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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 



Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 ZDRAVSTVENI 

DEJAVNOSTI (ZZDej-?) 

- EPA 1163 - II - skrajšani postopek 

dr. Helena Hren - Vencelj 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik g. Janez Podobnik 

Ljubljana, 26. aprila 2000 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI - skrajšani postopek 

Ker gre za manjše dopolnitve temeljnega Zakona o zdravstveni 
dejavnosti, predlagajo, da predlog dopolnitve obravnava 
Državni zbor - po skrajšanem postopku. 

dr. Helena Hren Vencelj 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlagajo Državnemu zboru v obravnavo 
in sprejem 

, PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI 
J ZAKONA O ZDRAVSTVENI 

DEJAVNOSTI 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Zbornica radioloških inženirjev Slovenije je bila ustanovljena 4. 2. 
1994 na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZD, 
Ur. I. RS Št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95, 8/96, 90/99), ki 
določa, da se glede na interes zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih zavodov lahko ustanovijo tudi druge zbornice, ki so 
pravne osebe. Zbornica je bila ustanovljena ob smiselni uporabi 
določb Zakona o ustanovitvi Zdravniške zbornice. Zakon je glede 
organiziranja zbornic na področju zdravstva, razen za zdravnike, 
zobozdravnike in farmacevte pomanjkljiv oziroma ima pravno 
praznino za tisti del zdravstva, ki se tudi opravlja kot javna služba. 
Ministrstvo za zdravstvo se na naše pobude ne odziva in ni 
pripravljeno odpraviti obstoječi pravni nered. 

Neurejena zakonodaja na zdravstvenem področju hromi delo 
radioloških inženirjev, dopušča anarhijo in vedno bolj nasilno 
poseganje laikov na področje izvajanja radiološke dejavnosti. To 
povzroča vse večjo deprofesionalizacijo stroke, kar pa očitno 
odgovornih ne moti. 

Ministrstvo za zdravstvo je v preteklih šestih letih glede na ZZD 
(člen 35 in 42) upoštevalo izključno mnenje Zbornice radioloških 
inženirjev Slovenije o strokovni usposobljenosti radioloških 
inženirjev, ki je potrebno za vpis v Register zasebnih zdravstvenih 
delavcev. 

Zaradi viseče zakonodaje in nepripravljenosti Ministrstva za 
zdravstvo, da vzpostavi pravni red, so obstoječe razmere v 
radiologiji kritične in storitve, ki spadajo v delokrog radiološkega 
inženirja opravljajo zdravstveni delavci brez ustrezne izobrazbe. 
Strokovno izobrazbo delavcev, ki delajo na teh delovnih mestih 
nedvoumno predpisuje Pravilnik o strokovni izobrazbi, 
zdravstvenih pogojih in zdravstvenih pregledih oseb, ki smejo 
delati z viri ionizirajočih sevanj (Ur.l. SFRJ št. 40/86). Ministrstvo 
pa dopušča zaposlovanje tako v javnem, kot v zasebnem sektorju 
predvsem srednjih, in višjih medicinskih sester, na področju 
nuklearnomedicinske tehnologije, rentgenskega slikanja v 
zobozdravstvu, pri rentgenskih mamografski hdiagnostiki in na 
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pulmoloških rentgenskih oddelkih. Taki, neustrezno izbraženi 
delavci, povzročajo veliko in nepopravljivo škodo ne le bolnikom, 
ki jih obravnavajo, ampak, zaradi nepoznavanja metod dela in 
metod ter ukrepov iz področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, 
tudi celotni slovenski populaciji. Zato je nujno potreben strokovni 
nadzor. 

Strokovni nadzor je potreben tudi na vseh ostalih področjih 
radiološke diagnostike in terapije v zvezi z enotno doktrino izvajanja 
tehnološkega dela radioloških diagnostičnih in terapevtskih 
postopkov v Sloveniji. 

Smatramo, da za samostojno opravljanje dela (licenca) na 
delovnih mestih radioloških inženirjev ni dovolj diploma Visoke 
šole za zdravstvo, oz. Višje šole za zdravstvene delavce in 
strokovni izpit, ampak, da je potrebno tudi stalno strokovno 
izpopolnjevanje, kot ga predpisuje 70. člen Zakona o zdravstveni 
dejavnosti. Ta predpisuje tudi občasno preverjanje teoretičnega 
in praktičnega znanja, ki pa se v praksi, razen v segmentu varstva 
pred ionizirajočimi sevanji (skladno s Pravilnikom o strokovni 
izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem izpopolnjevanju in 
usposabljanju delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ali v 
službah varstva pred sevanji, ter o načinu ugotavljanja njihove 
usposobljenosti - Ur. list SRS št. 9/81 - 7. člen), ne izvaja. Tudi za 
radiološke inženirje je potrebno predpisati, da morajo (podobno, 
kot to določa 71. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti za 
zdravnike in zobozdravnike) vsakih sedem let dokazati 
usposobljenost za delo v stroki. Zbornica smatra tudi, da mora 
biti pristojna za načrtovanje, spremljanje in nadzorovanje vseh 
oblik dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja radioloških 
inženirjev. 

Člen 87 ZZD dopušča, da se poleg zdravniške in lekarniške 
zbornice, ustanovijo tudi zbornice drugih zdravstvenih delavcev, 
med katere sodi tudi Zbornica radioloških inženirjev Slovenije. 
Toda, ko želimo izvajati določila zakona, nam Ministrstvo za 
zdravstvo to na vsakem koraku onemogoča. 

Menimo, da je Ministrstvo za zdravstvo dolžno proučiti naše 
zahteve po: 

potrditvi Statuta Zbornice radioloških inženirjev Slovenije, 
potrditvi Pravilnika o zasebni dejavnosti radioloških inženirjev, 
uvedbi strokovnega nadzora nad izvajanjem postopkov na 
področju radiološke 
tehnologije, 
izdajanju licenc za samostojno opravljanje dela za radiološke 
inženirje, 
nadzoru nad opravljanjem pripravništva, 
verifikaciji izobraževanj za radiološke inženirje, 
vplivu na dodiplomski študij radioloških inženirjev in drugo. 

Glede na to, da Ministrstvo za zdravstvo v šestih letih ni zakonsko 
uredilo statusa Zbornice radioloških inženirjev Slovenije in tudi 
drugih zbornic, ustanovljenih na podlagi 87. člena zakona o 
zdravstveni dejavnosti in jih izenačilo z že obstoječima zbornicama 
z javnimi pooblastili, je Zbornica fizioterapevtov Slovenije na 
Ustavno sodišče RS 24. 2. 1998 vložila pobudo za presojo 
ustavnosti. Ustavno sodišče RS je glede na navedeno pobudo 
Zbornice fizioterapevtov Slovenije izdalo 17. 6. 1999 odločbo, v 
kateri ugotavlja: 

1. ZZD (Ur. I. RS, št. 9/92, 13/93, 45/94-odl.US, 37/95 in 8/96) je 
v neskladju z Ustavo, kolikor za zbornice, ustanovljene na 
podlagi njegovega 87. člena, ne določa postopka in kriterijev 
za njihovo ustanovitev. 

2. Državni zbor je dolžan ugotovljeno neskladnost z Ustavo 
odpraviti v roku enega leta od dneva objave te odločbe v 
Uradnem listu RS. 

