiring storitve za rehabilitacije 
razbremenilnih cest 

30.000 

SKUPAJ 1.682.288 

Opomba. 
V zgornji tabeli so našteti ođseki cest, ki so določeni za usposobitev za večje obremenitve 
zaradi predvidenih obvozov in ukrepi za zagotovitev varnosti zaradi povečanega prometa. 
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5. AMANDMA : Četrto poglavje se po 

novem glasi: 

"4.0 PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V 
OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

V letu 2000 je v nacionalnem programu izgradnje avtocest 
predvideno, da se del sredstev, zbranih iz "bencinskega tolarja" 
nameni za urejanje cestno železniških prehodov na železniških 
progah, ki predstavljajo V. prometni koridor na področju Republike 
Slovenije. 

Tako bodo urejeni sledeči železniški prehodi:: 
Podvoz Debro 
Povezovalna cesta Stopče-Grobelno 
Izvedba enega avtomatskega cestnega 
prehoda in ukinitev drugega na progi 
Ponikva-Pragersko z izvedbo obvozne ceste 
Nadvoz Zamušani 
Podhod Ješenca 
Podvoz Okroglica-proj. dokumentacija 
Ivančna Gorica - ureditev nivojskega 
prehoda 
Železniški prehod Ivanjkovci 
Nadvoz Lipa - Štore 
Odkup zemljišč in izgradnja povezovalne 
poti v Podlogu 

50.000.000 SIT 
40.000.000 SIT 

50.000.000 SIT 
85.000.000 SIT 
51.000.000 SIT 
20.000.000 SIT 

20.000.000 SIT 
40.000.000 SIT 
20.000.000 SIT 

34.000.000 SIT 

Preko teh cestnih prehodov potekajo obvozne poti v času zapor 
obstoječih poti v V. koridorju med gradnjo avtoceste in v izrednih 
razmerah tudi na glavnih obvoznih smereh." 

Obrazložitev: Obseg usklajen v skladu z razpravo Na odboru. 

6. AMANDMA : Peto poglavje se po 

novem glasi: 

skrb za odpravo pomanjkljivosti zgrajenih objektov in napak 
v garancijski dobi, ter investieijsko vzdrževanje zgrajenih 
objektov, 
priprava in razvijanje vseh vrst tehnoloških postopkov 
potrebnih za gradnjo in vzdrževanje AC, 
pridobivanje tehnične dokumentacije za vse objekte in 
strokovno svetovanje (objekti, mostovi, viadukti, podvozi, 
nadvozi) 
vodenje postopkov pri pridobivanju zemljišč in reševanje 
druge pravne problematike, 
vodenje postopkov za vse razpise, kalkulacije in preverjanje 
ponudbenih cen in vrednosti vseh ponujenih del, 
računalniška obdelava podatkov in podpora strokovnim 
službam, 
odnosi z javnostmi in pridobivanje strokovne literature, 
pridobivanje celotne tehnične dokumentacije in izvajanje 
nadzora nad gradnjo predorov, 
tehnična kontrola projektne dokumentacije in strokovnih 
rešitev, 
razreševanje celovite ekološke problematike v zvezi z 
izgradnjo AC, 
planiranje in nadzor rednega vzdrževanja AC, 
storitve posameznih strokovnjakov in tehnične ekspertize. 

DARS d.d. ima z organizacijami, ki opravljajo delo Inženirja, 
sklenjene dolgoročne pogodbe, ki so potekle konec leta 1999 za 
izvajanje strokovnih in svetovalnih storitev v zvezi z graditvijo 
avtocest in drugih cest, predvidenih v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest. Z aneksi podaljšala pogodbe že v preteklih 
letih za dokončanje prevzetih in nedokončanih del po pogodbah z 
izbranimi izvajalci za izvajanje teh storitev na avtocestnih odsekih, 
katerih priprava ali gradnja se je pričela do konca leta 1999 in jih 
je skladno z Zakonom o obligacijskih razmerjih izbrani izvajalec 
dolžan dokončati. 

Za vsa tista dela, ki se do konca leta 1999 še niso pričela, kot tudi 
za avtocestne in cestne odseke, oziroma etape, katerih gradnja 
se bo pričela v letu 2000 in kasneje, pa se strokovne in svetovalne 
storitve oddajo po postopku oddaje javnih naročil." 

Obrazložitev: Vneseni samo redakcijski popravki 

"5.0 STROŠKI ZA PRIPRAVO INVESTICIJ IN 
NADZOR IZVAJANJA (INŽENIR) 

V letu 2000 predstavlja delo Inženirja organizacijo in nadzor nad 
44 velikimi investicijami na področju avtocest in ostalih cest. Poleg 
tega se intenzivirajo dela na 8 investicijah na odsekih državnih 
cest v sklopu avtocestnega programa. V letu 2000 strokovne 
ekipe Inženirja nadaljujejo organizacijo in nadzor nad predhodnimi 
deli in priprava projektne dokumentacije na 16 odsekih avtocest, 
katerih gradnja je predvidena po letu 2000. Inženir v letu 2000 
nadzira tudi dela na vzdrževanju že zgrajenih avtocest. Dolžina 
teh cest se bo v letu 2000 še povečala. 

Za opravljanje del Inženirja so v letu 2000 predvidena finančna 
sredstva v višini 2.100 mio SIT. 

Delež stroška Inženirja v letu 2000 predstavlja 2,5 % od celotne 
porabe, predvidene s planom razvoja in vzdrževanja avtocest za 
leto 2000. 

Dela Inženirja zajemajo predvsem naslednje naloge: 
pridobivanje vseh upravnih dovoljenj, študij in tehnične 
dokumentacije, 

; izvajanje nadzora izvedbe gradnje (trasa AC z objekti, 
deviacije, regulacije, nadomestni objekti, elektrovodi, plinovodi 
in druge komunalne naprave), 

7. AMANDMA : Šesto poglavje se po 

novem glasi: 

"6.0 FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN 
VZDRŽEVANJA AVTOCEST, PROGRAMA 
RAZVOJA OSTALIH CEST IN PROGRAMA 
UKREPOV NA ŽELEZNICAH 

6.1. SREDSTVA NA OSNOVI ZAKONA O 
ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA 
GRADITEV DRŽAVNIH CEST DOLOČENIH V 
NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE 
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Osnovni vir za financiranje nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji so sredstva, ki se zagotavljajo na 
osnovi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (ZZSNGC Ur.l. RS, št.57/98). 
Nacionalni programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za 
leto 2000 predvidoma iz tega naslova priliv v višini 45.190.942.000 
SIT. Proračun Republike Slovenije za leto 2000 je omejil priliv iz 
tega vira na 29.605.011.000 SIT. 
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Zmanjšan priliv namenskih sredstev (bencinski tolar) vpliva na 
finančno konstrukcijo in spreminja razmerje med temeljnimi viri 
programa. 

6.2. Cestnine in najemnine 

6.2.1. Prihodki iz cestnin 

Na dan 01.01.200 se pobira cestnina za 222,7 km avtocest. 
(Skupna dolžina avtocest, ki jih DARS, d.d. upravlja invzdržuje, 
pa znaša 299,525 km cest in 94,831 km priključkov.) 

Za leto 2000 se pobere cestnina v obsegu cca 17.000 mio SIT. Za 
dosego te višine priliva se cestnina za prvi najnižji cestninski 
razred poveča marca 2000 za 9 % na 9,2247 SIT za prevoženi 
km avtoceste oziroma hitre ceste. Glede na dokončanje odsekov 
avtocest se odprejo studi nove cestninske postaje Bič, Kozina 
čelna, priključki Kozina, Divača in Razdrto. 

6.2.2 Prihodki iz povračil za spremljajoče dejavnosti 
ob avtocestah 

V letu 2000 se iz naslova nadomesti za uporabo površin za 
spremljajoče dejavnosti ob avtocestah zbere skupno 240 mio 
SIT. 

V uporabi bodo naslednje večje površine s spremljajočimi objekti 
ob avtocestah: Postojna, Lom, Tepanje, Voklo, Jesenice, Barje, 
Dobrenje, Fernetiči - sever in jug, Lopata, Vogrsko in Kozina. 

6.2.3. Druai prihodki 

Po določilih pogodbe o rednem vzdrževanju in varstvu avtocest v 
RS je izvajalec, tj. Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, dolžan 
vse prilive na svoj račun iz naslova storitev tretjim osebam (npr. 
izterjane odškodnine od zavarovalnic, cestne zapore za druge 
izvajalce, idr.) sproti evidentirati, mesečno poročati o realizaciji in 
jih nakazati na račun DARS, d.d.. 

V letu 2000 se iz naslova drugih prihodkov skupno zbere 150 mio 
SIT. 

6.3. POSOJILA 

Za vse cestne odseke, na katerih se je pričela gradnja v letu 
1999 in prej, so kreditna sredstva skladno z nacionalnim 
programom zagotovljena z zakoni o soglasju in zakoni o poroštvu, 
ki omogočajo črpanje kreditov skupni višini 1.415,4 mio USD. 

Pred oddajo del za odsek AC Zrkovska - priključek Peanica (del 
odseka Pesnica - Slivnica) Vlada Republike Slovenije predloži v 
sprejem državnemu zboru v sprejem zakon o soglasju in zakon 
o poroštvu za 70 mio USD. kreditov. 

V letu 2000 je predviden manjši obseg gradnje novih cestnih 
odsekov, kot jih predvideva NPlA za leto 2000, zato je v celoti 
predvideno črpanje kreditov v skupni višini 198,10 mio USD ali 
36,916 mrd SIT. 

Črpani bodo sledeči tuji krediti: 
kredit Evropske investicijske banke EIB II 6.000.000.000 SIT, 
kredit Evropske investicijske banke EIB III 1.800.000.000 SIT, 
kredit Evropske investicijske banke EIB IV 837.658.000 SIT, 
kredit banke Kreditanstalt fur 
VViederaufbau KfW II 17.107.329.000 SIT, 
kredit Autovie Venete AUV ali TFK 887.904.000 SIT, 
Prav tako bo črpan tudi kredit konzorcija 
slovenskih bank KB IV v višini 6.316.793.000 SIT. 
Predvideno je tudi črpanje novega 
finančnega kredita v višini 3.966.316.000 SIT. 

V primeru, da sredstva iz kredita Autovie Venete (AUV) v letu 
2000 še niso operativna, se sredstva za izvedbi investicije 
zagotoviljo iz novega finančnega kredita (TFK). 

Obrazložitev: Vneseni samo redakcijski popravki 

8. AMANDMA : Sedmo poglavje se po 
novem glasi: 

"7.0 PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA 
RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA 
LETO 2000 Z OBSEGOM PREDVIDENIM V 
NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE 
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 
2000 

Tabela H v nadaljevanju prikazuje primerjavo obsega virov in 
porabe predvidenega v veljavnem nacionalnem programu za leto 
2000 z obsegom predvidenim v planu razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2000. 
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Tabela H 
Rebalans nacionalnega 

programa 
Letni plan 2000 % od 

RNP 

v 000 SIT v mio USD v 000 SIT v mio USD 
1. VIRI 

11.1. Bencinski tolar 45.190.942 242,50 29.605.011 158,86 65,5 

j 1.2. Cestnine 23.752.732 127,46 17.390.000 93,32 73,2 
11.3. Krediti 52.818.428 283,43 36.916.000 198,10 69,9 
|1.4. Drugi viri 510.611 2,74 510.611 2,74 100,0 

VIRI SKUPAJ 122.272.712 656,13 84.421.622 453,02 69,0 

2. PORABA 
>2.1. Graditev avtocest 94.313.962 506,10 62.541.275 335,60 66,3 
2.2. Graditev ostalih cest 
v okviru avtocestnega 
programa 

4.342.058 23,30 5.261.464 28,23 121,2 

2.3. Ukrepi na železnicah 
v okviru avtocestnega 
programa 

'372.709 2,00 410.000 2,20 104,6 

2.4. Avansi . 0 - 
2.5. Interkalarne obresti 11.073.178 59,42 3.164.759 16,98 28,6 

Graditev skupaj 110.101.907 590,82 71.357.498 382,91 64,8 
2.6. Upravljanje in 
vzdrževanje avtocest 

6.213.056 33,34 6.080.800 32,63 97,9 

2.7. Obveznosti iz 
investicij 

5.957.750 31,97 6.902.740 37,04 115,9 

PORABA SKUPAJ 122.272.712 656,13 84.361.038 452,69 69,0 

Razlika med viri in porabo 0 0,00 60.584 0,43 

V nacionalnem programu je za leto 2000 predvideno črpanje 
kreditov v skupni vrednosti 283 mio USD, po usklajevanju 
proračuna Republike Slovenije za leto 2000 pa je možno črpanje 
kreditov le v višini 200 mio USD. Plan črpanja kreditov za prihodnje 
leto je usklajen s to vrednostjo." 

Obrazložitev: Vneseni samo redakcijski popravki 

9. AMANDMA : Osmo poglavje se po 

novem glasi: 

"8.0 OCENA POTREBNIH VIROV ZA REALIZACIJO 
AVTOCESTNEGA PROGRAMA V LETU 2001 

Letni plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 je 
osnova, za intenzivno nadaljevanje gradnje vprihodnjem letu na 
nekaterih najtežjih in najdražjih avtocestnih in drugih cestnih 
odsekih v smeri vzhod ■ zahod : Lenart - Beltinci, Slivnica - 
Pesnica, Hajdina - Ormož , Vransko - Blagovica, Blagovica - 
Šentjakob, Klanec - Srmin in Razdrto - Vipava. Poleg tega bo 
gradnja v polnem teku na odsekih Podtabor - Naklo in Krška vas 

- Obrežje v smeri sever jug. Skupno se v letu 2001 nadaljuje 
gradnja na 20 avtocestnih in cestnih odsekih in etapah, dokonča 
se 5 odsekov in etap, zaključna dela se izvajajo na 6 avtocestnih 
odsekih, na novo pa se prično graditi trije ( 3 ) odseki. Skupno se 
v letu 2001- gradi 34 odsekov in etap. Izvajajo se tudi ukrepi na 
železnicah. 

Na državnih cestah se nadaljujejo dela na petih ( 5 ) odsekih in 
dokončjo se dela na sedmih (7), en (1) odsek se bo prične graditi 
na novo. 

Za realizacijo navedenih gradenj se v letu 2001 zagotovi 446,7 
mio USD, oziroma 83.243 mio SIT. Za interkalarne obresti za 
najete kredite, obveznosti iz investicij ( plačilo obresti in glavnic 
najetih kreditov ) ter upravljanje in vzdrževanje že zgrajenih 
avtocest se zagotovi dodatnih 94,3 mio USD, oziroma 17.572 
mio SIT. Skupaj se za leto 2001 zagotovi 541 mio USD, oziroma 
100.815 mio SIT. 

Za nadaljevanje in dokončanje gradnje za sprejete pogodbene 
obveznosti za zaključna dela na avtocestah in državnih cestah v 
letu 2001 se zagotovi najmanj 426,5 mio USD, oziroma 79.478 
mio SIT, od tega polovica iz sredstev bencinskega tolarja in 
polovica iz kreditov. S tema viroma se pokrijejo obveznosti, ki jih 
določajo pogodbe iz preteklih let in leta 2000. 
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V prvi polovici leta 2000 Vlada Republike Slovenije posreduje 
Državnemu zboru Republike Slovenije v Državnem v sprejem 
zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe za kredit EIB IV (160 mio 
EUR) za gradnjo odseka Klanec - Ankaran in zakon o ratifikaciji 
poroštvene pogodbe za italijanski kredit AVV S.p.A. v višini 92,5 
milijard lir za gradnjo odseka Razdrto - Vipava ter zakon o poroštvu 
za novi finančni kredit v višini 110 mio EUR za gradnjo več drugih 
avtocestnih odsekov. 

Avtocestni program prehaja letos in naslednje leto v obdobje 
najintenzivnejše gradnje, zato se v letu 2001 zagotovi finančne 
vire najmanj v višini predvideni v NPIA." 