Odločitev Ustavnega sodišča RS potrjuje, da so naša 
prizadevanja utemeljena in terjajo takojšnjo obravnavo. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

V državah EU se uveljavljata dva sistema strokovnih nadzorov s 
svetovanjem, inšpekcijski in ekspertni. Pri inšpekcijskem izvajajo 
strokovne nadzore inšpektorji, ki so zaposleni v državni upravi. 
Pri ekspertnih izvajajo strokovne nadzore strokovnjaki radiološke 
tehnologije. Za naše razmere ocenjujemo, da je strokovni nadzor 
boljši od inšpekcijskega. Tega lahko izvaja le Zbornica radioloških 
inženirjev kot eno svojih nalog v okviru javnih pooblastil. 

Globalni cilj zakona je v izenačitvi našega področja dela v 
celotnem zdravstvenem sistemu, ki trenutno izpostavlja le 
določene dejavnosti (zdravniško, zobozdravniško in 
lekarniško). 
Storitve na področju radiološke tehnologije (v diagnostični 
radiologiji, nuklearni medicini in radioterapiji) bodo opravljali le 
strokovno usposobljeni kadri, ki bodo sledili razvoju in 
napredku stroke in tako zagotavljali kakovostno obravnavo 
zaupanih bolnikov. 
Visoko strokovno usposobljeni radiološki inženirji bodo 
enakovredni člani zdravstvenega tima. 
Licence za radiološke inženirje bodo omogočale stalen 
strokovni nadzor, ki vključuje strokovno usposobljenost 
radioloških inženirjev ter kakovosten odnos do bolnikov, 
nadrejenih, ostalih članov tima in kolegov. 

Zgoraj navedeni cilji pogojujejo tudi izhodiščna načela stroke, ki 
so: 

načelo strokovnosti izobraževanj, 
načelo kakovosti, 
načelo moralno-etičnega pristopa k bolniku, 
načelo osebne odgovornosti, 
načelo enakovrednosti radioloških inženirjev v zdravstvenem 
timu, 
načelo timske obravnave bolnika. 

Zapisana načela so opredeljena v naših dokumentih (Pravilnik o 
delu strokovne komisije, Pravilnik o napredovanju radioloških 
inženirjev v nazive, Pravila o vodenju pripravništva, Kodeks etike 
radioloških inženirjev Slovenije, Pravilnik o odgovornosti za kršitve 
pravil, Pravilnik o delu pravno-etične komisije, Pravilnik o 
strokovnem nadzoru s svetovanjem, Pravilnik o podeljevanju, 
podaljševanju in odvzemanju licenc) in jih z dopolnjenim zakonom 
želimo optimalno uresničevati. 

2. FINANČNE POSLEDICE 

Zbornica radioloških inženirjev Slovenije potrebuje za opravljanje 
svojih dejavnosti cca. 8 mio tolarjev letno. Približno polovico teh 
sredstev bomo zagotovili iz članarin članov, druga polovica pa 
naj bi bila zagotovljena iz proračuna iz naslova javnih pooblastil. 

Za izdajo, podaljševanje in odvzemanje dovoljenj za samostojno 
opravljanje dela radioloških inženirjev je potrebno letno cca 1 mio 
tolarjev, za načrtovanje, spremljanje in nadzorovanje pripravništva, 
specializacij in drugih oblik podiplomskega strokovnega 
izpopolnjevanja članov zbornce je potrebno cca 1 mio tolarjev, za 
strokovni nadzor s svetovanjem pa 2 mio tolarjev. 
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3. OBRAZLOŽITEV SKRAJŠANEGA POSTOPKA 

Ocenjujemo, da je tehnološki del radiološke dejavnosti pomemben 
del zdravstvene dejavnosti in, da brez njega ni sodobnega 
zdravstvenega pristopa. To je, poleg odločbe Ustavnega sodišča, 
še dodatni razlog, da se področje dela radiološkega inženirja 
zakonsko uredi. 

S predlogom dopolnila želimo razrešiti dolgoletno kaotično stanje 

na področju medicinske radiološke tehnologije, ki škodi tako stroki 
kot uporabnikom le-te ter vzpostaviti pravni red in optimalno 
odgovornost vsakega posameznika ter ustanov, kjer le-ti delujejo. 

Predlog ne posega grobo v temeljne usmeritve zakona in ga ne 
spreminja; pomeni le manjšo dopolnitev le-tega, zato je skrajšani 
postopek obravnave in sprejema dopolnitve smiseln ter v skladu 
s Poslovnikom ZD. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V ZZD (Ur. I. RS, št. 9/92,13/93, 45/94-odl. US, 37/95, 8/96) se za 
85. členom doda 85.a člen, ki se glasi: 

"Radiološki inženirji, ki opravljajo zdravstveno diagnostično 
dejavnost neposredno z bolniki, se obvezno združujejo v Zbornico 
radioloških inženirjev Slovenije. 

Zbornica opravlja smiselno enake naloge na področju medicinske 
radiološke tehnologije, kot so določene za Zdravniško zbornico 
Slovenije v 85. členu tega zakona. 

Naloge v zvezi z dajanjem, podaljševanjem in odvzemanjem 

dovoljenj za samostojno opravljanje dela radioloških inženirjev, 
načrtovanjem, spremljanjem in nadzorovanjem dodiplomskih in 
podiplomskih izobraževanj ter preverjanjem strokovne 
usposobljenosti svojih članov; ter izvajanjem strokovnega nadzora 
s svetovanjem, opravlja zbornica kot javna pooblastila. 

Za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti vodi zbornica Register 
radioloških inženirjev. 

Zbornica sprejme statut h kateremu da soglasje Vlada Republike 
Slovenije v delu, ki se nanaša na javna pooblastila. 

Zbornica je pravna oseba." 

2. člen 

Zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS. 

III. OBRAZLOŽITEV 

S 1. členom predlagatelj dodaja obstoječemu besedilu 85. člena 
ZZD nov člen 85.a. 

S tem členom želi predlagatelj zakonsko urediti status Zbornice 
radioloških inženirjev Slovenije kot strokovne institucije, ki skrbi 

za razvoj, napredek in zaščito dejavnosti medicinske radiološke 
tehnologije in njenih izvajalcev tako v zasebnem kot v javnem 
zdravstvu. 

dr. Helena Hren Vence!j 
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Predlog 

NACIONALNEGA PROGRAMA VISOKEGA 

ŠOLSTVA (NPVS) 

- EPA 319 - II - druga obravnava 

EVA: 2000-3311-0025 
Številka: 620-05/97-3 
Ljubljana, 20.04.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 20.4.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA NACIONALNEGA PROGRAMA VISOKEGA 
ŠOLSTVA, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč 
16. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 

21.10.1999, 166. in 168. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije ter 45. člena Zakona o visokem šolstvu. 

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

- dr. Pavel ZGAGA, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Zdenko MEDVEŠ, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo 

in šport. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE DRUGA OBRAVNAVA 
20.4.2000 

NACIONALNI PROGRAM VISOKEGA ŠOLSTVA 
V REPUBLIKI SLOVENIJI - EVA-2000-3311-0025 

Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o visokem šolstvu 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 67/93, 22/94 - odločba US, 
39/95 - odločba US, 18/98 - odločba US, 35/98 - odločba US in 
99/99) in 168. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 40/93, 80/94, 28/96 in 26/97) je Državni 
zbor Republike Slovenije na ... seji  2000 sprejel 

NACIONALNI PROGRAM VISOKEGA 

ŠOLSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Kazalo 

1. Uvod in namen 

2. Cilji visokega šolstva 
2.1. Opredelitev strateških ciljev visokega šolstva v Republiki 

Sloveniji 
2.2. Dostopnost do visokošolskega izobraževanja in njegovi učinki 
2.3. Razvoj univerz oziroma visokošolskih zavodov 

3. Študijska, znanstvenoraziskovalna in umetniška področja 
nacionalnega pomena 

4. Dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo v visokem 
šolstvu 

5. Standardi za opravljanje visokošolske dejavnosti 
5.1 Obseg nacionalnega programa visokega šolstva 
5.2. Standardi za delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
5.3. Standardi za izvajanje dodiplomskih študijskih programov 
5.4. Standardi za izvajanje podiplomskih študijskih programov 
5.5. Načela za financiranje visokošolskih zavodov 

6. Okvirni obseg sredstev za izvedbo 

1. Uvod in namen 

Devetdeseta leta so za visoko šolstvo tako v Sloveniji kot v tujini 
čas velikih sprememb. Politične, gospodarske in kulturne 
spremembe ter globalizem t.i. postindustrijskih družb so postavili 
pred terciarno izobraževanje mnoge nove izzive, obenem pa se 
je za študij po končani srednji šoli začelo odločati čedalje več in 
več mladih, pa tudi nekoliko starejših kandidatov. Tudi slovensko 
visoko šolstvo je soočeno predvsem z imperativom hitrega 
institiucionalnega razvoja in z zelo hitro naraščajočim številom 
študentov. 

Decembra 1993 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon 
o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93). Na njegovi podlagi se je 
začelo temeljito preoblikovanje univerz, prvič pa je bilo omogočeno 
tudi ustanavljanje samostojnih ter zasebnih visokošolskih zavodov. 
Na podlagi novega zakona so bili v letih 1995 in 1996 preoblikovani 
ali na novo sprejeti najprej dodiplomski, nato pa še podiplomski 
študijski programi. Nekdanji višješolski programi so bili opuščeni, 
poleg univerzitetnih študijskih programov pa so bili uvedeni še 
triletni visokošolski strokovni programi. S preoblikovanjem 
podiplomskih študijskih programov se je postopoma začela 
uveljavljati možnost pridobivanja doktorata znanosti brez vmesne 
magistrske stopnje. Na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju, ki ga je Državni zbor sprejel februarja 1996 (Ur. I. 
RS, št. 12/96), so se z novimi višjimi strokovnimi šolami možnosti 
za študij na terciarni ravni vsebinsko še razširile, ob obeh 
univerzitetnih mestih tudi v nekaterih drugih regionalnih središčih. 
Novembra 1999 je Državni zbor sprejel še Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 99/99), v 
katerem je uveljavil spremembe in dopolnitve, ki so izhajale iz 
ocene doseženih sprememb in potreb visokega šolstva. 

V naslednjih letih je mogoče pričakovati postopno umirjanje 
velikega vpisnega zanimanja za terciarno izobraževanje, obenem 
pa nadaljnjo institucionalno krepitev, predvsem pri izboljševanju 
kakovosti študija in mednarodnem sodelovanju, zato je nacionalni 
program za nadaljnji razvoj visokega šolstva toliko bolj pomemben. 
Sprejem nacionalnega programa določa Zakon o visokem šolstvu 
v IV. poglavju. Skladno s tem je strokovna izhodišča zanj pripravil 
Svet za visoko šolstvo RS (1997) v sodelovanju s Svetom za 
znanost in tehnologijo RS, pa tudi z visokošolskimi zavodi, študenti 
in drugimi zainteresiranimi institucijami. 

2. Cilji visokega šolstva 

2.1. Opredelitev strateških ciljev visokega šolstva v 
Republiki Sloveniji 

Temeljni cilj razvoja visokega šolstva v Republiki Sloveniji je 
omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva pridobitev kakovostne 
dodiplomske ter podiplomske izobrazbe; ta je bistven dejavnik 
ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja ter ohranitve 
nacionalne identitete. Pridobivanje takšne izobrazbe je mogoče 
le na podlagi znanstvenega, umetniškega in strokovnega 
delovanja univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, odprtih 
v regijo in svet. Izhodišča za podrobnejše opredeljevanje ciljev 
visokega šolstva so usmeritve in strategije Republike Slovenije, 
zato je te cilje treba primerjati in uskladiti tudi z drugimi nacionalnimi 
programi in strategijami. 
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Poglavitni strateški cilji visokega šolstva v naslednjih letih so: 

2.1.1. povečati delež zaposlenega prebivalstva z višjo, visoko 
oziroma podiplomsko izobrazbo na 20 % leta 2001 oziroma 25 % 
leta 2005; 

2.1.2. povečati delež prebivalstva, zlasti mladih generacij, v 
terciarnem izobraževanju, tako da bomo imeli v naslednjem 
desetletju v Republiki Sloveniji okrog 35 študentov na 1000 
prebivalcev in da se bo v različne oblike terciarnega izobraževanja 
vpisalo 50 % vsakokratne generacije; 

2.1.3. povečati število vpisnih mest v celotnem terciarnem 
izobraževanju in postopno odpravljati omejitev vpisa pri večini 
študijskih programov; postopno sofinancirati izredni študij; 

2.1.4. vsaj podvojiti število študentov in diplomantov 
podiplomskega študija, zagotoviti sofinanciranje sistemsko 
prenovljenih podiplomskih študijskih programov, ki povezujejo 
discipline, visokošolske in raziskovalne zavode ter druge institucije, 
so kakovostni in omogočajo sodelovanje v mednarodnih projektih; 

2.1.5. zagotoviti razmere za uspešno delovanje integrirane, 
avtonomne in do slovenske družbe odgovorne univerze, pa tudi 
samostojnih visokošolskih zavodov, ter njihov nadaljnji razvoj; 

2.1.6. izboljšati uspešnost in učinkovitost dodiplomskega in 
podiplomskega študija, tako z ustreznimi vlaganji v osebje, opremo 
in prostor visokošolskih zavodov kot s posodobitvijo delovanja 
(integriranost raziskovalnega in pedagoškega dela, izboljševanje 
učiteljskih pedagoških sposobnosti, vsebinske novosti, uvedba 
kreditnega sistema, študij na daljavo ipd.) in s sistemskim 
(samo)preverjanjem kakovosti študijskega dela na visokošolskih 
zavodih; 

2.1.7. spodbujati sodelovanje med univerzo oziroma 
visokošolskimi zavodi ter gospodarstvom in neposrednim okoljem; 
spodbujati financiranje dejavnosti visokega šolstva iz več virov, 
tudi neproračunskih; 

2.1.8. izboljšati in posodobiti štipendiranje ter študentski stand- 
ard, še zlasti zmogljivosti študentskih domov; 

2.1.9. spodbujati mednarodno sodelovanje visokošolskih zavodov, 
še zlasti v specializiranih projektih Evropske unije (npr. SOCRA- 
TES - ERASMUS) in regionalnih programih (npr. CEEPUS). 

2.2. Dostopnost do visokošolskega izobraževanja in 
njegovi učinki 

2.2.1. Sedanja struktura delovno aktivnega prebivalstva z višjo, 
visoko oziroma podiplomsko stopnjo izobrazbe ne ustreza 
razvojnim ciljem Republike Slovenije. Celo desetletje od 1984. do 
1994. leta se število diplomantov skoraj ni spreminjalo, opazno se 
povečuje šele od druge polovice devetdesetih let, predvsem zaradi 
povečanega vpisa novincev in manjšega osipa. Ob upoštevanju 
usmeritev v drugih evropskih državah si je ob nadaljnjem 
povečevanju obsega vpisa v terciarno izobraževanje, zmanjšanju 
osipa in izboljšanju kakovosti študija treba postaviti za cilj, da bo 
imelo po letu 2005 več kot 20 % zaposlenega prebivalstva višjo, 
visoko oziroma podiplomsko stopnjo izobrazbe, proti koncu 
desetletja pa okrog 25 %. Brez intenzivnega pospeševanja 
visokošolskega izobraževanja in večjega števila diplomantov 
lahko postane naš zaostanek za evropskimi državami kritičen, 
čeprav je delež novincev v primerjavi z drugimi državami že zelo 
ugoden. Ob upoštevanju sedanje izobrazbene strukture 
zaposlenih oziroma upokojevanja bo takšen delež mogoče doseči, 
če se bo zaposlilo vsaj okrog 10.000 novih diplomantov na leto. 