Obrazložitev: Vneseni samo redakcijski popravki 

Dodatni AMANDMA : Obrazložitve po 

novem glasijo: 

"OBRAZLOŽITEV LETNEGA PLANA RAZVOJA IN 
VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 2000 

Zakonska osnova za pripravo Letnega plana razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2000 sta 23. člen (nacionalni pro- 
gram) in 24. člen (letni plan) Zakona o javnih cestah (Ur. list RS št. 
29/97). Na podlagi navedenih členov Zakona o javnih cestah 
Državni zbor Republike Slovenije sprejme z odlokom Letni plan 
vzdrževanja in razvoja državnih cest na predlog Vlade Republike 
Slovenije za tiste državne ceste, ker so sredstva zagotovljena s 
posebnim zakonom (ZZNSGC). Strategije razvoja, cilji in naloge 
nacionalnega programa so določeni z Nacionalnim programom 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 13/96 in 41/ 
98). 

V predlogu Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za 
leto 2000 je obseg graditve in vzdrževanja avtocest, obseg 
graditve nekaterih državnih cest, ki dopolnjujejo ali pa se 
navezujejo na avtocestni sistem in ukrepi na nekaterih železniških 
progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi graditve avtocest. Osnova 
je Sprememba in dopolnitev Nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 41/98) ob upoštevanju 
odstopanj, ki so še dovoljena. 

Finančni viri za realizacijo Letnega plana razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2000 so namenska sredstva iz davka (trošarina 
in DDV) na tekoča goriva, ki so omejena s Proračunom Republike 
Slovenije za leto 2000, cestnine domači in tuji krediti ter drugi viri. 

V Tabeli A je podana primerjava med porabo v Letnem planu 
razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 2000 in porabo, predvideno 
v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Po Proračunu Republike Slovenije za leto 2000 bo na podlagi 
Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih 
cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji, priliv bencinskega tolarja v letu 2000 znašal 
29,6 milijard SIT. To je precej manj, kot je predvidenih 45,2 milijard 
SIT za leto 2000 v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji in tudi manj kot 33 milijard SIT, kolikor je bilo 
predvideno v predlogu Proračuna RS za leto 2000. 

Nacionalni program predvideva za leto 2000 več cestnin, vendar 
lahko po oceni pričakujemo le 17 milijarde SIT. V oceni je 
upoštevana podražitev cestnin s 04.03.2000 za 9% in odprtje 
novih cestninskih odsekov avtocest. Izpad sredstev pri cestninah 

gre tudi na račun spremembe kategorije cestninskih razredov, ki 
je bila sprejeta na zahtevo avtoprevoznikov, in na račun zamikov 
pri predaji zgrajejiih avtocest prometu. 

Po predlogih proračunskih dokumentov za leto 2000 bo možno 
črpati v tem letu domače in tuje kredite le v višini 200 mio USD, 
kar je manj kot je za leto 2000 predvideno v nacionalnem programu 
(283,4 mio USD, kar bi zneslo 52,8 milijard SIT po predvidenem 
tečaju 1 USD = 186,3544 SIT). Zaradi zagotovitve finančnih 
sredstev za predvideni program dela za leto 2000 je planirano 
črpanje kreditov v višini 36,9 milijarde SIT, kar je 198,10 mio USD. 

Tako znašajo skupno predvideni viri iz naslova bencinskega tolarja, 
cestnin, kreditov in drugih virov v predlogu letnega plana 84,422 
milijarde SIT, namesto predvidenih 122,273milijarde SIT, kar je 31 
% pod predvidevanji v Nacionalnem programu izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji. 

V tabeli Rekapitulacija virov in porabe v letu 2000 je prikazana 
tudi primerjava med obsegom del v Letnem planu razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2000 in obsegom del po nacionalnem 
programu za leto 2000. Primerjava pokaže, da je obseg graditve 
in vzdrževanja avtocest skupaj z ukrepi na državnih cestah in 
železnicah ter plačilom obveznosti iz investicijskih kreditov manjši 
za 31 % od predvidevanja v nacionalnem programu. Pri tem virov 
ne bremenijo novi avansi. 

Iz tabel A je razvidno, da so v Letnem planu razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2000 na večini odsekov ali etap predvidena 
drugačna letna poraba, kot je predvidena v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2000. 

V letu 1999 sta bili sprejeti tudi dve spremembi, ki bistveno vplivata 
na investicijske vrednosti odsekov. Prva je uvedba DDV, druga je 
ukinitev oprostitve plačevanja 70% odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč. Vpliv teh dveh sprememb je 
razviden iz prikazane prekoračitve investicijske vrednosti 
odsekov v tabeli B in C (delno). Zapleteni in dolgotrajni postopki 
pri usklajevanju tras v prostoru, zapleteni in dolgotrajni postopki 
pri oddaji del, težave pri odkupih zemljišč, posebno komasiranih, 
imajo na eni strani za posledico manjšo realizacijo od predvidene 
v letu 1998 in 1999 in zato prenos neizvršenih del v leto 2000, na 
drugi strani pa zmanjšani finančni viri v letu 2000 narekujejo 
drugačno letno dinamiko. Možnost odstopanja vrednosti gradnje 
določenega avtocestnega odseka v posameznem letu glede na 
zapisano v nacionalnem programu je določena v Spremembah in 
dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (Ur. I. RS, št. 41/98) v poglavju VI. - Priprava letnih planov 
razvoja in vzdrževanja avtocest (3. odstavek). 

Pri pripravi Letnega plana razvoja in vzdrževanja za leto 2000 je 
bila na podlagi ocene že upoštevana manjša realizacija plana za 
leto 1999 tako, da je v predlogu plana 2000 upoštevan prenos 
nerealiziranih del iz leta 1999. 

Sedaj se vse aktivnosti zelo pospešujejo (odkupi, razpisi, oddaja 
del) s ciljem, da bi v letu 2000 tekla realizacija programa nemoteno. 

V kolikor bo dejanski priliv cestnin v letu 2000 večji od 
predvidevanj, bo možno na nekaterih odsekih izvajanje del tudi 
pospešiti. 

Iz primerjav je razvidno, da bodo finančni viri realizirani le 69 %. 
Vsi trije temeljni viri bodo realizirani za več kot četrtino manj, kot 
to predvideva nacionalni program. Temu primerna bo tudi planirana 
poraba, ki bo dosegala 69 % porabe, predvidene v nacionalnem 
programu za leto 2000. 
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Ob usklajevanju državnega proračuna za leto 2000, je bil del 
bencinskega tolarja preusmerjen na druge postavke, tako, da bo 
v letu 2000 od predvidenih 45 mrd SIT za realizacijo nacionalnega 
programa izgradnje avtocest namenjenih le 29,6 mrd SIT. Ob tem 
je potrebno poudariti, da bo Ministrstvo za finance dosedanji izpad 
sredstev iz tega vira nadoknadilo v letih 2001 do 2007. Iz 
navedenega je jasno razvidno, da finančne možnosti omejujejo 
realizacijo plana razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 2000. 

Ob tem pa je potrebno opozoriti na dejstvo, da tudi na strani 
odhodkov ni možno realizirati več, kot je zagotovljenih sredstev. 
Planirana poraba je namreč ocenjena ob upoštevanju omejitev, 
pogojenih s stopnjo izdelanosti projektne in investicijske 
dokumentacije, trajanjem postopkov oddaje del ter stanjem 
aktivnosti za odkupe zemljišč na določenih cestnih odsekih. Prav 
tako je omejitveni dejavnik tudi kadrovska zasedba, tako 
pripravljavcev programa, kakor upravnih delavcev, ki spremljajo 
izvajanje programa, in ne nazadnje tudi slovenske gradbene ope- 
rative. Program je torej usklajen tako s finančnimi kot tudi z 
izvedbenimi možnostmi. 

Posebej so opredeljene obveznosti po pogodbah, sklenjenih do 
konca leta 1999 in za obveznosti po pogodbah, ki so v pripravi in 
za dela, ki bodo razpisana in oddana v letu 2000. V letu 2001 pa 
bo potrebno zagotoviti 79.478 mio SIT. Za naslednja leta ocene 
višine potrebnih sredstev še ni mogoče določiti, saj vsi podatki v 
celoti še niso znani. 

V letu 2001 in naslednjih letih morajo biti v skladu z Nacionalnim 
programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA - Uradni 
list RS, št. 13/96 in št. 41 /98) in Zakonom o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC - 
Uradni list RS, št. 57/98) iz sredstev proračuna Republike Slovenije 
zagotovljena sredstva za navedene obveznosti iz prejšnjega 
odstavka, saj bodo le-tako izpolnjeni pogoji za vodenje postopkov 
oddaje del predvidenih v tem letnem planu, v skladu z Zakonom 
o javnih naročilih (ZJN - Uradni list RS, št. 24/97 in št. 78/99). Ob 
tem je treba upoštevati tudi višino sredstev, ki jo bo možno 
zagotoviti s črpanjem že odobrenih kreditov, kredita EIB/IV (160 
mio EUR) ter italijanskega kredita AVV S.p.A. (92,5 milijard lir), za 
katera je potrebno sprejeti še zakona o ratifikaciji poroštvene 
pogodbe in novega finančnega kredita (110 mio EUR), za katerega 
je potrebno sprejeti še poseben zakon o poroštvu. 

Za zagotovitev namenskih in trajnih sredstev za obveznosti, 
izhajajoč iz tega plana in planov za naslednja leta, je potrebno po 
hitrem postopku sprejeti spremembo Zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(ZZNSGC - Uradni list RS, št. 57/98) in ga s tem uskladiti z 
Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV - Uradni list RS, št. 
89/98 in št. 17/2000) ter Zakonom o trošarinah (ZTro - Uradni list 
RS, št. 84/98, št. 52/99 in št. 57/99). Predlog sprememb zakona je 
že v vladni proceduri." 

Obrazložitev: Upoštevano je mnenja Sekretariata za zakonodajo 
in je del teksta, ki je pojasnjevalne vsebine prenesen v obrazložitve 
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REKAPITULACIJA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST 

ZA LETO 2000 

VIRI 

PORABA 

bencinski tolar 
cestnine in najemnine 
posojila mednarodnih finančnih institucij 

EIB II 
EIB III 
EIB IV 

tuji finančni krediti 
KfW II 
AUV 

domači finančni krediti 
KB IV 

novi finančni krediti 
drugi 
viri 

SKUPAJ VIRI- .. v i •,, 

priprava projektne dokumentacije za odseke po 1.2000 
odkupi zemljišč in nepremičnin za odsekepo 1.2000 
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 

v 000 SIT 

29.605.011 
17.390.000 
8.637.658 
6.000.000 
1.800.000 

837.658 
17.995.233 
17.107.329 

887.904 
6.316.793 
6.316.793 
3.966.316 

510.611 

84.421.622 

1.178.631 
378.000 

58.344.846 
56.432.757 

1.912.089 
3.164.759 

539.800 
2.100.000 
2.880.800 
3.200.000 
2.030.000 
1.390.000 
5.261.464 

410.000 
3.482.740 
2.613.344 

869.396 

JPAJ PORABA 84 361 040 

UlPrt VIRI »Ki'"PriftAfth fin fifiO vicu viru iiv ou.oa^ 

od tega za plačilo avansov 
od tega za ostalo  

0 
60.582 
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Usklajen predlog Plana razvoja in 

vzdrževanja avtocest za leto 2000 

(stari dokument: LPRA00-v) 

s Proračunom RS za leto 2000 
(novi dokument: PRV_2000u.doc) 

Zamenjava za gradivo na 103. 

strani Poročevalca DZ 90/99 

Objavljeno v poročevalcu št. 12/00 stran 141 

Gradivo dopolnjeno z amandmaji Vlade z dne 7.3.00 
(2644-32/99-55-0405 PRV-00y.doc) 

Čistopis po sklepu odboru na 64. seji. 
(2644-32/99/57-0405 PRV-00v.doc) 

29.03.00 

Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za 

leto 2000 

EVA 1999-2411-0137 

PREDLOG 
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Lj.07.03.2000 

RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA 

Cilje in naloge strategije razvoja in vzdrževanja avtocest, vrstni 
red prednostnih gradenj in nalog vzdrževanja avtocest, vire 
sredstev ter dinamiko in obseg posameznih nalog v razvojnem 
obdobju določa Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (NPIA - Uradni list RS št. 13/96 in 41/98). Program določa 
prednostne naloge na podlagi objektivnih prometnih, tehničnih, 
ekonomskih in okoljskih meril. 

Glavni stalni viri za financiranje nacionalnega programa so 
sredstva zbrana na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 
57/98) ter cestnin in posojil. 

Po določilu tretjega odstavka 5. člena Zakona o družbi za avtoceste 
v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 57/93) mora DARS d.d. za 
najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil, izdajo obveznic in 
garancij predhodno pridobiti soglasje Državnega zbora Republike 
Slovenije s posebnim zakonom. 

Ker so sredstva za Nacionalni program določena tudi s posebnim 
zakonom, Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS, št. 29/97) v drugem 
odstavka 24. člena določa, da Državni zbor Republike Slovenije 
sprejme na predlog Vlade Republike Slovenije letni plan razvoja in 
vzdrževanja avtocest za plansko leto. 

Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji določa, 
da je Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 
operativni dokument na podlagi katerega DARS d.d. vodi in nadzira 
gradnjo in vzdrževanje avtocest v tekočem letu. 

Državni zbor Republike Slovenije sprejme Letni plan razvoja in 
vzdrževanja avtocest v letu 2000 z odlokom. 

Ministrstvo za promet in zveze je pripravilo predlog Letnega plana 
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000. Pri pripravi predloga 
je sodeloval tudi DARS d.d. s pripravo strokovnih podlag. 

Predlog pošilja Ministrstvo za promet in zveze Vladi Republiki 
Slovenije, da ga po opravljenem vladnem postopku, na podlagi 
24. člena Zakona o javnih cestah pošlje v potrditev Državnemu 
zboru Republike Slovenije. 

PREDLOG 

Na podlagi drugega odstavka 24. člena zakona o javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 29/97) in 172. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 
28/96 in 26/97) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
sprejel 

ODLOK 

o letnemu planu razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2000 (OdLPVAOO) 

0.0 TEMELJI LETNEGA PLANA 

Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 (v 
nadaljevanju: letni plan) temelji na: 

Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS št. 13/96 in 41/98), - NPIA/98 
Zakonu o javnih cestah (Uradni list RS št. 29/97), - ZJC/97 
Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 57/98). - 
ZZNSCG 

Porabo finančnih sredstev, ki jih določa letni plan razvoja 
predstavljajo v letu 2000 dejansko izvedena in obračunana dela 
(fakturirana realizacija). 

1.0. RAZVOJ AVTOCEST 

1.1. PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 
AVTOCESTNE ODSEKE, KATERIH GRADNJA 
JE PREDVIDENA PO LETU 2000 

V letu 2000 se pripravlja projektna in druga dokumentacija za vse 
avtocestne in druge cestne odseke iz nacionalnega programa, 
za katere še niso sprejete uredbe o lokacijskih načrtih in katerih 
pričetek gradnje je predviden po letu 2000. 

Priprava projektne dokumentacije obsega: 
tehnično in strokovno preverjanje različnih poteka variant 
tras v prostoru in sodelovanje pri njihovem usklajevanju s 
posameznimi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in lastniki 
naprav, objektov in zemljišč, 

- izdelava idejnih študij in idejnih projektov, 
strokovne priprave lokacijskih načrtov in v vodenje lokacijskih 
postopkov, 

- izdelavo projektov za razpise in projektov za izvedbo, 
izvedba razpisov za pridobitev izvajalcev zgoraj navedenih 
del, kjer je to potrebno. 

Projektna dokumentacija se v letu 2000 pripravlja na naslednjih 
avtocestnih odsekih: 

*5 Maribor - Lenari, 
■6.1 Lenart - Cogetinci, 
■7 Beltinci - Pince (brez dvopasovne obvoznice 

Lendava) 
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■8 Fram - Hajdina, 
■10.2 Hajdina - Ptuj, 
■11.2 priključek Ljubečna, 
■22.3 navezava na Luko Koper, 
■24 Koper - Izola, ■ 
■26 Jagodje - Lucija, 
■31 Vrba - Peračica, 
■32 Peračica - Podtabor, 
■35 Šentvid - Koseze, 
■37 Bič - Hrastje, 
■38 Hrastje - Kronovo, 
■39 Kronovo - Smednik, 
■40 Smednik - Krška vas in 
■41 Krška vas - Obrežje. 