Povečevanje števila diplomantov v zadnjih letih td predpostavko 
potrjuje. 

2.2.2. V terciarnem izobraževanju najmanj za nadaljnjih deset let 
ni mogoče niti pričakovati niti dopustiti, da bi se število študentov 
zmanjšalo; nasprotno, število študentov se mora še povečati. Če 
upoštevamo gibanje generacij devetnajstletnikov (teoretična 
starost za vstop v terciarno izobraževanje), so za naše razmere 
zelo velike generacije s po okrog 30.000 mladih značilne za 
obdobje vse do leta 2000. Od študijskega leta 2001/2002 do 
študijskega leta 2007/08 se bodo postopoma zmanjšale z nekaj 
manj kot 29.000 na okrog 25.000, do študijskega leta 2010/11 pa 
na 21.500 mladih. Hkrati z zmanjševanjem generacij pa se 
povečuje njihova udeležba v izobraževanju, tako v sekundarnem 
kot v terciarnem. Da bi v Republiki Sloveniji omogočali pravico do 
izobraževanja in dosegli takšno stopnjo vpisa v terciarno 
izobraževanje, kakršna je značilna za razvite države, strateško 
pa je še zlasti pomembna za države z manjšim številom 
prebivalstva, moramo načrtovati, da bomo v naslednjem desetletju 
imeli okrog 35 študentov na 1000 prebivalcev. Bolj opazno 
zmanjšanje generacij, ki se bo na visokošolskih zavodih pojavilo 
v drugi polovici naslednjega desetletja, na nekaterih pa zaradi 
specifičnosti študijskih področij že nekoliko prej, mora spremljati 
postopno uvajanje ugodnejših študijskih razmer (zlasti več 
študijskega dela v manjših skupinah) ter zagotavljanje nadaljnjega 
stabilnega delovanja visokošolskih zavodov. 

2.2.3. Prehod iz sekundarnega v terciarno izobraževanje se je po 
letu 1991 zelo povečal, prav tako pa se povečuje tudi vpis mlajših 
generacij v tiste oblike sekundarnega izobraževanja, ki omogočajo 
prehod v terciarno izobraževanje. Mladim generacijam je treba 
ustvariti možnosti za kar najbolj intenziven razvoj njihovih 
sposobnosti, zato se bodo deleži vsakokratnih generacij, ki se 
odločajo za terciarno izobraževanje, še povečevali. Kot splošno 
načelo pri tem velja, da moramo po zgledu drugih držav, ki imajo 
ali načrtujejo v naslednjih letih približno 50 % mladih v različnih 
oblikah terciarnega izobraževanja (tako v njegov univerzitetni 
kot v neuniverzitetni sektor), tudi sami razvijati takšne oblike, ki 
so v našem okolju smiselne in jih resnično zmoremo. Če hočemo 
zagotavljati optimalno kakovost izobraževanja in nizek osip, bo 
tudi v prihodnje del izobraževanja potekal v univerzitetnih, del pa 
v visokih strokovnih programih, delu prihajajočih generacij pa je 
treba zagotoviti kakovostno terciarno strokovno izobrazbo v 
programih višjih strokovnih šol. V celoti je treba zagotoviti 
uveljavitev vseživljenjskega izobraževanja tudi na ravni 
terciarnega izobraževanja. Vse oblike terciarnega izobraževanja 
je treba prilagajati evropski in svetovni ravni. 

2.2.4. Dodiplomski študij bo še naprej osrednje področje visokega 
šolstva. 

2.2.4.1. Razmerje med rednim in izrednim študijem je treba čim 
bolj prilagoditi možnostim posameznih skupin študentov. Temeljna 
oblika visokošolske študijske dejavnosti je redni študij. 
Visokošolski zavodi organizirajo izredni študij samo na tistih 
študijskih področjih, ki takšno obliko izvedbe strokovno dopuščajo 
in kjer lahko zagotovijo enake oziroma z rednim študijem primerljive 
študijske dosežke. Izredni študij mora biti namenjen predvsem 
študentom, ki se zaradi zaposlitve oziroma drugih osebnih 
razlogov ne vpišejo med redne študente. Vpis naj se omejuje le, 
kadar za kakovostno izvajanje študijskega programa ni ustreznih 
prostorskih in kadrovskih zmogljivosti ali če so potrebe po 
diplomantih jasno določene. 

2.2.4.2. Pri rednem študiju je treba postopoma odpraviti omejevanje 
vpisa na večini študijskih področij, podobno kot v drugih evropskih 
državah in ob upoštevanju tamkajšnjih deležev vpisanih študentov 
na posameznih študijskih področjih. Pri tem je treba premišljeno 
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upoštevati prehodne specifične okoliščine (položaj v gospodarstvu, 
zaposlitvene možnosti, poklicne perspektive in status ipd.), ki 
vplivajo na občasne skrajnosti v vpisnih gibanjih, od prevelikega 
zmanjševanja na enih študijskih področjih do prevelikega 
zanimanja na drugih, pa tudi naše razvojne in zaposlitvene potrebe 
v prihodnosti. Prehitra sprostitev vpisa zaradi omejenih materialnih 
in kadrovskih zmogljivosti ni mogoča ali bi vsaj ogrozila kakovost 
študijskega dela, zaradi velike neuravnoteženosti med študijskimi 
interesi sedanjih generacij in možnostmi zaposlovanja pa tudi ni 
priporočljiva. Zato je treba kot pogoj za sprostitev vpisa najprej 
uveljaviti bolj sistematično informiranje in svetovanje kandidatom 
za študij, kar mora potekati na univerzi, njenih članicah in 
samostojnih visokošolskih zavodih, pa tudi že v srednjih šolah. 
Kot usmerjevalno prvino pri izbiri študijskega programa je treba 
vpeljati ustrezne mehanizme tudi v štipendijsko politiko. Te 
dejavnosti morajo zagotoviti tudi stabiliziranje razmer na tistih 
nacionalno pomembnih študijskih področjih, na katerih smo v 
zadnjih letih opažali zmanjševanje števila študentov (nekatera 
področja tehnike). 

2.2.4.3. Pri načrtovanju in vsakoletnem določanju vpisnih mest 
na posameznih študijskih področjih je poleg sedanjih kadrovskih 
in materialnih zmogljivosti visokošolskih zavodov, zanimanja 
kandidatov ter zaposlitvenih potreb treba kot dodatni kazalec 
upoštevati tudi deleže vpisanih študentov po področjih v drugih 
evropskih državah. V primerjavah z državami EU smo npr. po 
deležu študijskih mest za redni študij poslovnih in družbenih ved 
ter tehnike zelo visoko, relativno nizek pa je pri nas delež vpisanih 
npr. na naravoslovnih študijskih področjih ter v matematiki in 
računalniških vedah. Med naštetimi področji veljajo pri nas omejitve 
vpisa le za posamezne programe iz poslovnih in družbenih ved. 
Na nekaterih področjih so, podobno kot v tujini, omejitve povezane 
z zahtevnostjo in zaposlitvenimi možnostmi (medicina, zdravstvo, 
umetnost), vendar še niso izrabljene možnosti za uveljavitev 
različnih oblik terciarnega izobraževanja, tudi krajših (višje 
strokovne šole), ponekod pa se vpis še vedno omejuje zaradi 
nezadostnih prostorskih in kadrovskih možnosti (npr. pravo, tuji 
jeziki). Število mest za redni študij, kise financirajo iz proračunskih 
sredstev, bo torej treba v celoti še povečati, zlasti za visokošolski 
strokovni študij, kljub temu pa bodo na nekaterih študijskih 
področjih omejitve neizogibne, vsaj toliko časa, dokler ne bo 
večjega ravnotežja med namerami ter študijskimi in zaposlitvenimi 
možnostmi. Na študijskih področjih, kjer je takšno ravnotežje že 
doseženo, ali pa tam, kjer je število kandidatov za redni študij 
glede na potrebe premajhno, bo treba vpis v redni študij povečati 
vsaj za sedanje število izrednih študentov, mlajših od 21 let. 
Univerze in visokošolski zavodi so dolžni zagotoviti enako 
kakovost študija in nameniti enako skrb tako študentom rednega 
študija kot izrednega. 

2.2.4.4. To narekuje postopno odpravljanje razlik v financiranju 
rednega in izrednega študija. Povečevalo se bo število rednih 
študentov in zmanjševalo število izrednih mlajših nezaposlenih 
študentov, ki se zdaj zaradi omejitve vpisa ne uvrstijo na redni 
študij, hkrati pa bo treba iz proračunskih virov postopoma 
zagotavljati tudi sofinanciranje izrednega študija. Proučiti bo treba 
tudi uvedbo vsaj simbolične participacije za redni študij. Sedanje 
zakonske določbe je ne dopuščajo, je pa značilna za mnoge 
evropske države. Morebitna odločitev zanjo je mogoča le, če jo 
bodo spremljali ustrezni socialni korektivi. Takšno približevanje 
obeh oblik študija ne bo uresničljivo brez vlaganja dodatnih sredstev, 
ta proces pa mora spremljati zmanjšanje osipa ter ponudba po 
trajanju in zahtevnosti različnih, tudi krajših študijskih programov. 
Pri tem se pospeši razvoj študija na daljavo, saj je dosedanje 
poskusno obdobje pokazalo, da je mogoče s to sodobno obliko 
na nekaterih študijskih področjih dosegati zelo dobre uspehe. Več 
spodbud je treba nameniti visokošolskemu izobraževanju odraslih, 
še zlasti v krajših programih za izpopolnjevanje po diplomi, ki 

omogočajo hiter pretok najnovejših znanstvenih in strokovnih 
spoznanj ter učinkovit način posodabljanja strokovnega znanja 
že zaposlenih. V nekaterih evropskih državah takšen študij že 
pomeni znaten del visokošolske dejavnosti, s katerim se dopolnjuje 
ponudba visokošolskega izobraževanja in s tem omogoča 
stabilnejše delovanje visokošolskih zavodov v obdobjih, ko se 
zmanjšuje vpis v redne oblike študija zaradi številčno manjših 
generacij študentov. 

2.2.4.5. Posebna pozornost naj se še naprej namenja vpisovanju 
študentov s posebnimi potrebami. Predpis, ki ureja vpisna merila 
in postopke že predvideva, da se ta skupina študentov, kadar 
kandidira za vpis v študijske programe z omejitvijo vpisa, 
obravnava posebej, ustrezno pa velja tudi za sprejem v študentske 
domove. 

2.3. Razvoj univerz oziroma visokošolskih zavodov 

2.3.1. Osnovni institucionalni razvojni cilj visokega šolstva v 
Republiki Sloveniji je integrirana in avtonomna univerza. Samo 
integrirana univerza, ki združuje različne discipline in stroke, lahko 
izvaja svoje znanstveno, kulturno in širše družbeno poslanstvo. 
Z avtonomijo raziskovanja in poučevanja ter vodenja in upravljanja 
prevzemajo univerze oziroma visokošolski zavodi svoj del 
odgovornosti pri družbenem razvoju. Integrirana in avtonomna 
univerza zagotavlja enotne standarde delovanja članic pri 
sprejemanju in izvajanju študijskih in raziskovalnih programov, 
pri akademski promociji, sprejemanju študentov, podeljevanju 
diplom ipd. Z Zakonom o visokem šolstvu (1993) in novima 
statutoma univerz (1994) je bil na tem področju dosežen 
pomemben korak naprej, nedavna novela zakona (1999) pa je 
še dopolnila pravno preureditev sistema tam, kjer so nastale 
ovire za uresničevanje ciljev visokega šolstva in kjer je bilo treba 
način delovanja visokošolskih zavodov izpopolniti v skladu s 
sodobnimi spoznanji o organizaciji in vodenju na akademskem 
področju. Pri tem je namenjena posebna podpora integriranju 
visokošolskih zavodov, tako v akademskih kot v statusnih in 
organizacijskih vidikih, ter financiranju visokošolske dejavnosti. 

2.3.2. Tudi pri institucionalnem razvoju mora biti v ospredju 
integralnost raziskovalnega in pedagoškega dela v visokem 
šolstvu. Zato je treba spodbuditi hitrejše povezovanje poučevanja 
in raziskovanja, poleg tega pa tudi izboljševanje učiteljskih 
pedagoških sposobnosti. 

2.3.4. Pri razvoju študijskih programov si morajo visokošolski 
zavodi prizadevati za odpravo razdrobljenosti in večje medsebojno 
sodelovanje ter za oblikovanje programov, ki pri nas pomenijo 
vsebinsko novost ter ustrezajo študijskim in zaposlitvenim 
interesom. K tem ciljem pomembno prispeva uvajanje kreditnega 
sistema po zgledu ECTS, kot so ga razvili v državah EU in ki se 
je na naših univerzah začelo junija 1999. Naslonitev na sistem 
ECTS je smiselna tudi zaradi sodelovanja v programih EU (Soc- 
rates-Erasmus), v katere je bila Slovenija sprejeta 1. maja 1999. 
Uvedba takšnega sistema olajša povezovanje med fakultetami 
iste univerze, omogoča študentom več izbirnih predmetov ter 
prehode med fakultetami iste univerze oziroma visokošolskimi 
zavodi v Republiki Sloveniji nasploh, spodbuja izbiro, pomembna 
pa je tudi v mednarodnem okviru. Naloga visokošolskih zavodov 
je, da pripravijo bolj usklajene temeljne dele študijskih programov 
(kompatibilnost temeljnih teoretskih predmetov) ter spodbujajo 
izmenjavo študentov in profesorjev glede na specializacije 
posameznih univerzitetnih središč, tako doma kot v tujini. Za 
enakovredno sodelovanje pri izmenjavi študentov v programih 
EU se bodo morali večkrat kot doslej odločiti za izvajanje študijskih 
programov ali njihovih delov v tujem jeziku. Na novo in podrobneje 
je treba opredeliti tudi razmerje med splošnim in specialnim študijem 
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na univerzi, z različnimi mehanizmi spodbuditi in okrepiti delež 
izbirnih predmetov v visokošolskem študiju ter znova vzpostaviti 
medfakultetni studium generale. 