V letu 2000 se pričnejo izdelovati tudi predhodne študije cestnih 
povezav med avtocestnim omrežjem Republike Slovenije in 
mejnimi prehodi z Republiko Hrvaško. V skladu z zahtevami 
PHARE programa in Evropske unije se mejne prehode z Republiko 
Hrvaško na bodočih avtocestah in hitrih cestah predvidi tudi za 
sanitarne in fitopatološke preglede. 

Za dela pri pripravi projektne dokumentacije na navedenih odsekih 
so v letu 2000 predvidena finančna sredstva v višini 1.178,6 mio 
SIT. 

1.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN ZA 
ODSEKE, KI SE BODO PRIČELI GRADITI V 
LETU 2000 ALI KASNEJE 

V letu 2000 se pridobivajo nepremičnine na trasah avtocestnih in 
cestnih odsekov, kjer je že ali pa je v letu 2000 predvidena izdaja 
uredba o lokacijskem načrtu in je s tem podan formalno pravni 
pogoj za pričetek premoženjsko pravnih opravil, sama gradnja 
pa v tem letu še ni predvidena. Navedene aktivnosti se izvajajo 
na sledečih odsekih: 

■3.2 AC Ptujska - priključek Zrkovska, 
■3.5 Šentvid - Koseze, 
■5 Maribor - Lenart, 
■40 Smednik - Krška vas, 
■41 Krška vas - Obrežje, 
■39 Kronovo - Smednik in 

ostalih odsekih, na katerih bo v letu 2000 sprejeta uredba 
o lokacijskem načrtu. 

V letu 2000 je predvideno 378 mlo SIT za pričetek izvajanja 
premoženjsko pravnih opravil na zgoraj omenjenih avtocestnih 
odsekih. 

1.3. GRADNJA AVTOCEST IN DRUGIH CEST 

1.3.1. Nadaljevanje gradnje in dokončanje odsekov 

V letu 2000 se nadaljuje oziroma dokončuje gradnja naslednjih 
odsekov in pododsekov (imenovanja in oznake ■ so v skladu s 
Tabelo 3A, NPIA/98): 

■2. Pesnica - Šentilj, dolžina 9,5 km 
predana prometu: 18.10.1996 

Odkupijo se zemljišča po dokončni odmeri. 

■3. Pesnica - Slivnica, dolžina 20,7 km 

■3.1. AC Slivnica - priklj. Ptujska (4,4 km) 
predvidena predaja prometu: maj 2000 

Izdelajo se strokovne podlage za dopolnitev LN in projektne 
dokumentacije. Izvede se dokončna odmera in odkup zemljišč. 
Izvedejo se gradbena dela na pododseku avtoceste od km 2,60 
do km 3,08 in sicer dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanja 
cest, izvedba deviacij in priključkov, oprema cest ter ureditev 
komunalne in energetske infrastrukture. Izvedejo se gradbena 
dela na pododseku avtoceste od km 3,08 do km 6,70. Izvedejo 
se dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanju, opremi avtoceste, 
deviacijah in priključnih cestah, ureditvi komunalne in energetske 
infrastrukture ter ureditvi obcestnega prostora. V letu 2000 se 
izvede tudi dokončanje ureditve regulacij vodotokov, protihrupnih 
ukrepov ter se odpravijo pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnih 
in kvalitetnih pregledih. Izvršijo se zaključni obračuni z izvajalci 
del in pripravi zaključna upravna in tehnična dokumentacija. 

■3.4. Zrkovska cesta od km 0,0 do km 0,87 (0,9 km) 
predvidena predaja prometu: september 2000 

Izvede se odkup zemljišč in objektov, rešijo premoženjsko pravne 
zadeve rušencev, opravi se dokončna odmera zemljišč. Opravijo 
se zemeljska dela in temeljenje, dela na zgornjem ustroju, 
odvodnjavanju, opremi ceste in komunalni infrastrukturi. Izvajajo 
se gradbena dela na premostitvenih objektih, postavljajo se 
protihrupne zaščite ter hortikulturne ureditve. Odpravijo se 
pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnih in kvalitetnih pregledih. 
Opravijo se zaključni obračuni z izvajalci ter pripravi se zaključena 
upravna in tehnična dokumentacija. 

■3.6. Hitra cesta - 2B (2,4 km) 
predvidena predaja prometu: november 2001 

Zaključuje se odkupo zemljišč in objektov ter rešijo premoženjsko 
pravne zadeve rušencev. Dokončajo se pripravljalna dela, gradnja 
se nadaljuje z zemeljskimi deli in temeljenjem, gradbenimi in 
obrtniškimi deli, izvedbo priključnih ramp in cest ter z izgradnjo 
premostitvenih objektov. Ureja se komunalna infrastruktura. 

■4. Slivnica - Fram - BDC, dolžina 7,0 km 
predana prometu: 24.10 1997 

Na trasi avtoceste in hitre ceste se opravi dokončna odmera in 
odkup. Opravi se dokončni poračun izdelane projektno-tehnične 
dokumentacije. Na avtocesti se izvede tudi dela na razširitvi 
nadvoza in nadhoda za pešce (v primeru uskladitve lokacije 
priključka AC Fram - Hajdina). 

■6. Lenart - Beltinci, dolžina 42,3 km 

■6.3. Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353 (14,6 km) 
predvidena predaja prometu: september 2003 

Odkupi se zemljišča za AC Vučja vas - Beltinci, nadaljuje se z 
arheološkimi izkopavanji ter izdelavo PGD - PZI projektov za 
most čez Muro. Prične se z gradnjo mostu čez Muro (ureditev 
gradbišča, geodetska dela, zemeljska dela, temeljenje). Prične 
se s pripravo in organizacijo gradbišča ter glavna dela (zemeljska 
dela in gradnja objektov) na odseku AC Vučja vas - Beltinci. 

■6.2. Cogetinci - Vučja vas (12,1 km) 
predvidena predaja prometu: oktober 2004 

Po sprejemu uredbe o LN se izdela investicijski program ter 
projektna dokumentacija PGD - PZI. Opravi se izbor izvajalca za 
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odkup zemljišč in odkup teh zemljišč, opravi se razpisni postopek 
za predkvalifikacijo za gradbena dela. 

■7. Beltinci - Pince, dolžina 34,4 km 

"7.5. Obvoznica Lendava, dvopasovnica, dolžina 6,8 km 
predana prometu: 31.07.1999 

Izvede se dokončna odmera zemljišč in odkup teh zemljišč, izvrši 
se izvedba pasivne protihrupne zaščite na osnovi rezultatov 
meritev hrupa in opravijo se zaključni obračuni z izvajalci. 
Zaključuje se upravna in tehnična dokumentacija. 

■9. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 9,6 km 

■9.1. Priključek Slovenska Bistrica - sever, dolžina 0,8 km 
predana prometu: 29.09.1997 

Izvede se dokončna odmera in odkup zemljišč, ter izvede se 
meritve hrupa. 

■9.2. Rekonstrukcija G1-2 od priključka SI.Bistrica do 
obvoznice Pragersko (3,5 km) 

predana prometu: 01.07.1999 

Izvede se dokončna odmera in odkup zemljišč. 

■9.3. Obvoznica Pragersko (5,3 km) 
predvidena predaja prometu: december 2001 

Po sprejemu Odloka o LN se izdela projektna dokumentacija 
PGD - P2I ter investicijski program. Izvrši se parcelacija in odkup 
zemljišč. 

■10. Hajdina - Ormož, dolžina 30,0 km 

■10.5. Gorišnica - Ormož (10,2 km) 
predvidena predaja prometu: december 2001 

Pridobivajo se potrebna zemljišča in se plačajo odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Nadaljuje se z 
arheološkimi izkopavanji in dopolnitvijo PGD - PZI dokumentacije 
po reviziji. Pridobi se enotno dovoljenje za gradnjo ter izvede 
razpis za izvajalca gradbenih del. Prične se s pripravljalnimi deli, 
zemeljskimi deli in deli na zgornjem ustroju. Izvajajo se dela na 
odvodnjavanju, regulacijah, deviacijah in priključnih cestah, gradijo 
se premostitveni objekti. 

■10.1. Obvoznica Ormož, dvopasovnica, dolžina 3,7 km 
predana prometu: 11.09.1998 

Izvedejo se meritve hrupa ter protihrupni ukrepi po izvedenem 
monotoringu. Dokončajo se odkupi po izvedeni končni odmeri 
zemljišč, zagotovi se varnejša prometna ureditev križišča 
obvoznice in regionalne ceste. 

■11. Hoče - Arja vas, dolžina 47,0 km 
predana prometu: 25.10.1996 

Izvede in dokonča se dodatne meritve hrupa. Izvrši se dokončna 
odmera in odkup zemljišč. Na viaduktih se postavijo cestno 
vremenske postaje. 

■11.1. Priključek Lopata, dolžina 3,1 km 
predvidena predaja prometu: december 2001 

Predviden je sprejem Uredbe o LN. Izdelajo se projekti PGD - 
PZI in PZR ter investicijski program, opravi se odmera in parcelacija 
zemljišč, pridobivajo se zemljišča in objekti. Izvajajo se arheološka 
izkopavanja, opravi se plačilo odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč. Prične se postopek razpisa za 
izvajanje gradbenih del. 

■12. Arja vas - Vransko, dolžina 20,9 km 
predana prometu: 19.09.1997 

Dokončujejo se dela na meritvah vpliva avtoceste na okolje, izvede 
se dokončna ureditev zemljiško-knjižnih zadev, opravi se plačilo 
odškodnine za zemljišča in plačilo odvzetih zemljišč po dokončni 
izmeri. Dokonča se dodatne protihrupne zaščite. 

■13. Blagovica - Šentjakob, dolžina 20,2 km 

Na celotnem odseku Blagovica - Šentjakob se pridobijo vsa 
potrebna zemljišča, dokonča se prestavitev in zaščita plinovoda, 
nadaljuje se z usposabljanjem obstoječih cest, ki so potrebne 
zaradi gradnje avtoceste Blagovica - Šentjakob. 

■13.1. Šentjakob - Krtina (8,1 km) 
predvidena predaja prometu: december 2000 

Na etapi Šentjakob - Krtina se izvede vsa pripravljalna dela, 
zemeljska dela in dela na zgornjem ustroju. Zgradijo se 
premostitveni objekti in izvedejo se ureditve regulacij vodotokov 
ter prestavitve elektrovodov. Nadaljuje se z gradnjo nadomestnih 
objektov ter izvede se vodni rov Drtijščica in zadrževalnik 
Drtijščica. Nadaljuje se z arheološkimi izkopavanji v okolici 
Dragomlja in Podrečja. 

■13.2. Krtina - Lukovica (CP Kompolje) (6,2 km) 
predvidena predaja prometu: december 2001 

Na etapi Krtina - Lukovica in delu etape Lukovica - Blagovica (do 
CP Kompolje) se izvedejo vsa pripravljalna dela, nadaljuje se z 
zemeljskimi deli, gradnjo premostitvenih objektov in regulacij 
vodotokov. Izvede se prestavitev elektrovodov in vodovoda. Gradi 
se čistilna naprava Lukovica ter gradi se zbiralnik za odpadno 
vodo. 

■13.3. Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica (5,9 km) 
predvidena predaja prometu: december 2002 

Opravijo se prestavitve komunalnih vodov. 

■15. Malence - Šentjakob, dolžina 10,7 km 
predvidena predaja celotnega odseka prometu: 2000 

Odkupi se kmetija Samec, dokonča se leva polovica avtoceste 
med priključkom Zasavske ceste in razcepom Zadobrova ter 
dokonča se obrabni sloj na celotnem odseku od stika 
avtocestnega odseka Šentjakob - Krtina s priključkom Zasavske 
ceste. Dokončno se uredijo se ureditev premoženjsko prave 
zadeve. 

■14. Zadobrova - Tomačevo, dolžina 4,3 km 
predana prometu: 31.10.96 in 27.08.99 % 

Izvede se dokončna ureditev premoženjsko pravnih zadev. 

■17. Čebulovlca - Divača, dolžina 5,1 km 
predana prometu: 12.07.1995 
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Izvede se dokončna ureditev premoženjsko pravnih zadev in 
ureditev dostopnih poti. 

■18. Divača - Dane, dolžine 8,4 km 
predan prometu: 08.12.1995 

Uredi se dokončna ureditev premoženjsko pravnih zadev ter 
ureditev dostopnih poti po dokončani premoženjsko pravni 
obravnavi. Izvede se izgradnja daljnovoda do počivališča Povir. 

■19. Dane - Fernetlči, dolžine 3,8 km 
predan prometu: 14.11.1997 

Dokoča se ureditev premoženjsko pravnih zadev ter ureditev 
dostopnih poti po dokončani premoženjsko pravni obravnavi. 

■20. Divača - Kozina, dolžina 6,7 km 
predana prometu: 27.03.1998 

Dokončna se ureditev premoženjskQ pravnih zadev. Dokonča 
se dela na ABC sistemu pobiranja cestnine na CP Divača. 

■21. Kozina - Klanec, dolžina 4,8 km 

■21.1. Kozina - Klanec od km 6,7 do km 7,5 (0,8 km) 
predvidena predaja prometu: oktober 2000 

Dokonča se vsa zemeljska dela in dela na vseh objektih, v celoti 
se izvede dela na zgornjem ustroju, dela na odvodnjavanju in 
opremi ceste ter dela na deviacijah in hortikulturni ureditvi. Zgradi 
se čelna cestninska postaja Kozina in cestninska postaja v 
območju priključka Kozina, vključno z ABC sistemom pobiranja 
cestnine. Zgradi se avtocestna baza Kozina. 

■21.2. Kozina - Klanec od km 7,5 do km 11,5 (4,0 km) 
predvidena predaja prometu: oktober 2000 

Dokončajo se vsa zemeljska dela, dela na zgornjem ustroju in 
dela na vseh objektih. Izvedejo se vsa dela na deviacijah, 
odvodnjavanju, opremi ceste in hortikulturni ureditvi. 

■22. Klanec - Ankaran, dolžina 14,6 km 

■22.1. Srmin - Socerb (10,1 km) 
predvidena predaja prometu: december 2003 

Prične se z začetnimi gradbenimi dela na trasi, na posameznih 
deviacijah in na posameznih prestavitvah vodov. Prične se izvajati 
zemeljska dela. Prične se s pripravljalnimi deli za gradnjo viaduktov 
Črni kal in Bivje. Prične se s pripravljalnimi deli na portalih predora 
Dekani. 

■22.2. Socerb - Klanec (4,5 km) 
predvidena predaja prometu: december 2003 

Prične se z začetnimi gradbenimi deli na trasi, na posameznih 
objektih in deviacijah in na posameznih prestavitvah komunalnih 
vodov. Prične se s pripravljalnimi deli na portalih predora Kastelec. 

■23. Škofi|e - Srmln, dolžina 3,1 km 
predvidena predaja prometu: december 2001 

Prične se izvajati gradbena dela na trasi, na posameznih 
deviacijah in na posameznih prestavitvah vodov. Prične se z 
izvajanjem zemeljskih del in deli na pokritem ukopu Škofije. 

■25. Izola - Jagodje, dolžina 3,6 km 
predana prometu: 10.06.1999 (dograditev dveh pasov na 
dolžini 2,3 km) 

Dokončno se uredijo premoženjsko pravne zadeve. 

■27. Razdrto - Vipava, dolžina 15,8 km 

■27.1. HC razcep Razdrto - km 1,3 (1,3 km) 
predvidena predaja prometu: november 2000 

Dokončana se vsa dela na zgornjem ustroju in opremi ceste. 
Zgradi se nova cestninska postaja Razdrto, vključno z 
avtomatskim sistemom pobiranja cestnine (ABC). 

■27.2. Rebernice (10,7 km) 
predvidena predaja prometu: november 2003 

Izdela se dokumentacija PGD - PZI, izvede se parcelacija in 
odkup zemljišč. Izvede se postopek razpisa za oddajo gradbenih 
del. 

■27.3. Vipava - Podnanos, dolžina 3,8 km 
predvidena predaja prometu: december 2000 

Prične se izvajati pripravljalna dela in zemeljska dela, vzporedno 
z zemeljskimi deli se opravijo dela na odvodnjavanju. Izvajajo se 
dela na objektih. Izvedejo se vsa tista dela, potrebna za predajo 
ceste prometu. 

■28. Vipava - Selo, dolžina 11,5 km 
predana prometu: 25.10.1999 

Odpravijo se vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnih in 
kvalitetnih pregledih in dokončajo se premoženjsko pravne zadeve. 

■29. Selo - Šempeter, dolžina 11,8 km 
predana prometu: 24.05.1996 

Uredijo se dostopne poti po dokončani premoženjsko pravni 
obravnavi. 

■30. Vransko - Blagovica, dolžina 16,8 km 

■30.1. Vransko - Trojane (8,6 km) 
predvidena predaja prometu: november 2002 

Na trasi avtoceste se nadaljuje z zemeljskimi deli, z deli na 
zgornjem ustroju in odvodnjavanju. Nadaljuje in dokončuje se z 
deli na premostitvenih objektih, opornih in podpornih zidovih ter 
kamnitih zložbah in na izgradnji viadukta Ločica. V predorih Ločica 
in Jasovnik se opravi izkop predorske cevi s podgradnjo in notranjo 
oblogo. Izvedejo se gradbiščni priključki, zaplavno uvajalni objekti 
in regulacije vodotokov. Opravijo se dela na deviacijah. 

■30.2. Trojane - Blagovica (8,2 km) 
predvidena predaja prometu: november 2004 

Začne se izkop predorske cevi predora Trojane s podgradnjo. 

■34. Naklo - Kranj, dolžina 8,7 km 
predvidena predaja prometu: november 2000 

Izvede se hidroizolacija in voziščna konstrukcija z obrabnim 
slojem na viaduktu Rupovščica in mostu Kokra, končana se vsa 
dela na trasi in deviacijah. 
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■36. Višnja gora - Bič, dolžina 11,2 km 
predvidena predaja prometu: september 2000 

Pridobijo se še manjkajoča zemljišča, zaključijo se arheološke 
preiskave. Dokončajo se: hortikulturne ureditve, protihrupni ukrepi, 
prestavitve komunalnih vodov, zemeljska dela na drugi polovici 
trase, zgornji ustroji z obrabnim slojem, dela na odvodnjavanju. 
Izvedejo se regulacije in deviacije. Zgradijo se mostovi, podvozi 
in nadvozi. Zgradi se leva polovica viadukta Ivančna gorica. Gradi 
se cestninska postaja z izpostavo avtocestne vzdrževalne baze 
v Dobu. 

Nadaljevanje gradnje se v letu 2000 opravi na: 
118,8 km novih odsekih štiripasovnih avtocest, od katerih bo 
34,8 km v letu 2000 tudi predanih prometu, 
0,9 km Zrkovske ceste v Mariboru in na dograditvi dveh 
pasov na 8,7 km dolgem odseku Naklo - Kranj, ki bosta v letu 
2000 tudi predana prometu, 

- 5,3 km obvoznice Pragersko, 
- 3,1 km priključka Lopata, 

2,4 km hitre ceste -2B (Maribor) in 
10,2 km dvopasovnice Gorišnica - Ormož. 

Izvajanje zaključnih del se v letu 2000 opravi na: 
98,5 km štiripasovnih avtocest, 

49,3 km dograditev dveh pasov k obstoječi dvopasovni 
avtocesti, 
0,8 km priključka SI. Bistrica - sever, 

- obvoznicah Ormoža (3,8 km) in Lendave (6,8 km) ter 
3,5 km rekonstrukcije med priključkom SI.Bistrica in obvoznico 
Pragerskega. 

Investicijske vrednosti del na odsekih: 
ki so bili predani prometu pred letom 2000 in na katerih se 
opravijo zaključna dela; 

- za gradnjo katerih je pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo 
in se gradnja nadaljuje, 
za katere je predviden sprejem uredbe o lokacijskem načrtu 
v letu 2000 in se bodo zanje v letu 2000 izvajala le 
premoženjsko pravna opravila in pripravljalna dela, so podane 
v Tabeli A. 

Investicijske vrednosti odsekov, na katerih se gradnja v letu 2000 
nadaljuje ali dokončuje, so podane v Tabeli B, ki prikazuje stare 
in nove ocene investicijskih vrednosti ter razlike med njimi s 
predvidenimi viri sredstev za pokritje teh razlik. Podani so tudi 
razlogi za spremembe investicijske vrednosti. 

Investicijski vrednosti odsekov, na katerih je ugotovljena 
prekoračitev investicijskih vrednosti, sta podani v Tabeli C. 
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1.3.2. Pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov 

V letu 2000 se pričnejo naslednja dela na novih odsekih oziroma 
pododsekih (etapah): 

■3. Pesnica - Slivnica, dolžine 20,7 km 

■3.3. AC Zrkovska - priključek Pesnica (6,3 km) 
predvidena predaja prometu: december 2004 

Izdeluje se projektna dokumentacija PGD - PZi za celotno drugo 
etapo. Na delu 2.etape od Zrkovske c. do priključka Pesnica se 
opravi odkup zemljišč in nepremičnin. V celoti se izvedejo geološko 
- geomehanska dela. Izvedejo se razpisni postopki za: gradnjo 
mostu čez reko Dravo, oddajo gradbenih del na deviacijah lokalnih 
cest, oddajo gradbenih del za dokončanje rondoja v Pesnici in 
oddajo gradbenih del za gradnjo viaduktov na trasi. Ppridobijo se 
enotna dovoljenja za gradnjo za celotno traso oz. za posamezne 
pododseke in objekte, skladno z dinamiko pridobivanja zemljišč 
in objektov. Opravijo se arheološko raziskovalna dela. 
Izvedejo se: pripravljalna dela za gradnjo mostu čez Dravo. Prične 
se: z zemeljskimi deli in temeljenjem, gradbenimi deli na deviacijah 
lokalnih cest in z deli na dograditvi rondoja v Pesnici. 

■10. Hajdina - Ormož, dolžine 30,0 km 

■10.4. Markovci - Gorlšnica (5,6 km) 
predvidena predaja prometu: oktober 2002 

Po reviziji se dopolni idejni projekt , izdeluje se osnutek LN in 
opravi se njegova javna razgrnitev ter , izvajajo se aktivnosti za 
pridobitev Uredbe o LN. Izdela se projektna dokumentacija PGD 

- PZI ter investicijska dokumentacija. Izvede se parcelacija in 
odkup zemljišč. 

■16a. Priključek Razdrto, dolžine 0,9 km 
predvidena predaja prometu: maj 2001 

Začne se gradbenimi deli na trasi in objektih. 

■33. Podtabor - Naklo, štiripasovna avtocesta, dolžine 
4,3 km 

predvidena predaja prometu: maj 2002 

Izdeluje se projektna dokumentacija PGD-PZI in PZR, opravijo 
se prenosi parcel na teren, odkupi zemljišč in nadomestne gradnje. 
Pridobijo se potrebna soglasja in dovoljenja za gradnjo, izvede se 
javni razpis za izvedbo del, prične se s pripravljalnimi deli. 

Zgoraj navedena dela se v letu 2000 opravijo na: 
10,6 km novih štiripasovnih avtocestah, 

- 5,6 km dvopasovnice med Markovci in Gorišnico, 
- priključku Razdrto. 

Vrednost teh del v letu 2000 je 1.912 mio SIT 

Ocena investicijskih vrednosti navedenih odsekov pa je podana 
v Tabeli D, v kateri so podane ocene investicijskih vrednosti 
odsekov po stalnih cenah (september 1997), predvideni viri 
sredstev in skladnost planiranih investicij z veljavnim nacionalnim 
programom. 

V letu 2000 se prične gradnja na odsekih v skupni dolžini 17,1 km 
in v skupni investicijski vrednosti 31.900.492.000 SIT (cene 
september 1997). 
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1.3.3. Zaključna dela na avtocestah, zaraienih pred 
letom 1994 

Na ndoločenih avtocestnih odsekih, ki so bili predani prometu že 
pred letom 1994 (pred ustanovitvijo družbe za avtoceste), se 
izvedejo zaključna in dodatna dela, ki so bila zahtevana ob izdaji 
lokacijskih odločb in so posledica meritve hrupa, ali pa so bila 
zahtevana pri tehničnih pregledih in jih zaradi potrebnih predhodnih 
postopkov ni bilo mogoče zaključiti hkrati z ostalimi deli. V sredstvih 
namenjenih za ta dela, so zajeta tudi sredstva za dokončno 
premoženjsko - pravno ureditev zadev na teh avtocestnih 
odsekih. 

Zaključna dela se opravijo na naslednjih odsekih: 
Razcep Razdrto, Razdrto - Čebulovica, Koper - Ankaran, 
Šempeter-Vrtojba, Malence - Šmarje SAP in Šmarje SAP - Višnja 
gora. 
Za ta namen je določeno 495 mio SIT. 

V letu 2000 se zaključujejo zemljiško - knjižne zadeve na naslednjih 
odsekih: 
Kožarje - Malence, Koseze - Kožarje, Črnuče - Tomačevo, 
Vrhnika - Postojna, Hrušica - Vrba, Predor Karavanke in Kranj 
vzhod - Šentvid. 
Za ta namen je določeno 44,8 mio SIT." 

2.0 VZDRŽEVANJE in UPRAVLJANJE 

AVTOCEST 

2.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

V letu 2000 se za dela rednega vzdrževanja nameni 3.200 milijonov 
SIT. 

Vrednost del za izvedbo rednega vzdrževanja je določena na 
osnovi porabe v preteklih letih z upoštevanjem vpliva DDV in 
odprtjem novih odsekov (Razdrto-Vipava (del), Vipava-Selo, 
Kozina-Klanec, Višnja gora-Bič, Naklo-Kranj, Zadobrova- 
Šentjakob-Blagovica, Pesnica-Slivnica (del)), ki bodo v letu 2000 
povečali obseg del rednega vzdrževanja. 
Vrednosti posameznih del: 

dela na rednem vzdrževanju 
(plačila po pogodbi z JPVAC) 2.250 mio SIT 
nabava posipnih materialov 230 mio SIT 
krpanje asfaltov, rezkanje, zalivanje rež, 
talne označbe 390 mio SIT 
vzdrževanje servisnih con 80 mio SIT 
električna energija 110 mio SIT 
vzdrževanje MMP Karavanke 40 mio SIT 
dodatna ozelenitev, manjša popravila objektov 100 mio SIT 

S tem obsegom sredstevbodo zagotovljeni naslednji cilji rednega 
vzdrževanja:: 

prometna varnost, 
prevoznost, 
ohranjanje in varstvo avtocest, 
varovanje okolja in 
urejen videz avtoceste. 

Zimska služba 

V okviru zimske službe se izvajajo redni pregledi, postavitev 
prometnih znakov, obvestilnih tabel in snežnih kolov za izvajanje 

zimske službe, postavitev palisad za obrambo pred snežnimi 
zameti ter preprečevanje in odpravljanje poledice in odstranjevanje 
snega z vozišča. 

V stroške zimske službe je vključena tudi nabava posipnih 
materialov za preprečevanje poledice. 

Letna služba 

V času izven zimske službe poteka letna služba, ki zajema 
naslednja večja redna vzdrževalna dela: redni pregledi cestišč, 
obnavljanje talnih označb, košnja trave, čiščenje cestišča, 
kanalizacije in jarkov, postavljanje in odstranjevanje signalizacije 
za prometne zapore in drugo. 

2.2. OBNAVLJANJE AVTOCEST 
\ 

V letu 2000 se nadaljujejo obnovitvena dela dotrajanih vozišč, 
objektov in opreme, zato obseg zapor še ne bo bistveno zmanjšan. 
Večja obnovitvena dela se opravljala izven turistične sezone razen 
obnovitev objektov, ki jih ni možno prekiniti. Organiziranje 
obnavljanja avtocest je gospodarska javna služba v pristojnosti 
DARS d.d. 

Za obnova vozišč, objektov in opreme se v letu 2000 nameni 
2.030 milijonov SIT za naslednja dela v vrednosti: 

obnova vozišč (odseki: Vrhnika - CP Log, 
viadukt Verd - Vrhnika, Goli vrh - Bandera, 
Ravbarkomanda - Unec, izvoz in uvoz 
Hrušica - Petrol, Dramlje - viadukt 
Žepina -Celje) 930 mio SIT 
obnova objektov (Štampetov most cca 
150 mio SIT) 300 mio SIT 
popravila cestne opreme 150 mio SIT 
obnova sistema klic v sili na AC 
Ljubljana - Postojna 180 mio SIT 

- obnova AC baz Postojna in Slov. Konjice 300 mio SIT 
zamenjava odbojnih ograj in zaščitnih mrež 100 mio SIT 
zagotavljanje prometne varnosti na 
področju Brezovice 40 mio SIT 
ukrepi za zagotovitev prometne varnosti 
na področju cestninske postaje Logatec 30 mio SIT 

2.3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA 
OBSTOJEČIH AVTOCEST 

Za zagotavljanje enake stopnje opremljenosti je potrebno stare 
avtoceste opremi s sodobno elektrostrojno opremo, mehanizacijo 
za vzdrževanje in s protihrupnimi ograjami. 
Za naložbe v osnovna sredstva se v letu 2000 nameni 1.390 
milijonov SIT. Izvršena se naslednja dela in nabave: 
- nabava nove mehanizacije in opreme 

kot nadomestitev dotrajane mehanizacije 
in opreme za vzdrževanje 330 mio SIT 

- izgradnja protihrupnih ograj (na območjih: 
Brezovica, Vrhnika, Kožarje) 540 mio SIT 

- nabava "ABC" elektronskih tablic 180 mio SIT 
- oprema za prenos podatkov ob AC 

Lj.-Fernetiči in AC Maribor-Vransko 220 mio SIT 
- nadaljnja razširitev ABC sistema 110 mio SIT 
- izdelava dokumentacije za razširitev 

AC baze Ljubljana 10 mio SIT 
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2.4. UPRAVLJANJE IN STROŠKI POBIRANJA 
CESTNIN 

Za naloge s področja upravljanja avtocest se nameni 2.880,8 mio 
SIT. Naloge so po zakonu (Zakon o javnih cestah Ur. I. RS št. 29/ 
97, Zakon o družbi za avtoceste v RS, Ur. I. RS št. 57/93) so: 

strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravljalne 
naloge, ki so povezane z vzdrževanjem in varovanjem 
avtocest, 
organiziranje pobiranja cestnine, 
pobiranje nadomestil za površine servisne dejavnosti, 
zagotovitev čim višjega priliva virov sredstev z naslova 
upravljanja (optimizacija cestninskega sistema, trženje 
obcestnega prostora ipd), 
optimizacija vzdrževalnih del s ciljem zmanjševanja stroškov, 
nadzor nad varstvenim prostorom, 
zagotavljanje pogojev za varno vožnjo, skladno z veljavnimi 
predpisi. 
stroški, vezani na delo zaposlenih v DARS d.d. ter strokovnih 
in nadzornih organov družbe in stroški odnosov z javnostmi. 

Z izjemo stroškov pobiranja cestnin, se vsi navedeni stroški 
pretežno nanašajo na stroške v zvezi z izgradnjo novih avtocest, 
v manjši meri pa izhajajo iz nalog vzdrževanja in upravljanja 
avtocest. 

3.0 DRŽAVNE CESTE V OKVIRU 
AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

V okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest se nadaljuje 
izgradnja nekaterih državnih cest, ki omogočajo potek V.in X. 
koridorja (tudi obvoznice), oziroma navezujejo širša urbana 
območja na sistem avtocest. 

■1. 1 Maribor: Levi breg 
V letu 2000 se izvedejo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Na 
celotni trasi se dokonča odprava pomanjkljivosti, ki so bile 
ugotovljene na tehničnem in kvalitetnem pregledu. 