2.3.5. Prenova in razvoj podiplomskega študija. 

2.3.5.1. Sredi devetdesetih let je bila oblikovana konsenzualna 
ocena, da je podiplomski študij na slovenskih univerzah potreben 
temeljite prenove. Svet za visoko šolstvo RS je na seji 30. maja 
1996, tik pred začetkom priprave strokovnih izhodišč za 
nacionalni program visokega šolstva, v zvezi s tem sprejel 
naslednja stališča in oceno: 

"Veliko število podiplomskih programov opozarja, da so preveč 
razdrobljeni, kar ne pospešuje kakovosti študija in zmanjšuje 
ugled diplom, ki jih univerza podeljuje. Število ur je pri večini na 
zgornjem robu dovoljenega ali ga celo presega, kar ni vedno 
utemeljeno v strokovnih razsežnostih študijskega programa. Večji 
del programov razkriva, da je podiplomski študij mišljen kot 
pridobivanje pozitivističnega znanja na višji stopnji, le redki so 
koncipirani kot razvijanje posebnih pogledov in raziskovalnih metod 
določenega področja, kar pomeni znanstvenega mišljenja. Svet 
je priporočil nadaljnje izvajanje obravnavanih podiplomskih 
študijskih programov, predlagal pa je tudi izdelavo enotnega in 
novega koncepta o tem vprašanju na obeh univerzah. Ta koncept 
mora biti dovolj širok, da bo pokril vso različnost znanstvenih 
disciplin, hkrati pa toliko premišljen, da bo onemogočil 
komercializacijo študija in znanstvenih naslovov". Takšno 
usmerjenost morajo upoštevati tudi nova merila financiranja 
podiplomskega študija, ki naj bi se v naslednjem petletnem obdobju 
financiral kot posebna razvojna naloga na podlagi posebnih 
razpisov. 

2.3.5.2. Ker so bili podiplomski študijski programi preveč 
razdrobljeni, njihovo sistemsko financiranje - kljub nekaterim 
poskusom - ni uspelo. Tudi zato je bilo število podiplomskih 
študentov v primerjavi z razvitimi državami majhno. Še bolj kot na 
dodiplomskem je postalo pomembno spodbujanje integracijskih 
procesov na tem področju, saj je le tako mogoče zagotoviti večjo 
kakovost in učinkovitost dela. Vključevanje javnih raziskovalnih 
zavodov v podiplomski študij ter njihovo tesnejše sodelovanje z 
univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi je pri tem 
prednostna naloga, ki zahteva ustrezno sistemsko rešitev v obliki 
nacionalnih podiplomskih povezav. Sredstva, ki so bila v 
preteklosti neposredno ali posredno namenjena sofinanciranju 
podiplomskega študija, niso bila zadostna za resne spodbude v 
omenjeni smeri. Na podlagi strokovnih analiz in priporočil je Vlada 
RS majaj 998 sprejela Sklep o sofinanciranju podiplomskega 
študija (Ur. I. RS, št. 42/98). V študijskem letu 1998/99 se je začelo 
sistematično sofinanciranje tistih podiplomskih študijskih 
programov, za katere visokošolski zavodi izpolnijo določene 
pogoje. Obenem so bila v proračunih za leto 1998, 1999 in 2000 
predvidena povečana sredstva, ki so takšen projekt sofinanciranja 
omogočila. Dogovorjeni programski in finančni mehanizmi, 
opredeljeni v tem sklepu, vplivajo na povezovanje visokošolskih 
zavodov pri izvajanju podiplomskega študija, spodbujajo kakovost 
in sodelovanje z raziskovalnimi inštituti ter uveljavljenimi 
ustanovami v tujini ter podpirajo prizadevanja za vsebinsko 
prenovo, ki je v pristojnosti visokošolskih zavodov. Že po enem 
letu sta univerzi in dva samostojna visokošolska zavoda 
izoblikovali temeljna pravila kreditnega sistema študija, 
visokošolski zavodi in raziskovalni zavodi so sklenili dogovore o 
sodelovanju, povečalo se je sodelovanje s tujimi partnerji, nastala 
pa je tudi prva "podiplomska šola", to je skupen podiplomski 
študijski program Biomedicina, ki povezuje pet fakultet Univerze 
v Ljubljani in tri raziskovalne inštitute. Do te sistemske ureditve je 
finančno pomoč dobivalo le okrog 500 podiplomskih študentov 
letno (t.i. asistenti stažisti ter mladi raziskovalci). V študijskem letu 

1998/99 jih je bilo poleg teh dveh skupin 884, v študijskem letu 
1999/2000 pa že 1760. Do leta 2005 se bo vpis v prvi letnik v vse 
vrste podiplomskega študija enakomerno povečeval najmanj po 
250 študentov letno, tako da bo ob koncu obdobja skupno število 
študentov najmanj 7000. Pri tem lahko pričakujemo okoli 1200 
diplomantov magistrskega in specialističnega študija ter najmanj 
600 doktorjev znanosti letno. 

2.3.5.3. Nadaljnja prenova podiplomskega študija po eni strani 
prinaša bolj racionalno urejen in bolj kakovosten študij, po drugi 
pa povečanje števila podiplomskih študentov. To zahteva nadaljnje 
povečevanje sredstev za podiplomski študij. Zlasti nujna so večja 
vlaganja v laboratorije in raziskovalno infrastrukturo in 
zagotavljanje sredstev za njihovo vzdrževanje in posodabljanje. 
Temeljni cilj prenove podiplomskega študija mora biti predvsem 
povečanje števila dobro usposobljenih diplomantov. Študij je treba 
načrtovati in organizirati tako, da se bo povečeval delež mladih 
magistrov in doktorjev znanosti, tako da bi pridobljena podiplomska 
izobrazba omogočila čimprejšnji vstop v samostojno raziskovalno 
delo, še zlasti v gospodarstvu. Pri nas si kandidati v povprečju 
pridobijo doktorski naslov pozneje kot v tujini, zato je treba bolj 
spodbujati podiplomski študij za pridobitev doktorata brez vmesne 
magistrske stopnje, kar je bilo sistemsko omogočeno z Zakonom 
o visokem šolstvu (1993) in s statuti obeh univerz (1994). Ob 
zadnjih generacijah diplomantov je pozitivne učinke te zakonske 
določbe že mogoče opaziti. Visoko šolstvo pa se mora čim prej 
odločiti o magisteriju kot vse večji posebnosti na poti k pridobitvi 
doktorata znanosti, saj v sedanji obliki mednarodno ni več 
primerljiv, ter o vlogi hitro razvijajočega se podiplomskega 
izobraževanja za pridobitev specializacije. Za podiplomski študij 
še bolj velja, da lahko kakovostno poteka samo ob širokem 
mednarodnem sodelovanju in mednarodni akademski delitvi dela. 

2. 3. 6. Osrednje naloge nacionalnega programa visokega šolstva 
izvajata Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru. Obe univerzi 
del svoje dejavnosti izvajata tudi v drugih krajih, bodisi prek 
posameznih članic (Kranj, Portorož) bodisi prek njihovih enot 
(Celje, Koper, Novo mesto) ter stalnih ali občasnih središč za 
izredni študij (Črnomelj, Kranj, Krško, Nova Gorica, Postojna, 
Ptuj, Ravne na Koroškem, Sežana, Trbovlje, Trebnje itd.) oziroma 
študija na daljavo (Nova Gorica, Ptuj, Trebnje). Ob univerzitetnih 
središčih je treba tudi v prihodnje ohraniti in okrepiti mrežo 
študijskih središč v drugih krajih. 