■1.2 Maribor: most - Erjavčeva 
Izvedejo se odkupi zemljišč in objektov za rušenje, rešijo 
premoženjsko pravne zadeve rušencev, pridobijo se upravna 
soglasja in dovoljenja (dopolnilno gradbeno dovoljenje), plača se 
odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, 
dokonča se projektna dokumentacije in izvede razpisni postopek 
za oddajo del za gradnjo podhoda na rondo križišču z 
Goposvetsko. Izvajajo se zemeljska dela, dela na zgornjem ustroju, 
odvodnjavanju, deviacijah in priključkih, komunalni in energetski 
infrastrukturi ter premostitvenem objektu (galerija), deviaciji 

železniške proge in podhodu. 

*1.3 Maribor: Erjavčeva - Proleterskih brigad 
Sklene se sporazuma z občino o financiranju izgradnje, izdela in 
potrdi se investicijski program, izvede se meritve vplivov na okolje. 
Opravijo se odkupi zemljišč, pridobijo se upravna soglasja in 
dovoljenja, plača se odškodnina zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč, dokonča se projektna dokumentacije in izvede 
se razpisni postopek za oddajo del za gradnjo. Izvedejo se 
zemeljska dela, dela na zgornjem ustroju in odvodnjavanju. 

■2 Celje Magistrala S: rekonstrukcija Mariborske ceste 
Za III. etapo rekonstrukcije se izdela projekt PZR, izdela se 
investicijski program, odkupuje se zemljišča, plača se odškodnina 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, pridobi se 
enotno dovoljenje za gradnjo ter izvede razpisni postopek za 
oddajo del. Opravijo se gradbena dela na III. in IV. etapi. 

■3.1 Želodnik - Vodice: Obvoznica Mengeš 
Izdela se idejni projekt, lokacijski načrta ter investicijski program. 

■3.3 Želodnik - Vodice (brez odseka Obvoznica Mengeš - 
Preserje) 
Izdela se idejni projekt, lokacijski načrt ter investicijski program. 

■4.1 Šmarje - Dragonja (III.pas) 
Izvedejo se dela na dograditvi pasu za počasni promet od km 
6,60 do km 7,22 in od km 7,80 do km 9,12 na G1-11 

■4.2 Slavček -Tomos 
Izdela se projektna in investicijska dokumentacija, odkupujejo se 
zemljišča ter prične se z gradbenimi deli. 

■5.1 Obvoznica Novo mesto: Muhaber - Bučna vas 
Dokončajo se dela na prestavitvi električnih prostozračnih vodov, 
dokonča se pejsažne ureditve, odkupijo se zemljišča po dokončni 
odmeri ter plača odškodnine. 

■5.2 Obvoznica Novo mesto: Bučna vas - Ločna 
Pridobijo se še nepridobljena zemljišča in delna gradbena 
dovoljenja. Nadaljujejo se dela na trasi, gradnji opornih zidov ter 
prestavitvi komunalnih in energetskih vodov. Gradi se nadvoz. 

■6 Mele - Šratovcl - Radenci 
Odkupijo se zemljišča po dokončni odmer odpravijo pomanjkljivosti 
na celotni trasi, ki so bile ugotovljene na tehničnem in kvalitetnem 
pregledu. 

Vrednost gornjih del po posameznih cestnih odsekih prikazuje 
Tabela E: 
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Tabela E 
Odsek Pododsek Vrednost del v 

letu 2000 
v tisoč SIT 

Maribor •.1 Levi breg 4.466 
■1.2 Most - Erjavčeva 1.000.054 
•1.3 Eijavčeva - Proletarskih brigad 523.107 

Celje Magistrala S ■2 Rekonstrukcija mariborske ceste 800.028 

Zelodnik - Vodice ■3.1 Obvoznica Mengeš 87.000 

■3.3 Zelodnik - Vodice 
(brez obv.Mengeš - Preseije) 

55.000 

Koper - Šmarje - Dragonja ■4.1 Šmarje - Dragonja (III.pas) 313.427 

■4.2 Slavček - Tomos 78.000 
Obvoznica Novo mesto *5.1 Muhaber - Bučna vas 54.784 

■5.2 Bučna vas - Ločna 652.223 
Mele - Sratovci - Radenci 

v 
■6 Mele - Sratovci - Radenci 11.087 

Skupaj obvozne ceste 3.579.176 
Rehabilitacije 1.682.288 

Skupaj DC 5.261.464 

Postavka "rehabilitacije" iz tabele E je namenjena za preplastitve 
in popravila tistih državnih cest, na katerih je povečan tovorni 
promet zaradi izvajanja nacionalnega programa izgradnje 
avtocest. Te ceste so obvozne ceste za V. koridor v času 
intenzivne gradnje in planiranih zapor ter v primeru prometnih 
nesreč in druge višje sile. 

V letu 2000 se nadaljuje intenzivna izgradnja avtocestnega odseka 
Vransko - Blagovica preko Trojan, pri čemer se promet na glavni 
cesti v času zgostitve in prometnih zapor preusmerja na 
vzporedne smeri: Debro - Laško, Marija Reka - Podmeja, Trbovlje 
- Hrastnik, nadvoz za železnico v Zidanem mostu, Šempeter, 
Šentjakob - Dolsko, ki se ustrezno usposobijo. 

Z izgradnjo odseka hitre ceste Razdrto - Vipava in povečanjem 

gradbiščnega prometa na G1-12 po Rebernicah se bo del 
prometa preusmeri na ceste: Hrušica - Kale - Podkraj, in AC 
Razdrto - Divača -Sežana. 

Zaradi vzpostavitve V. koridorja v smeri Maribor - Lendava se 
pristopi k sanaciji nekaterih cestnih odsekov na G1-3: Lenart - 
Radgona (plaz pod Elblom), Šikole - Pragersko, križišče pri Gerečji 
vasi in Hodoš - Martjanci. 

Zaradi izgradnje avtocestnih odsekov med Hrušico in Obrežjem, 
se sanira odseke v Jesenicah (R3-637), Brezovici (R2-409) in 
Trebnjem (H1). 

Stroški inženiringa so vključeni v vrednost izvedbe navedenih 
del. 
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Tabela F 

Predvideno za rehabilitacijo Vrednost del v 
1.2000 v tisoč srr 

Cesta Odsek Potek 

Gl-5 328 Debro - Laško 16.788 
Rl-232 1314,1315 Hodoš - Martjanci 75.000 
R2-427 1351 Marija Reka - Podmeja 30.000 
R2-445 350 Sežana 180.000 
G2-108 1185 Trbovlje - Hrastnik 375.000 

Gl-5 331 Nadvoz za železnico v Zidanem mostu 70.000 
R3-621 1412 Hrušica - Podkraj 56.000 
R3-621 1412 Kalce - Hrušica 135.000 
R2-447 367 Šempeter 90.000 

Gl-3 315 Sanacija plazov pod Elblom in Ihova 7.500 
Gl-2 1290 Sikole in Praqersko 89.000 
R3-637 368 Jesenice 100.000 
Gl-2 1290 Križišče za Gerečjo vas in Njiverice 20.000 
Gl-3 316 Gornja Radgona 160.000 
R2-409 300 Brezovica 23.000 
G2-108 1182 Šentjakob - Dolsko 65.000 
HI 412 Objekta v Trebnjem 130.000 

Ostale preplastitve 30.000 
Inženiring storitve za rehabilitacije 
razbremenilnih cest 

30.000 

SKUPAJ 1.682.288 

Opomba: 
V zgornji tabeli so našteti odseki cest, ki so določeni za usposobitev za večje obremenitve 
zaradi predvidenih obvozov in ukrepi za zagotovitev varnosti zaradi povečanega prometa. 
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4.0 PROGRAM UKREPOV NA 

ŽELEZNICAH V OKVIRU 

AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

V letu 2000 je v nacionalnem programu izgradnje avtocest 
predvideno, da se del sredstev, zbranih iz "bencinskega tolarja" 
nameni za urejanje cestno železniških prehodov na železniških 
progah, ki predstavljajo V. prometni koridor na področju Republike 
Slovenije, 

Tako bodo urejeni sledeči železniški prehodi:: 
Podvoz Debro 50.000.000 SIT 
Povezovalna cesta Stopče-Grobelno 40.000.000 SIT 
Izvedba enega avtomatskega cestnega 
prehoda in ukinitev drugega na progi 
Ponikva-Pragersko z izvedbo obvozne ceste 50.000.000 SIT 
Nadvoz Zamušani 85.000.000 SIT 
Podhod Ješenca 51.000.000 SIT 
Podvoz Okroglica-proj. dokumentacija 20.000.000 SIT 
Ivančna Gorica - ureditev nivojskega prehoda 20.000.000 SIT 
Železniški prehod Ivanjkovci 40.000.000 SIT 
Nadvoz Lipa - Štore 20.000.000 SIT 
Odkup zemljišč in izgradnja povezovalne 
poti v Podlogu 34.000.000 SIT 

Preko teh cestnih prehodov potekajo obvozne poti v času zapor 
obstoječih poti v V. koridorju med gradnjo avtoceste in v izrednih 
razmerah tudi na glavnih obvoznih smereh. 

5.0 STROŠKI ZA PRIPRAVO 

INVESTICIJ IN NADZOR IZVAJANJA 
(INŽENIR) 

V letu 2000 predstavlja delo Inženirja organizacijo in nadzor nad 
44 velikimi investicijami na področju avtocest in ostalih cest. Poleg 
tega se intenzivirajo dela na 8 investicijah na odsekih državnih 
cest v sklopu avtocestnega programa. V letu 2000 strokovne 
ekipe Inženirja nadaljujejo organizacijo in nadzor nad predhodnimi 
deli in pripravo projektne dokumentacije na 16 odsekih avtocest, 
katerih gradnja je predvidena po letu 2000. Inženir v letu 2000 
nadzira tudi dela na vzdrževanju že zgrajenih avtocest. Dolžina 
teh cest se bo v letu 2000 še povečala. 

Za opravljanje del Inženirja so v letu 2000 predvidena finančna 
sredstva v višini 2.100 mio SIT. 

Delež stroška Inženirja v letu 2000 predstavlja 2,5 % od celotne 
porabe, predvidene s planom razvoja in vzdrževanja avtocest za 
leto 2000. 

Dela Inženirja zajemajo predvsem naslednje naloge: 
pridobivanje vseh upravnih dovoljenj, študij in tehnične 
dokumentacije, 
izvajanje nadzora izvedbe gradnje (trasa AC z objekti, 
deviacije, regulacije, nadomestni objekti, elektrovodi, plinovodi 
in druge komunalne naprave), 
skrb za odpravo pomanjkljivosti zgrajenih objektov in napak 
v garancijski dobi, ter investicijsko vzdrževanje zgrajenih 
objektov, 

priprava in razvijanje vseh vrst tehnoloških postopkov potrebnih 
za gradnjo in vzdrževanje AC, 

- pridobivanje tehnične dokumentacije za vse objekte in 
strokovno svetovanje (objekti, mostovi, viadukti, podvozi, 
nadvozi) 
vodenje postopkov pri pridobivanju zemljišč in reševanje 
druge pravne problematike, 
vodenje postopkov za vse razpise, kalkulacije in preverjanje 
ponudbenih cen in vrednosti vseh ponujenih del, 
računalniška obdelava podatkov in podpora strokovnim 
službam, 

- odnosi z javnostmi in pridobivanje strokovne literature, 
pridobivanje celotne tehnične dokumentacije in izvajanje 
nadzora nad gradnjo predorov, 
tehnična kontrola projektne dokumentacije in strokovnih 
rešitev, 
razreševanje celovite ekološke problematike v zvezi z 
izgradnjo AC, 

- planiranje in nadzor rednega vzdrževanja AC, 
storitve posameznih strokovnjakov in tehnične ekspertize. 

DARS d.d. ima z organizacijami, ki opravljajo delo Inženirja, 
sklenjene dolgoročne pogodbe, ki so potekle konec leta 1999 za 
izvajanje strokovnih in svetovalnih storitev v zvezi z graditvijo 
avtocest in drugih cest, predvidenih v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest. Z aneksi podaljšala pogodbe že v preteklih 
letih za dokončanje prevzetih in nedokončanih del po pogodbah z 
izbranimi izvajalci za izvajanje teh storitev na avtocestnih odsekih, 
katerih priprava ali gradnja se je pričela do konca leta 1999 in jih 
je skladno z Zakonom o obligacijskih razmerjih izbrani izvajalec 
dolžan dokončati. 
Za vsa tista dela, ki se do konca leta 1999 še niso pričela, kot tudi 
za avtocestne in cestne odseke, oziroma etape, katerih gradnja. 
se bo pričela v letu 2000 in kasneje, pa se strokovne in svetovalne 
storitve oddajo po postopku oddaje javnih naročil. 

6.0 FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA 
IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST, 

PROGRAMA RAZVOJA OSTALIH CEST 
IN PROGRAMA UKREPOV NA 

ŽELEZNICAH 

6.1. SREDSTVA NA OSNOVI ZAKONA O 
ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA 
GRADITEV DRŽAVNIH CEST DOLOČENIH V 
NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE 
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Osnovni vir za financiranje nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji so sredstva, ki se zagotavljajo na 
osnovi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (ZZSNGC Ur.l. RS, št.57/98). 
Nacionalni programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za 
leto 2000 predvidoma iz tega naslova priliv v višini 45.190.942.000 
SIT. Proračun Republike Slovenije za leto 2000 je omejil priliv iz 
tega vira na 29.605.011.000 SIT. 
Zmanjšan priliv namenskih sredstev (bencinski tolar) vpliva na 
finančno konstrukcijo in spreminja razmerje med temeljnimi viri 
programa. 
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6.2. CESTNINE IN NAJEMNINE 6.3. POSOJILA 

6.2.1. Prihodki iz cestnin 

Na dan 01.01.200 se pobira cestnina za 222,7 km avtocest. 
(Skupna dolžina avtocest, ki jih DARS, d.d. upravlja in vzdržuje, 
pa znaša 299,525 km cest in 94,831 km priključkov.) 

Za leto 2000 se pobere cestnina v obsegu cca 17.000 mio SIT. Za 
dosego te višine priliva se cestnina za prvi najnižji cestninski 
razred poveča marca 2000 za 9 % na 9,2247 SIT za prevoženi 
km avtoceste oziroma hitre ceste. Glede na dokončanje odsekov 
avtocest se odprejo studi nove cestninske postaje Bič, Kozina 
čelna, priključki Kozina, Divača in Razdrto. 

6.2.2 Prihodki iz povračil za spremljajoče dejavnosti 
ob avtocestah 

V letu 2000 se iz naslova nadomesti za uporabo površin za 
spremljajoče dejavnosti ob avtocestah zbere skupno 240 mio 
SIT. 

V uporabi bodo naslednje večje površine s spremljajočimi objekti 
ob avtocestah: Postojna, Lom, Tepanje, Voklo, Jesenice, Barje, 
Dobrenje, Fernetiči - sever in jug, Lopata, Vogrsko in Kozina. 

6.2.3. Druai prihodki 

Po določilih pogodbe o rednem vzdrževanju in varstvu avtocest v 
RS je izvajalec, tj. Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, dolžan 
vse prilive na svoj račun iz naslova storitev tretjim osebam (npr. 
izterjane odškodnine od zavarovalnic, cestne zapore za druge 
izvajalce, idr.) sproti evidentirati, mesečno poročati o realizaciji in 
jih nakazati na račun DARS, d.d.. 

V letu 2000 se iz naslova drugih prihodkov skupno zbere 150 mio 
SIT. 

Za vse cestne odseke, na katerih se je pričela gradnja v letu 
1999 in prej, so kreditna sredstva skladno z nacionalnim 
programom zagotovljena z zakoni o soglasju in zakoni o poroštvu, 
ki omogočajo črpanje kreditov skupni višini 1.415,4 mio USD. 

Pred oddajo del za odsek AC Zrkovska - priključek Peanica (del 
odseka Pesnica - Slivnica) Vlada Republike Slovenije predloži v 
sprejem državnemu zboru v sprejem zakon o soglasju in zakon 
o poroštvu za 70 mio USD. kreditov. 
V letu 2000 je predviden manjši obseg gradnje novih cestnih 
odsekov, kot jih predvideva NPIA za leto 2000, zato je v celoti 
predvideno črpanje kreditov v skupni višini 198,10 mio USD ali 
36,916 mrd SIT. 

Črpani bodo sledeči tuji krediti: 
kredit Evropske investicijske banke EIB II 6.000.000.000 SIT, 
kredit Evropske investicijske banke EIB III 1.800.000.000 SIT, 
kredit Evropske investicijske banke EIB IV 837.658.000 SIT, 
kredit banke Kreditanstalt fur 
VViederaufbau KfVV II 17.107.329.000 SIT, 
kredit Autovie Venete AUV ali TFK 887.904.000 SIT, 
Prav tako bo črpan tudi kredit konzorcija 
slovenskih bank KB IV v višini 6.316.793.000 SIT. 
Predvideno je tudi črpanje novega 
finančnega kredita v višini 3.966.316.000 SIT. 

V primeru, da sredstva iz kredita Autovie Venete (AUV) v letu 
2000 še niso operativna, se sredstva za izvedbi investicije 
zagotoviljo iz novega finančnega kredita (TFK). 

7.0 PRIMERJAVA obsega Letnega plana razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2000 z obsegom 
predvidenim v Nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 
2000 

Tabela H v nadaljevanju prikazuje primerjavo obsega virov in 
porabe predvidenega v veljavnem nacionalnem programu za leto 
2000 z obsegom predvidenim v planu razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2000. 

i 
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Tabela H 
Rebalans nacionalnega 

programa 
Letni plan 2000 % od 

RNP 

v 000 SIT |v mio USD v 000 SIT I v mio USD 
1. VIRI 

11.1. Bencinski tolar 45.190.942 242,50) 29.605.011 158,86 65,5 
11.2. Cestnine 23.752.732 127,46 17.390.000 93,32 73,2 
1.3. Krediti 52.818.428 283,43 36.916.000 198,10 69,9 
1.4. Drugi viri 510.611 2,74 510.611 2,74 100,0 

VIRI SKUPAJ 122.272.712 656,13 84.421.622 453,02 69,0 

2. PORABA 
2.1. Graditev avtocest 94.313.962 506,10 62.541.275 335,60 66,3 
2.2. Graditev ostalih cest 
v okviru avtocestnega 
programa 

4.342.058 23,30 5.261.464 28,23 121,2 

2.3. Ukrepi na železnicah 
v okviru avtocestnega 
programa 

372.709 2,00 410.000 2,20 104,6 

i2.4. Avansi 0 _ 
i2.5. Interkalarne obresti 11.073.178 59,42 3.164.759 16,98 28,6 

Graditev skupaj 110.101.907 590,82 71.357.498 382,91 64,8 
2.6. Upravljanje in 
vzdrževanje avtocest 

6.213.056 33,34 6.080.800 32,63 97,9 

2.7. Obveznosti iz 
investicij 

5.957.750 31,97 6.902.740 37,04 115,9 

PORABA SKUPAJ 122.272.712 656,13 84.361.038 452,69 69,0 

Razlika med viri in porabo | 0 o.ooi 60 584 0,43 

V nacionalnem programu je za leto 2000 predvideno črpanje 
kreditov v skupni vrednosti 283 mio USD, po usklajevanju 
proračuna Republike Slovenije za leto 2000 pa je možno črpanje 
kreditov le v višini 200 mio USD. Plan črpanja kreditov za prihodnje 
leto je usklajen s to vrednostjo. 

8.0 OCENA POTREBNIH VIROV ZA 

REALIZACIJO AVTOCESTNEGA 
PROGRAMA V LETU 2001 

Letni plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 je 
osnova, za intenzivno nadaljevanje gradnje vprihodnjem letu na 
nekaterih najtežjih in najdražjih avtocestnih in drugih cestnih 
odsekih v smeri vzhod - zahod : Lenart - Beltinci, Slivnica - 
Pesnica, Hajdina - Ormož , Vransko - Blagovica, Blagovica - 
Šentjakob, Klanec - Srmin in Razdrto - Vipava. Poleg tega bo 
gradnja v polnem teku na odsekih Podtabor - Naklo in Krška vas 
- Obrežje v smeri sever jug. Skupno se v letu 2001 nadaljuje 
Oradnja na 20 avtocestnih in cestnih odsekih in etapah, dokonča 
se 5 odsekov in etap, zaključna dela se Izvajajo na 6 avtocestnih 
odsekih, na novo pa se prično graditi trije ( 3 ) odseki. Skupno se 
v letu 2001 gradi 34 odsekov in etap. Izvajajo se tudi ukrepi na 
železnicah. 

Na državnih cestah se nadaljujejo dela na petih ( 5 ) odsekih in 
dokončjo se dela na sedmih (7), en (1) odsek se bo prične graditi 
na novo. 

Za realizacijo navedenih gradenj se v letu 2001 zagotovi 446,7 
mio USD, oziroma 83.243 mio SIT. Za interkalarne obresti za 
najete kredite, obveznosti iz investicij ( plačilo obresti in glavnic 
najetih kreditov ) ter upravljanje in vzdrževanje že zgrajenih 
avtocest se zagotovi dodatnih 94,3 mio USD, oziroma 17.572 
mlo SIT. Skupaj se za leto 2001 zagotovi 541 mio USD, oziroma 
100.815 mio SIT. 

Za nadaljevanje in dokončanje gradnje za sprejete pogodbene 
obveznosti za zaključna dela na avtocestah in državnih cestah v 
letu 2001 se zagotovi najmanj 426,5 mio USD, oziroma 79.478 
mlo SIT, od tega polovica iz sredstev bencinskega tolarja in 
polovica iz kreditov. S tema viroma se pokrijejo obveznosti, ki jih 
določajo pogodbe iz preteklih let in leta 2000. 

V prvi polovici leta 2000 Vlada Republike Slovenije posreduje 
Državnemu zboru Republike Slovenije v Državnem v sprejem 
zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe za kredit EIB IV (160 mio 
EUR) za gradnjo odseka Klanec - Ankaran in zakon o ratifikaciji 
poroštvene pogodbe za italijanski kredit AVV S.p.A. v višini 92,5 
milijard lir za gradnjo odseka Razdrto - Vipava ter zakon o poroštvu 
za novi finančni kredit v višini 110 mio EUR za gradnjo več drugih 
avtocestnih odsekov. 

Avtocestni program prehaja letos in naslednje leto v obdobje 
najintenzivnejše gradnje, zato se v letu 2001 zagotovi finančne 
vire najmanj v višini predvideni v NPIA. 

141 



OBRAZLOŽITEV LETNEGA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA 

LETO 2000 

Zakonska osnova za pripravo Letnega plana razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2000 sta 23. člen (nacionalni pro- 
gram) in 24. člen (letni plan) Zakona o javnih cestah (Ur. list RS št. 
29/97). Na podlagi navedenih členov Zakona o javnih cestah 
Državni zbor Republike Slovenije sprejme z odlokom Letni plan 
vzdrževanja in razvoja državnih cest na predlog Vlade Republike 
Slovenije za tiste državne ceste, ker so sredstva zagotovljena s 
posebnim zakonom (ZZNSGC). Strategije razvoja, cilji in naloge 
nacionalnega programa so določeni z Nacionalnim programom 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 13/96 in 41/ 
98). 

V predlogu Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za 
leto 2000 je obseg graditve in vzdrževanja avtocest, obseg 
graditve nekaterih državnih cest, ki dopolnjujejo ali pa se 
navezujejo na avtocestni sistem in ukrepi na nekaterih železniških 
progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi graditve avtocest. Osnova 
je Sprememba in dopolnitev Nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 41/98) ob upoštevanju 
odstopanj, ki so še dovoljena. 

Finančni viri za realizacijo Letnega plana razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2000 so namenska sredstva iz davka (trošarina 
in DDV) na tekoča goriva, ki so omejena s Proračunom Republike 
Slovenije za leto 2000, cestnine domači in tuji krediti ter drugi viri. 

V Tabeli A je podana primerjava med porabo v Letnem planu 
razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 2000 in porabo, predvideno 
v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Po Proračunu Republike Slovenije za leto 2000 bo na podlagi 
Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih 
cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji, priliv bencinskega tolarja v letu 2000 znašal 
29,6 milijard SIT. To je precej manj, kot je predvidenih 45,2 milijard 
SIT za leto 2000 v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji in tudi manj kot 33 milijard SIT, kolikor je bilo 
predvideno v predlogu Proračuna RS za leto 2000. 

Nacionalni program predvideva za leto 2000 več cestnin, vendar 
lahko po oceni pričakujemo le 17 milijarde SIT. V oceni je 
upoštevana podražitev cestnin s 04.03.2000 za 9% in odprtje 
novih cestninskih odsekov avtocest. Izpad sredstev pri cestninah 
gre tudi na račun spremembe kategorije cestninskih razredov, ki 
je bila sprejeta na zahtevo avtoprevoznikov, in na račun zamikov 
pri predaji zgrajenih avtocest prometu. 

Po predlogih proračunskih dokumentov za leto 2000 bo možno 
črpati v tem letu domače in tuje kredite le v višini 200 mio USD, 
kar je manj kot je za leto 2000 predvideno v nacionalnem programu 
(283,4 mio USD, kar bi zneslo 52,8 milijard SIT po predvidenem 
tečaju 1 USD = 186,3544 SIT). Zaradi zagotovitve finančnih 
sredstev za predvideni program dela za leto 2000 je planirano 
črpanje kreditov v višini 36,9 milijarde SIT, kar je 198,10 mio USD. 

Tako znašajo skupno predvideni viri iz naslova bencinskega tolarja, 
cestnin, kreditov in drugih virov v predlogu letnega plana 84,422 
milijarde SIT, namesto predvidenih 122,273milijarde SIT, kar je 31 
% pod predvidevanji v Nacionalnem programu izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji. 

V tabeli Rekapitulacija virov in porabe v letu 2000 je prikazana 
tudi primerjava med obsegom del v Letnem planu razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2000 in obsegom del po nacionalnem 

programu za leto 2000. Primerjava, pokaže, da je obseg graditve 
in vzdrževanja avtocest skupaj z ukrepi na državnih cestah in 
železnicah ter plačilom obveznosti iz investicijskih kreditov manjši 
za 31 % od predvidevanja v nacionalnem programu. Pri tem virov 
ne bremenijo novi avansi. 

Iz tabel A je razvidno, da so v Letnem planu razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2000 na večini odsekov ali etap predvidena 
drugačna letna poraba, kot je predvidena v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2000. 

V letu 1999 sta bili sprejeti tudi dve spremembi, ki bistveno vplivata 
na investicijske vrednosti odsekov. Prva je uvedba DDV, druga je 
ukinitev oprostitve plačevanja 70% odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč. Vpliv teh dveh sprememb je 
razviden iz prikazane prekoračitve investicijske vrednosti 
odsekov v tabeli B in C (delno). Zapleteni in dolgotrajni postopki 
pri usklajevanju tras v prostoru, zapleteni in dolgotrajni postopki 
pri oddaji del, težave pri odkupih zemljišč, posebno komasiranih, 
imajo na eni strani za posledico manjšo realizacijo od predvidene 
v letu 1998 in 1999 in zato prenos neizvršenih del v leto 2000, na 
drugi strani pa zmanjšani finančni viri v letu 2000 narekujejo 
drugačno letno dinamiko. Možnost odstopanja vrednosti gradnje 
določenega avtocestnega odseka v posameznem letu glede na 
zapisano v nacionalnem programu je določena v Spremembah in 
dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (Ur. I. RS, št. 41/98) v poglavju VI. ■ Priprava letnih planov 
razvoja in vzdrževanja avtocest (3. odstavek). 

Pri pripravi Letnega plana razvoja in vzdrževanja za leto 2000 je 
bila na podlagi ocene že upoštevana manjša realizacija plana za 
leto 1999 tako, da je v predlogu plana 2000 upoštevan prenos 
nerealiziranih del iz leta 1999. 

Sedaj se vse aktivnosti zelo pospešujejo (odkupi, razpisi, oddaja 
del) s ciljem, da bi v letu 2000 tekla realizacija programa nemoteno. 

V kolikor bo dejanski priliv cestnin v letu 2000 večji od 
predvidevanj, bo možno na nekaterih odsekih izvajanje del tudi 
pospešiti. 

Iz primerjav je razvidno, da bodo finančni viri realizirani le 69 %. 
Vsi trije temeljni viri bodo realizirani za več kot četrtino manj, kot 
to predvideva nacionalni program. Temu primerna bo tudi planirana 
poraba, ki bo dosegala 69 % porabe, predvidene v nacionalnem 
programu za leto 2000. 

Ob usklajevanju državnega proračuna za leto 2000, je bil del 
bencinskega tolarja preusmerjen na druge postavke, tako, da bo 
v letu 2000 od predvidenih 45 mrd SIT za realizacijo nacionalnega 
programa izgradnje avtocest namenjenih le 29,6 mrd SIT. Ob tem 
je potrebno poudariti, da bo Ministrstvo za finance dosedanji izpad 
sredstev iz tega vira nadoknadilo v letih 2001 do 2007. Iz 
navedenega je jasno razvidno, da finančne možnosti omejujejo 
realizacijo plana razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 2000. 

Ob tem pa je potrebno opozoriti na dejstvo, da tudi na strani 
odhodkov ni možno realizirati več, kot je zagotovljenih sredstev. 
Planirana poraba je namreč ocenjena ob upoštevanju omejitev, 
pogojenih s stopnjo izdelanosti projektne in investicijske 
dokumentacije, trajanjem postopkov oddaje del ter stanjem 
aktivnosti za odkupe zemljišč na določenih cestnih odsekih. Prav 
tako je omejitveni delavnik tudi kadrovska zasedba, tako 
pripravljavcev programa, kakor upravnih delavcev, ki spremljajo 
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izvajanje programa, in ne nazadnje tudi slovenske gradbene op- 
erative. Program je torej usklajen tako s finančnimi kot tudi z 
izvedbenimi možnostmi. 

Posebej so opredeljene obveznosti po pogodbah, sklenjenih do 
konca leta 1999 in za obveznosti po pogodbah, ki so v pripravi in 
za dela, ki bodo razpisana in oddana v letu 2000. V letu 2001 pa 
bo potrebno zagotoviti 79.478 mio SIT. Za naslednja leta ocene 
višine potrebnih sredstev še ni mogoče določiti, saj vsi podatki v 
celoti še niso znani. 

V letu 2001 in naslednjih letih morajo biti v skladu z Nacionalnim 
programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA - Uradni 
list RS, št. 13/96 in št. 41 /98) in Zakonom o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC - 
Uradni list RS, št. 57/98) iz sredstev proračuna Republike Slovenije 
zagotovljena sredstva za navedene obveznosti iz prejšnjega 
odstavka, saj bodo le-tako izpolnjeni pogoji za vodenje postopkov 

oddaje del predvidenih v tem letnem planu, v skladu z Zakonom 
o javnih naročilih (ZJN - Uradni list RS, št. 24/97 in št. 78/99). Ob 
tem je treba upoštevati tudi višino sredstev, ki jo bo možno 
zagotoviti s črpanjem že odobrenih kreditov, kredita EIB/IV (160 
mio EUR) ter italijanskega kredita AVV S.p.A. (92,5 milijard lir), za 
katera je potrebno sprejeti še zakona o ratifikaciji poroštvene 
pogodbe in novega finančnega kredita (110 mio EUR), za katerega 
je potrebno sprejeti še poseben zakon o poroštvu. 