2.3.6.1. Nastajanje novih visokošolskih zavodov ne more biti 
stihijno, ampak ga mora spremljati skrb za njihovo kakovost. Po 
letu 1994 se je poleg Ljubljane in Maribora znatno okrepila 
visokošolska dejavnost na Obali in v Novi Gorici. Del te dejavnosti 
še poteka v okrilju Univerze v Ljubljani (Fakulteta za pomorstvo 
in promet, Pedagoška fakulteta), od študijskega leta 1998/99 pa 
so tudi samostojnim visokošolskim zavodom na tem območju, ki 
jih ni ustanovila Republika Slovenija, zagotovljena proračunska 
sredstva na podlagi zakonske določbe o koncesiji, prav tako pa 
tudi že poteka financiranje študentskih domov na tem območju. 
Ob nadaljnjih vlaganjih države, pa tudi ob uspešnem nadaljnjem 
kadrovskem in prostorskem razvoju teh visokošolskih zavodov, 
pa tudi inštitutov, ob njihovem tesnejšem sodelovanju in krepitvi 
skupnih prizadevanj za kakovosten razvoj je tako zaradi razvojnih 
ciljev visokega šolstva kot zaradi skupnih nacionalnih interesov 
to območje potencialni prostor za ustanovitev tretje slovenske 
univerze. Njen ustanovitelj bo Republika Slovenija. Pogoji za ta 
korak, ki jih v okviru zakonskih pooblastil spremlja in oceni Svet 
za visoko šolstvo, so postopno doseganje mednarodno primerljivih 
akademskih standardov na več različnih znanstvenih področjih 
na sedanjih in na novo oblikovanih visokošolskih zavodih (zlasti 
je pomembna pridobitev habilitiranih učiteljev), njihovo tesnejše 
organizacijsko povezovanje, oblikovanje skupne razvojne 
strategije in poslanstva bodoče univerze ter postopno 
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vzpostavljanje nekaterih skupnih infrastrukturnih služb (npr. za 
informacijski sistem, mednarodno sodelovanje, študentski stand- 
ard ipd.), ki so smiselne ob zadostni žkritični masi'. 

2.3.6.2. Po letu 1994 zakonodaja omogoča tudi nastanek in 
delovanje samostojnih visokošolskih zavodov; ti ob neposredni 
povezavi z gospodarstvom ali družbenimi dejavnostmi lahko 
dopolnijo študijsko ponudbo. Samostojni visokošolski zavodi so v 
naših razmerah tudi realna oblika, ki omogoča ustanovitev 
zasebnih visokošolskih zavodov in s tem popestritev ponudbe. 
Ponudbo terciarnega izobraževanja v več regionalnih središčih 
dopolnjujejo višje strokovne šole kot del poklicnega izobraževanja, 
ki ima podlago v Zakonu o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (1996). 

2.3.7. Sodobno visoko šolstvo je odprto v svoje okolje, kar mu 
ponuja možnosti za dodatno izobraževalno in za raziskovalno ter 
svetovalno in drugo strokovno delo, obenem pa krepi vlogo 
dejavnika splošnega nacionalnega in regionalnega razvoja. Zato 
poleg dejavnosti, ki sestavljajo nacionalni program izvaja visoko 
šolstvo tudi druge dejavnosti. S tem namenom bo Republika 
Slovenija spodbujala partnerstvo univerz in gospodarstva, ki 
prispeva k inovacijam v industriji, pa tudi druge oblike 
neposrednega sodelovanja z okoljem, npr. v kulturi in drugih 
družbenih dejavnostih, ter zagotovila tudi pravne možnosti, da se 
bodo te dejavnosti še naprej razvijale. Partnerstvo univerz in 
gospodarstva pa bo treba krepiti tudi v obratni smeri, in sicer pri 
praktičnem izobraževanju, ki naj zlasti v visokošolskih strokovnih 
programih poteka v neposrednem delovnem procesu. Zato bo 
potreben dogovor med socialnimi partnerji in premislek o 
ustanovitvi ustreznega sklada za praktično izobraževanje. 

3. Študijska, znanstvenoraziskovalna in 

umetniška področja nacionalnega 
pomena 

3.1. Cilji visokega šolstva se uresničujejo na posameznih študijskih, 
znanstvenoraziskovalnih, umetniških in strokovnih področjih. 
Dejavnost, ki jo na teh področjih opravljajo visokošolski zavodi, 
omogoča nastanek novih znanstvenih, umetniških in strokovnih 
spoznanj ter izobraževanje novih rodov, hkrati pa je temelj 
ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja Republike 
Slovenije. 

3.2. Današnje in prihodnje študijsko, znanstvenoraziskovalno in 
umetniško delo temelji na domačih tradicijah in dosedanjih dosežkih 
ter ob sodelovanju z mednarodnim prostorom in primerjanju z 
njim. Zato mora delovanje visokošolskih zavodov, ki jih je ustanovila 
Republika Slovenija, zagotavljati kontinuiteto in mednarodno 
odprtost na vseh študijskih, znanstvenoraziskovalnih, umetniških 
in strokovnih področjih. 

3.3. Nacionalni pomen študijskih področij opredeljujejo naslednja 
merila: 

a) kakovost študijskega, znanstvenoraziskovalnega, 
umetniškega in strokovnega dela, ki je primerljiva tako v domačem 
kot v mednarodnem okviru; 

b) strateška vloga v gospodarskem, socialnem in kulturnem 
razvoju Republike Slovenije ter pri ohranjanju nacionalne identitete; 

c) zaposlitvene potrebe oziroma zakonska ureditev poklicev, za 
katere se zahteva visokošolska izobrazba; 

d) izboljšanje izobrazbene strukture prebivalstva. 

3.4. Uresničevanje ciljev ter učinkovito, racionalno delovanje in 
razvoj visokega šolstva zahteva preseganje dosedanje 
razdrobljenosti in zagotavljanje večje integriranosti na posameznih 
študijskih področjih ter med njimi. 

3.5. Ob upoštevanju mednarodne klasifikacije Isced (upoštevana 
je klasifikacija, sprejeta na 29. zasedanju Generalne konference 
Unesca, novembra 1997; namesto prejšnjih 17 zajema 22 
visokošolskih področij) Republika Slovenija zagotavlja delovanje 
visokošolskih zavodov na naslednjih študijskih področjih (v 
oklepaju je mednarodna šifra področja): 

1. področje: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede 
2. področje: (21) umetnost 
3. področje: (22) humanistične vede 
4. področje: (31) družbene vede 
5. področje: (32) novinarstvo in informatika 
6. področje: (34) poslovne in upravne vede 
7. področje: (38) pravo 
8. področje: (42) vede o živi naravi 
9. področje: (44) vede o neživi naravi 
10. področje: (46) matematika in statistika 
11. področje: (48) računalništvo 
12. področje: (52) tehniške vede 
13. področje: (54) proizvodne tehnologije 
14. področje: (58) arhitektura in gradbeništvo 
15. področje: (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
16. področje: (64) veterinarstvo 
17. področje: (72) zdravstvo 
18. področje: (76) socialno delo 
19. področje: (81) osebne storitve 
20. področje: (84) transportne storitve 
21. področje: (85) varstvo okolja 
22. področje: (86) varnost 

3.6. V okviru nacionalnega programa visokega šolstva Republike 
Slovenije deluje na vsakem študijskem področju po en 
visokošolski zavod ali več, odvisno od izpolnjevanja pogojev za 
ustanovitev in kakovostno delo, od strategij razvoja na posameznih 
strokovnih področjih ter od zaposlitvenih in izobraževalnih potreb. 
Z ustanovitvijo in delovanjem več javnih visokošolskih zavodov 
na posameznem študijskem področju oziroma s podeljevanjem 
koncesij Republika Slovenija zagotavlja optimalno dostopnost do 
študija, odprtost visokošolskih zavodov in njihovo sodelovanje v 
domačem in mednarodnem okolju ter njihovo pozitivno 
tekmovalnost in dopolnjevanje. 