Za zagotovitev namenskih in trajnih sredstev za obveznosti, 
izhajajoč iz tega plana in planov za naslednja leta, je potrebno po 
hitrem postopku sprejeti spremembo Zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(ZZNSGC - Uradni list RS, št. 57/98) in ga s tem uskladiti z 
Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV - Uradni list RS, št. 
89/98 in št. 17/2000) ter Zakonom o trošarinah (ZTro - Uradni list 
RS, št. 84/98, št. 52/99 in št. 57/99). Predlog sprememb zakona je 
že v vladni proceduri. 
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REKAPITULACIJA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST 

ZA LETO 2000 

VIRI 

bencinski tolar 
cestnine in najemnine 
posojila mednarodnih finančnih institucij 

EIBII 
EIBIII 
EIB IV 

tuji finančni krediti 
KfW II 
AUV 

domači finančni krediti 
KB IV 

novi finančni krediti 
drugi 
viri 

SKUPAJ VIR} 

PORABA 

o 

priprava projektne dokumentacije za odseke po 1.2000 
odkupi zemljišč in nepremičnin za odsekepo 1.2000 
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 

fM—»Hi 

v 000 SIT 

29.605.011 
17.390.000 
8.637.658 
6.000.000 
1.800.000 

837.658 
17.995.233 
17.107.329 

887.904 
6.316.793 
6.316.793 
3.966.316 

510.611 

84.421,622 

1.178.631 
378.000 

58.344.846 
56.432.757 

1.912.089 
3.164.759 

539.800 
2.100.000 
2.880.800 
3.200.000 
2.030.000 
1.390.000 
5.261.464 

410.000 
3.482.740 
2.613.344 

869.396 

84.361.040 

<;n K«* 60*o8- 

od tega za plačilo avansov 
od tega za ostalo  

0 
60.582 
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Nadomestitev gradiva 

PREDLOGA ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA O VZAJEMNI ZAŠČITI IN 

POSPEŠEVANJU NALOŽR MED 

REPURLIKO SLOVENIJO IN REPURLIKO 

MADŽARSKO 

■EPA 1113-II 

Številka: 436-24/2000-1 
Ljubljana, 10.4.2000 

ZADEVA: PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
SPORAZUMA O VZAJEMNI ZAŠČITI IN 
POSPEŠEVANJU NALOŽB MED REPUBLIKO 
SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO - 
NADOMESTITEV GRADIVA 

Vlada Republike Slovenije pošilja po sklepu 127. seje Odbora 

Državnega zbora Republike Slovenije dne 5. aprila 2000 (10. 
točka) redakcijsko popravljen drugi odstavek preambule 
slovenskega besedila sporazuma o vzajemni zaščiti in 
pospeševanju naložb med Republiko Slovenijo in Republiko 
Madžarsko. V slovenskem jeziku se za besedo "kapitala" 
dodata besedi "in tehnologije" zaradi uskladitve besedila v 
madžarskem in angleškem jeziku. 

Vlada RS je popravek z noto št. 569/93 z dne 5. aprila 2000 
posredovala madžarski strani. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o vzajemni 
zaščiti In pospeševanju naložb med Republiko Slovenijo 
In Republiko Madžarsko - EPA 1113-11-, |e bil objavljen v 
Poročevalcu št. 21, dne 28. marca 2000. 
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Republika Slovenija in Republika Madžarska, v nadaljevanju 
pogodbenici, sta se: 

v želji, da ustvarita ugodne pogoje za boljše gospodarsko 
sodelovanje med državama in zlasti za naložbe vlagateljev ene 
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice; 

zavedajoč se, da bo sporazum o priznavanju ustreznega 
obravnavanja takih naložb spodbujal pretok kapitala in tehnologije 
in gospodarski razvoj pogodbenic in da je zaželjeno pošteno in 
pravično obravnavanje naložb, 

dogovorili, kot sledi: 

1. člen 
OPREDELITEV POJMOV 

Za namene tega sporazuma: 

1. Izraz "naložba" zajema katero koli vrsto vloženega 
premoženja investitorja ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogobenice v skladu z zakoni in predpisi te pogodbenice in 
vključuje, vendar ne izključno: 

a) premičnine in nepremičnine in druge lastninske pravice, 
kot so hipoteke, pravice zasega in zastave; 

b) delnice, obveznice in lastniški deleži ali druge oblike 
udeležbe v družbi; 

c) terjatve do denarja ali katere koli pravice do storitev, ki 
imajo ekonomsko vrednost in so povezane z naložbo; 

d) avtorske pravice, blagovne znamke, patenti in druge 
pravice intelektualne in industrijske lastnine, znanje in 
izkušnje ter poslovna vrednost firme; 

e) z zakonom ali po pogodbi podeljene koncesije za 
opravljanje kakršne koli gospodarske ali trgovske 
dejavnosti, vključno s pravico do iskanja, obdelovanja, 
črpanja in izkoriščanja naravnih virov. 

2. Izraz "investitor" se razlaga tako, da pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo pogodbenice, ki investira na ozemlju druge 
pogodbenice. 

3. Izraz "fizična oseba" v zvezi z eno ali drugo pogodbenico 
pomeni vsako fizično osebo, ki je državljan te pogodbenice v 
skladu z njenimi zakoni. 
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Poročilo o 

2. ZASEDANJU PRIDRUŽITVENEGA 

ODRORA MED REPURLIKO SLOVENIJO 

IN EVROPSKO UNIJO 

Številka: 900-11/98-21 
Ljubljana, 06.04.2000 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi v seznanitev: 

- POROČILO O 2. ZASEDANJU PRIDRUŽITVENEGA 

ODBORA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO 
UNIJO, 

ki ga je sprejela na 154. seji dne 6. maja 2000. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 900-11/98-21 
Ljubljana, 6.4.2000-04-07 

POROČILO 

O 2. ZASEDANJU PRIDRUŽITVENEGA ODBORA 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO UNIJO 

Na podlagi 114. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani ter 
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi 
strani (Uradni list RS, št. 44/97, MP št. 13) se je 23. marca 2000 v Bruslju na 2. zasedanju sestal 
Pridružitveni odbor med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo. Zasedanju je predsedoval Igor Bavčar, 
minister za evropske zadeve in vodja slovenske delegacije, katero so sestavljali predstavniki 
ministrstev in vladnih služb, pristojnih za izvajanje posameznih določb Evropskega sporazuma o 
pridružitvi. Delegacijo Evropske unije je vodil g. Jaime Garcia Lombardero, pogajalec za Slovenijo v 
generalnem direktoratu Širitev Evropske komisije, poleg drugih predstavnikov Evropske komisije pa so 
jo sestavljali tudi predstavniki držav članic. 

Pridružitveni odbor, ki je pristojen za spremljanje določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, 
Partnerstva za pristop in Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske unije, je skladno z 
dnevnim redom zasedanja obravnaval naslednja vsebinska vprašanja: 

• Politični kriteriji za članstvo 

V okviru političnih kriterijev za članstvo so bila obravnavana vprašanja denacionalizacije, regionalnega 
sodelovanja vključno s sosednjimi državami ter vključevanja Hrvaške v programe tuje tehnične pomoči. 

Slovenska stran je uvodoma predstavila trenutno stanje na področju denacionalizacijskega procesa, 
vključno s sprejetimi ukrepi za njegovo pospešitev ter ustanovitvijo Urada za denacionalizacijo. 
Delegacija EU je Slovenijo ponovno pozvala, naj postopek denacionalizacije zaključi še pred vključitvijo 
v Evropsko unijo, ter slovensko stran zaprosila, da ji podatke glede vrnjenega premoženja v pisni obliki 
predstavi na način, ki bo primerljiv s podatki iz Rednega poročila Evropske komisije za Slovenijo iz ieta 
1999 (z odstotki od celotnega zahtevanega premoženja). Slovenska stran se je zavezala, da bo 
Evropski komisiji natančne podatke o vrednosti vrnjenega premoženja posredovala v kratkem. 

V okviru točke "Regionalno sodelovanje; vključno s sosednjimi državami" se je delegacija EU želela 
seznaniti predvsem z najnovejšim stanjem glede določitve kopenske meje med Republiko Slovenijo in 
Republiko Hrvaško, lastniškega statusa Nuklearne elektrarne v Krškem ter podružnice Ljubljanske 
banke v Zagrebu. Slovenska stran je bila obveščena, da je Evropska komisija dobila mandat za 
sklepanje stabilizacijsko-asociacijskega sporazuma (SAA) s Hrvaško. 
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Slovenska stran je posebej izpostavila interes Slovenije, da se Hrvaška čimprej vključi v programe tuje 
tehnične pomoči Evropske unije, še posebej v program čezmejnega sodelovanja. Delegacija EU je 
slovenski strani obljubila sprotno obveščanje o novostih na tem področju. 

• Ekonomski kriteriji 

Evropska unija je po slovenski predstavitvi zadnjih makroekonomskih gibanj ter ekonomskih reform 
stanje ocenila kot dobro in stabilno ter pozdravila nekatere ukrepe, sprejete v preteklem letu (predvsem 
na bančnem in zavarovalniškem področju). Pozitivno je ocenila sprejeti državni proračun Republike 
Slovenije za leto 2000, na področju trga dela pa doseženi sporazum o omejevanju rasti plač ter 
začetek izvajanja pokojninske reforme. Obenem je delegacija EU opozorila na naslednje slabosti 
slovenskega gospodarstva: majhen delež zasebnega sektorja, problem privatizacije bančnega 
sektorja, ki se ne odvija v skladu z napovedano dinamiko, nezadovoljivo delovanje trga vrednostnih 
papirjev, vprašanje pokrila privatizacijske vrzeli, nizek delež neposrednih tujih investicij v letu 1999, ki 
predstavlja resno oviro višji gospodarski rasti, ter nezadostno fleksibilnost trga dela, ki zahteva 
nadaljnjo deregulacijo. V letu 1999 so se po mnenju Evropske komisije začela kazati tudi nekatera., 
zaenkrat sicer majhna, vendar pomembna neravnotežja v tekočem delu plačilne bilance, ki se ob 
neustrezni plačni politiki in znižani produktivnosti dela lahko negativno odrazijo na rast izvoza in 
splošno gospodarsko rast V splošnem Evropska unija meni, da bi Slovenija glede na dobre 
gospodarske rezultate lahko pospešila izvedbo strukturnih reform in s tem prehitela roke, ki so z 
Evropskim sporazumom o pridružitvi določeni za liberalizacijo. 

Delegacija EU je zaprosila za čimprejšnje posredovanje programa spodbujanja neposrednih tujih 
investicij, ki naj bi bil sprejet v kratkem ter za dodatne informacije v zvezi z reformo zdravstvenega 
sistema. 

Med odprtimi problemi na področju ekonomskih kriterijev za članstvo je Evropska unija izpostavila 
vprašanje stečajnih postopkov, ki po njenem mnenju ne potekajo dovolj učinkovito. Slovenska stran je 
predstavila zakonodajne spremembe na tem področju ter obljubila dodatne pisne informacije. V zvezi z 
državnimi pomoči za prestrukturiranje slovenskega železarstva je delegacija EU vzela na znanje dan 
prej predloženi program prestrukturiranja. Evropska komisija bo svoje mnenje glede programa 
sporočila takoj po preučitvi, obenem pa je poudarila, da od programa pričakuje predvsem jasno 
politično orientacijo glede prihodnje politike na tem področju. Program bo ocenjen v skladu z 
objektivnimi kriteriji, ki jih Evropska komisija uporablja za presojo možnosti preživetja te panoge brez 
državnih pomoči. 

Glede programov prestrukturiranja tekstilne in usnjarske industrije je delegacija EU ponovila, da 
načelno sektorski programi prestrukturiranja niso sprejemljivi, vendar je Evropska komisija oba 
programa glede na nepovečevanje zmogljivosti obeh sektorjev ocenila kot ustrezna inju potrdila. 

• Notranji trg 

V tem sklopu je stran Evropske unije posebej izpostavila naslednja področja: 

- Konkurenca in državne pomoči Evropska unija ocenjuje novo krovno zakonodajo kot pomemben 
korak k uskladitvi navedenega področja s pravnim redom Evropske unije, pri čemer pa vztraja pri 
njenem učinkovitem izvajanju in čimprejšnji pripravi celovitega inventarja državnih pomoči, kot tudi 
kadrovski okrepitvi Komisije za nadzor državnih pomoči. Delegacija EU je zaprosila za rokovnik 
glede sprejemanja izvedbene zakonodaje na tem področju, slovenska stran pa je obljubila, da bo 
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Europski komisiji čimprej posredovala nedavni sklep Vlade glede imenovanja čianov komisije za 
državne pomoči. 

- Varstvo pravic intelektualne lastnine: Delegacija EU je poudarila, da gre za kratkoročno 
prednostno nalogo Partnerstva za pristop in zaprosila za urnik sprejemanja novega Zakona o 
industrijski lastnini ter Zakona o ukrepih na meji. Slovenska stran je potrdila, da naj bi bila oba 
zakona sprejeta do konca leta 2000, obenem pa poudarila, daje izpolnila vse dosedanje obveznosti 
iz naslova 68. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi. 

- Usklajevanje zakonodaje na področju javnih naročil: Evropska unija je ponovno poudarila 
pomen odprave 10 % domače preference, ki je nujna za nemoteno izvajanje ISPA projektov v 
Sloveniji. Slovenska stran je delegacijo EU obvestila, da bo novi Zakon o javnih naročilih, ki bo v 
celoti usklajen s pravnim redom Evropske unije, sprejet do konca aprila letos. 

- Prost pretok kapitala: Delegacija EU je pozdravila napredek pri liberalizaciji kapitalskih tokov od 
sprejema Zakona o deviznem poslovanju. Ob tem je Slovenijo pozvala, da hitreje kot to predvideva 
Evropski sporazum o pridružitvi, sprosti omejitve, ki jih še ima za nekatere vrste kapitalskih 
transakcij. Slovenska Stranje poudarila, daje v zadnjem letu sprostila tudi nekatere transakcije, ki 
niso predmet Evropskega sporazuma o pridružitvi ter obljubila, da bo Evropski komisiji posredovala 
prevod izvedbenih predpisov s tega področja kot tudi izvod vseh izvedbenih predpisov, ki so bili 
sprejeti na podlagi Zakona o deviznem poslovanju. 

- Prost pretok blaga: Delegacija EU je pozdravila napredek pri sprejemu horizontalne zakonodaje 
na tem področju ter poudarila, da bo na tej podlagi mogoče 4. aprila 2000 začeti pogajanja za 
sklenitev PECA sporazuma. Pri tem je poudarila, daje potrebno pospešiti usklajevanje z nekaterimi 
sektorskimi direktivami. 

- Bančništvo: Delegacija EU je izrazila zadovoljstvo nad napredkom, ki je bil v Sloveniji storjen s 
sprejemom nove krovne zakonodaje na tem področju, pri čemer pa je poudarila, da je prav za 
področje bančništva izjemno pomembno izvajanje predpisov ter vzpostavitev učinkovitih nadzornih 
mehanizmov. 

- Pravo družb: Slovenska stran je Evropsko unijo obvestila, da je Državni zbor začel z obravnavo 
spremembe Zakona o gospodarskih družbah, s katero naj bi do konca poletja odpravili določbo o 
obvezni uporabi slovenskega jezika v interni komunikaciji v podjetjih, kar je delegacija EU vzela na 
znanje. 

- Energetika: Delegacija EU je želela natančno informacijo o napredku na področju liberalizacije 
energetskega sektorja v Sloveniji ter nedvoumen podatek o stanju obveznih zalog nafte in naftnih 
derivatov. Slovenska stran je pojasnila, da bo Vlada RS v aprilu 2000 sprejela uredbo o ustanovitvi 
neodvisne regulatorne institucije ter izrazila željo po čimprejšnjem začetku pogajanj za sklenitev 
sporazuma o pristopu na trg električne energije v Uniji. V zvezi z zalogami nafte in naftnih derivatov 
je pojasnila, da le-te zadoščajo za 18 dni. Delegacija EU je predlagala, da Slovenija Pristopni 
konferenci čimprej preda uradno dodatno pojasnilo o spremembi količine zalog nafte, saj zadnje 
informacije ne odražajo navedb v pogajalskem izhodišču, ki je bilo predano maja lani. 

- Jedrska varnost Delegacija EU je slovensko stran zaprosila za rezultate študije potresnega 
tveganja območja Nuklearne elektrarne v Krškem (NEK) ter za informacije o okrepitvi Uprave RS za 
jedrsko varnost. Slovenska stran je pojasnila, da bodo analize potresnega tveganja končane do 
poletja ter da vse dosedanje raziskave kažejo, daje NEK potresno varno grajena. 

- Telekomunikacije: Delegacija EU je opozorila, da gre za izjemno pomemben gospodarski sektor, 
katerega čimprejšnja liberalizacija je nujna. Predlog novega Zakona o telekomunikacijah je po 
mnenju Evropske komisije dober, vendar pa ga je potrebno sprejeti čimprej. Ob tem je poudarila, da 
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mora biti neodvisna reguiatorna institucija vzpostavljena že ob začetku veljavnosti zakona. 
Opozorila je na dejstvo, da je za njeno delovanje izjemnega pomena finančna neodvisnost od 
državnega proračuna, česar novi zakon ne zagotavlja. Delegacija je želela tudi informacije o 
rokovniku sprejemanja izvedbene zakonodaje. V zvezi z dostopom do interneta je Evropska unija 
poudarila, da mora Siovenija odpraviti obstoječe ovire ter opozorila na informacije, po katerih naj bi 
Telekom Slovenije skušal kupiti deleže v ponudnikih kabelskih TV omrežij, kar ni skladno z 
zakonodajo Evropske unije, ki izrecno določa, da morata biti ponudnika kabelskih omrežij ter 
telekomunikacijskih storitev ločeni pravni osebi. Delegacija EU je opozorila še na neskladnost 
sistema podeljevanja licenc, ki se v Sloveniji podeljujejo za vsak primer posamezno, medtem ko je 
mogoče v Evropski uniji pridobiti splošno licenco. Slovenska Stranje pojasnila, da bo novi Zakon o 
telekomunikacijah sprejet po hitrem postopku in da morebitna javna razprava o predlogu zakona ne 
bo ogrozila predvidenih časovnih okvirov za njegov sprejem. Glede pridobitve lastniškega deleža 
Telekoma v kabelskih operaterjih je povedala, da bi morala za to svoje dovoljenje dati Vlada RS, do 
česar pa ni prišlo, ter poudarila, da bo s sprejemom novega zakona neodvisnost regulatornega 
telesa v celoti, tj. tudi finančno, zagotovljena. 

• Okolje 

Delegacija EU je izrazila zadovoljstvo nad dinamiko usklajevanja na tem področju ter načrti za 
institucionalno okrepitev Ministrstva za okolje, še posebej okoljske inšpekcije. Želela je natančnejše 
informacije o sprejemanju nove zakonodaje s področja voda, pri čemer ji je slovenska delegacija 
pojasnila, da bodo novi zakon in pet izvedbenih predpisov sprejeti v letošnjem letu. Ob tem se je 
Slovenija zahvalila tudi za mandat za začetek pogajanj o opazovalskem statusu Slovenije v Evropski 
okoljski agenciji. 

• Pravosodje in notranje zadeve 

Slovenska stran je pojasnila, da namerava konvencijo o zatiranju terorizma ratificirati v skladu z 
Državnim programom RS za prevzem pravnega reda EU do konca 2000. Glede praktične priprave na 
delovanje v okviru Schengenskega informacijskega sistema poteka delo na pripravi Zakona o nadzoru 
zunanjih meja, v tem okviru pa tudi projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja z dvema 
državama članicama. 

• Institucionalna in upravna okrepitev 

Delegacija EU je uvodoma poudarila pomen izvedbe reforme javne uprave, še posebej pa sprejema 
novega Zakona o javnih uslužbencih. Slovenska stran je pojasnila, da bo Vlada RS v kratkem določila 
besedilo predloga zakona. 

Glede priprav na izvajanje ISPA in SAPARD je delegacija EU opozorila, da je ustanovitev in okrepitev 
institucij za izvajanje obeh predpristopnih instrumentov izjemno pomembna. To še posebej velja za 
Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), ki bo pristojna za SAPARD. Evropska 
komisija v zvezi s postopkom akreditacije agencij za SAPARD v državah kandidatkah pričakuje 
sprejem uredbe v mesecu juniju. Slovensko stran je obvestila o obisku predstavnikov Evropske 
komisije v Sloveniji 6 aprila 2000., katerega glavni cilj je preveriti stopnjo priprav na začetek delovanja 
AKTRP. Delegacija EU je zaprosila za dodatne informacije k načrtu razvoja podeželja, ki jih je 
slovenska delegacija obljubila do 31.3.2000. 
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Glede ISPA je delegacija EU ponovila pomen usklajenosti z zakonodajo Evropske unije s področja 
javnih naročil in pomen okoljevarstvene dimenzije pri pripravi projektov. Evropska komisija bo pripravila 
pripombe na predloženo slovensko strategijo izvajanja ISPA in jih posredovala Sloveniji. 

• Državni program RS za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 in Redno 
poročilo Evropske komisije o napredku 

Delegacija EUje potrdila, daje rok za oddajo prispevkov o napredku posamezne države kandidatke za 
letošnje Redno poročilo Evropske komisije 1.7.2000. Slovenska stran je potrdila, da bo revidiran 
Državni program Evropski komisiji predložila do konca aprila 2000. 

• Programiranje in razvoj projektov za Phare, ISPA in SAPARD ter sodelovanje v programih 
Skupnosti 

V okviru te točke dnevnega reda je razprava potekala predvsem o sodelovanju glede programa Phare, 
o pripravah na začetek črpanja finančnih sredstev iz programov ISPA in SAPARD, pa tudi o 
sodelovanju Slovenije v programih Skupnosti. Evropska unija je slovensko stran obvestila, da 
programa Ariane in Kaleidoscope ne bosta odprta z letom 2000, poleg tega pa še ni znano, kdaj bodo 
na voljo sredstva iz finančnega memoranduma Phare 1999. 

• Trgovinski odnosi 

Delegaciji sta si izmenjali podatke o trgovinskih gibanjih in o sklenjenih prostotrgovinskih sporazumih s 
tretjimi državami. Delegacija EU je zaprosila za izvod vseh sporazumov o zaščiti in promociji investicij, 
ki jih Slovenija namerava skleniti s tretjimi državami glede na to, da obstaja pri nekaterih drugih 
Kandidatkah neskladnost nekaterih njihovih tovrstnih sporazumov z obveznostmi, ki izhajajo iz članstva 
v Evropski uniji. Slovenska delegacija je obljubila, da bo Evropski komisiji posredovala omenjene 
osnutke. 

V zvezi s sklenitvijo sporazuma o vinu je delegacija EU predstavila potek dosedanjih pogajanj in 
poudarila, da obstajajo razlike v statističnih podatkih glede izvoza v Slovenijo, še posebej glede 
penečih vin. Glede geografskih poimenovanj je opozorila na neskladje med slovenskim pogajalskim 
izhodiščem, ki govori le o zaščiti vina cviček, medtem ko v pogajanjih za sklenitev vinskega sporazuma 
Slovenija posebej izpostavlja tudi teran. 

• Druga vprašanja 

V zvezi z izvajanjem Priloge XIII Evropskega sporazuma o pridružitvi je slovenska delegacija Evropsko 
unijo obvestila, da je od 41 vloženih prošenj za ugotavljanje vzajemnosti Ministrstvo za pravosodje 4 
prošnje rešilo pozitivno, za 18 prošenj začelo postopek za ugotavljanje vzajemnosti, za 12 ugotovilo, 
da prošnje niso popolne in vlagatelje obvestilo, da jih dopolnijo, 3 pa zavrnilo, ker niso izpolnjevale 
kriterijev iz naslova priloge XIII. Na vprašanje delegacije EU, zakaj so bile omenjene tri prošnje 
zavrnjene, je bilo pojasnjeno, da v teh primerih ni šlo za nakup nepremičnine, temveč za pridobivanje 
nepremičnine na podlagi darilne pogodbe ali pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ki ne predstavljajo 
pravnega naslova pridobitve nepremičnine na podlagi Priloge XIII. Glede na mnenje delegacije EU, da 
gre tudi v teh primerih za nakup nepremičnin, je slovenska stran predlagala, da se to vprašanje reši na 
posebnem tehničnem sestanku, s čimer seje delegacija EU strinjala. 
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Glede prosto carinskih prodajaln je slovenska delegacija povedala, da so nekatera delovna telesa 
Državnega zbora že obravnavala predlog Vlade RS za preoblikovanje prosto carinskih prodajaln in da 
Vlada pričakuje, da bodo spremembe zakonodaje sprejete po hitrem postopku do poletja letos. 
Delegacija EU je ponovila že znana stališča glede roka za njihovo zaprtje, ki je poteke! 1.7.1998, 
morebitna pomoč iz naslova Phare-CBC programa pa je mogoča šele po tem, ko bodo prosto carinske 
prodajalne zaprte oziroma ustrezno preoblikovane. Evropska komisija je ob tem opozorila na 
informacijo, ki jo je Slovenija posredovala na pododboru za carine, mamila in pranje denarja 2.2.2000, 
da bosta zakona, ki predstavljata pravno podlago preoblikovanja, sprejeta do konca aprila 2000. 
Odlaganje sprejema obeh zakonov na poletje pa po mnenju Evropske komisije kaže na možnost novih 
zamud ter s tem na neugoden vpliv na dvostranske odnose med Slovenijo in Evropsko unijo. 

Glede liberalizacije kmetijske trgovine je delegacija EU predstavila dosedanji potek pogajanj in izrazila 
obžalovanje, da slovenska stran v dosedanjih pogovorih ni pristala na predlog Evropske unije za 
liberalizacijo t.i. občutljivih proizvodov (svinjina, perutnina, jajca itd.). Slovenska delegacija je poudarila, 
da bo Slovenija do 31.3.2000 pripravila nov predlog za liberalizacijo, v katerega bo vključeno tudi 12 
občutljivih proizvodov, da pa je pogoj za njihovo vključitev istočasna liberalizacija trgovine s 
predelanimi proizvodi. Glede na to, da Slovenija ne razpolaga z mehanizmi tržne zaščite, primerljivimi s 
tistimi v Evropski uniji, je po mnenju slovenske delegacije liberalizacija mogoča, vendar mora potekati 
postopno, tako da bo v celot' dosežena šele s članstvom v Evropski uniji. 

Predlog Slovenije, da Pridružitveni svet podaljša prehodno obdobje, v katerem se Slovenija obravnava 
kot gospodarsko območje v zaostajanju v skladu z 92. členom Pogodbe o EU, je delegacija EU vzela 
na znanje, Evropska komisija pa bo pričela z ustreznimi postopki. 

V zvezi z izdajanjem preferencialnih certifikatov je delegacija EU povedala, da predloga Slovenije ne 
more sprejeti, ker bi s tem prišlo do nepremostljivih težav pri izvajanju načela direktnega transporta, 
obenem pa bi povzročilo probleme pri nadzoru trgovine s kmetijskimi proizvodi. Takšen predlog 
Komisije so potrdile tudi države članice, tako da je stališče EU do tega vprašanja jasno in dokončno. 

V zvezi z vstopno/izstopno točko za nekatere kmetijske proizvode je delegacija EU povedala, da 
predlog Slovenije ni v celoti jasen, predvideva pa, da je vprašanje najverjetneje povezano z izvajanjem 
dveh uredb glede transporta nekaterih kmetijskih proizvodov (ječmen, rž). Na predlog slovenske strani 
sta se Slovenija in Evropska unija dogovorili za razjasnitev tega vprašanja dogovorili za poseben 
tehnični sestanek. 

Glede vprašanja opravljanja storitev, povezanih s prodajo blaga in delovršnih pogodb, je delegacija EU 
pojasnila, da to področje pokrivata direktiva 96/71 ter komunikacija Komisije z dne 8.5.1999. V 
odgovoru je slovenska stran pojasnila pomen, ki ga ima možnost opravljanja teh storitev za nekatera 
slovenska podjetja. Glede na to, daje omenjena direktiva nepopolna za potrebe liberalizacije tovrstnih 
storitev, je dala predlagala, da se na podlagi 53. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi začne 
postopek za sprejem sklepa Pridružitvenega sveta za liberalizacijo opravljanja tovrstnih storitev. 
Delegacija EU je predlog vzela na znanje, slovensko stran pa pozvala, da pripravi informacije o možnih 
učinkih liberalizacije. Na predlog slovenske strani je bil dogovorjen poseben tehnični sestanek na to 
temo. 

Glede znižanja cen naftnih derivatov v obmejnih regijah Italije je slovenska stran predstavila učinke 
omenjenih ukrepov na obmejne regije v Sloveniji, tj. zmanjšano potrošnjo tujih turistov v Sloveniji in s 
tem negativen vpliv na storitveno bilanco. Slovenska stran je v duhu spoštovanja Evropskega 
sporazuma o pridružitvi pozvala Unijo, da omenjene ukrepe odpravi. Delegacija EU je v odgovoru 
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povedala, da ne gre za kršitev pravil notranjega trga ter da ni razvidno, kakšen negativni učinek bi 
lahko imeli omenjeni ukrepi na Slovenijo glede na to, da na podlagi tega ukrepa ni prišlo do 
preusmeritve nakupov naftnih derivatov slovenskih državljanov v Italijo. Delegacija EU je še pojasnila, 
da v obravnavanem primeru ne gre za ukrep Evropske unije, temveč Republike Italije, ki ji je Svet z 
uredbo le dovolil uporabo zmanjšanje davčne stopnje, kar ima za posledico diskriminacijo med 
državiiani Italije, ne pa neskladnost s pravili EU. 

• Potrditev zapisnikov in poslovnikov pododborov 

Pridružitveni odbor je potrdil zapisnike 1. zasedanja Pridružitvenega odbora, ki je potekalo 25.3.19S9, v 
Ljubljani ter vseh pridružitvenih pododborov, ki so se sestali odtlej, z izjemo pododbora za notranji trg 
2.2.2000, katerega zapisnik še ni dogovorjen. 

Pridružitveni odbor je potrdil tudi poslovnike vseh osmih pridružitvenih podoborov. 

• Razno 

Slovenska stran je izpostavila problem premajhnega števila mest, ki so na voljo slovenskim državnim 
uslužbencem za usposabljanje v službah Evropske komisije, omejeno na tri mesta letno. Delegacija EU 
je opozorila, da imajo slovenski državljani poleg te možnosti stažiranja na voljo še "normalni" staž, v 
okviru katerega število mest za kandidate posamezne države ni omejeno. Poleg tega pa prenos znanja 
teče tudi prek projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja. Evropska komisija bo o možnosti 
povečanja mest za stažiranje obvestila Slovenijo. 

Sklepne ugotovitve 

Na 2. zasedanju Pridružitvenega odbora je bil ugotovljen velik napredek Slovenije pri usklajevanju 
zakonodaje na številnih področjih, še posebej na področju notranjega trga. Navkljub splošni pozitivni 
oceni pa je potrebna pospešitev aktivnosti predvsem na področju denacionalizacijskega procesa, 
državnih pomoči, javnih naročil, telekomunikacij ter reforme javne uprave. Obenem je Evropska 
komisija ponovno poudarila, da morajo normativne aktivnosti potekati vzporedno s krepitvijo 
institucionalne usposobljenosti za izvajanje pravnega reda, kateri bo ob pripravi letošnjega Rednega 
poročila namenjena posebna pozornost. 

Na letošnjem zasedanju Pridružitvenega odbora so se že odrazili zaključki Helsinškega vrha, skladno s 
katerimi se proces predpristopne strategije in pogajanj staplja v celoto. Spremenjeni pristop pa 
narekuje tudi prilagoditve dela v samih državah kandidatkah, v katerih mora biti celotni proces 
vključevanja v Evropsko unijo resorsko usklajen, transparenten in ustrezno koordiniran. Navkljub 
splošni oceni, da je neposredna komunikacija ministrstev s posameznimi generalnimi direktorati 
primeren način dela, pa zaradi usklajevanja aktivnosti predlagamo, da ministrstva in vladne službe o 
vseh svojih stikih (vključno z lobiranjem) obveščajo Službo Vlade RS za evropske zadeve, Ožjo 
pogajalsko skupino za pristop Republike Slovenije k Evropski uniji in Misijo RS pri EU v Bruslju. 
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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. 
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