3.7. Skladno z zakonom in ob sodelovanju z visokošolskimi zavodi 
daje mnenje o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev javnih 
visokošolskih zavodov Svet za visoko šolstvo Republike 
Slovenije, odlok o njihovi ustanovitvi pa sprejme Državni zbor 
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije. Zasebni 
visokošolski zavodi se ustanavljajo skladno z zakonom. 

3.8. Študijsko, znanstvenoraziskovalno, umetniško in strokovno 
delo na posameznem študijskem področju izvajajo univerze prek 
fakultet, umetniških akademij in visokih strokovnih šol ali 
samostojni visokošolski zavodi. Pri izvajanju svojega dela 
sodelujejo z raziskovalnimi organizacijami in drugimi zavodi 
(inštituti, klinike, zdravstveni, veterinarski zavodi ipd.) ter 
gospodarskimi družbami. 

3.9. Visokošolski zavodi na svojem študijskem področju oblikujejo 
študijske programe. Študijske programe izvajajo samostojno ali 
pa ob sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi v okviru 
univerze ali zunaj nje. Način financiranja iz javnih sredstev 
spodbuja uvajanje sistema kreditnega študija kot organizacijske 
oblike ter oblikovanje interdisciplinarnih študijskih programov. 
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4. Dejavnosti, potrebne za razvoj in 

učinkovito delo v visokem šolstvu 

Razvoj, učinkovito delovanje in uresničevanje ciljev visokega 
šolstva zagotavljajo tudi nekatere specifične dejavnosti, kot so 
spremljanje In spodbujanje kakovosti, služba za svetovanje, 
visokošolska prijavna in vpisna služba, pomlajevanje kadrov, 
študentski domovi, štipendiranje, mednarodno sodelovanje, 
izmenjava profesorjev in vključevanje tujih študentov, zdravstvena 
oskrba študentov, obštudijska dejavnost študentov ipd. 

4.1. Za nadaljnji razvoj visokega šolstva je bistvenega pomena 
ugotavljanje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in 
drugega strokovnega dela. Visoko šolstvo mora zagotoviti 
ustrezen obseg kakovostnega in mednarodno primerljivega 
raziskovalnega dela, pri tem pa ga izpostaviti javni presoji. V naših 
razmerah je mogoče zagotoviti visoko kakovost le ob tesnem 
sodelovanju visokošolskih, raziskovalnih in drugih zavodov 
(inštituti, klinike, zdravstveni, veterinarski zavodi ipd.), pa tudi 
gospodarskih družb, kar mora postati eden izmed osrednjih ciljev- 
naslednjega obdobja. S proračunskim financiranjem je treba 
spodbujati izobraževalno dejavnost kot osrednjo nalogo visokega 
šolstva. 

4.1.1. Visokošolski zavodi morajo večjo pozornost kot doslej 
nameniti vstopu novincev, uspešnosti študija, večji prehodnosti 
in zmanjševanju študijskega osipa, večji učinkovitosti in 
pravočasnemu dokončanju študija ter spremljanju in spodbujanju 
kakovosti študija z vzpostavitvijo sistema preverjanja in 
ocenjevanja kakovosti v visokem šolstvu. V'zadnjih letih je sicer 
opazno povečevanje prehodnosti in zmanjševanje osipa, zato je 
treba sistematično proučiti razloge za te spremembe ter še 
izboljšati razmere za učinkovit študij. Visokošolski zavodi morajo 
sistematično spremljati tudi kakovost svojega študijskega dela in 
v evalvacijske postopke pritegniti tako študente kot delodajalce, 
hitreje pa morajo zagotoviti tudi potek evalvacijskih postopkov v 
komisiji za kakovost visokega šolstva, kot to določa zakon. Skrb 
za kakovost in študijsko uspešnost je pomembna zlasti zato, da 
bi preprečili izgubo tudi najmanjših delov populacije, ki lahko 
doseže zaključeno stopnjo izobrazbe. 

4.1.2. Kakovost terciarnega izobraževanja je treba spodbujati z 
različnimi programi, ki posamezniku omogočijo pridobitev višje 
strokovne ali visokošolske (univerzitetne ali strokovne) izobrazbe 
v skladu z njegovimi interesi, zmožnostmi in poklicnimi pričakovanji. 
Nezadovoljiv delež vpisa na nekaterih študijskih področjih narekuje 
ob sistematičnem informiranju in svetovanju ter ustrezni 
štipendijski politiki tudi programske spremembe in predstavitveno 
delovanje, kar pa je v pristojnosti visokošolskih zavodov. Osrednjo 
vlogo na tem področju opravlja Visokošolska prijavno- 
informacijska služba (VPIS) na obeh univerzah. Ustrezne naloge 
s tega področja opravljajo tudi članice univerz skladno s statuti 
oziroma samostojni visokošolski zavodi. Visokošolska prijavno- 
informacijska služba Univerze v Ljubljani vodi prijavni postopek 
tudi za vse koncesionirane visokošolske zavode in opravlja 
skupne naloge za vso Slovenijo. Okrepiti pa bi bilo treba njeno 
informacijsko in svetovalno dejavnost. 

4.2. Razvoj visokošolskega izobraževanja, zlasti doseganje bolj 
uravnoteženega vpisa med različnimi študijskimi področji, mora 
ob študijskem svetovanju spremljati aktivna štipendijska politika. 
Na nacionalni ravni je treba čimprej vzpostaviti tudi sklad za 
štipendiranje študentov v tujini, predvsem za redke študije ter za 
študij na najbolj priznanih univerzah. 

4.3. S sistemskimi ukrepi je treba olajšati študij študentov s 
posebnimi potrebami. Prilagoditi je treba komunikacijske poti v 
visokošolskih zavodih in študentskih domovih, jim omogočiti 

uporabo knjižnic, laboratorijev in drugih storitev, pomembnih za 
uspešen študij. Z ustrezno organiziranim študijskim procesom 
(zlasti preverjanjem znanja) jim je treba omogočiti uresničevanje 
statusnih pravic, ki jih določa zakon. Ob upoštevanju Zakona o 
visokem šolstvu ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
vzgojno-izobraževalnimi potrebami se s proračunskimi sredstvi 
za visoko šolstvo vsako leto uresničujejo tudi projekti, namenjeni 
odpravljanju prostorskih, didaktičnih in drugih ovir ter zagotavljanju 
druge dodatne opreme, potrebne pri njihovem študiju. 

4.4. Ob skrbi za dodiplomske in podiplomske študente je treba 
nameniti posebno pozornost obnavljanju kadrovske zasedbe na 
visokošolskih zavodih (asistenti, docenti) ter ustreznemu številu 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev 
za uresničevanje drugih ciljev nacionalnega programa. Zato bo 
Republika Slovenija do leta 2005 zagotovila pogoje za vzpostavitev 
globalnega ravnovesja med številom profesorjev in docentov ter 
asistenti in drugimi sodelavci. Za ta cilj je posebej pomembno 
nadaljevanje in okrepitev projektov, kot sta "asistenti stažisti" in 
"mladi raziskovalci", pa tudi sistemska zagotovitev vzporedne 
nastavitve novega visokošolskega učitelja ob napovedani 
upokojitvi. Pri tem je treba razmerje med številom študentov na 
učitelja znotraj univerz (fakultet, oddelkov) čim bolj poenotiti in 
zmanjšati sedanje razlike. Republika Slovenija od univerz in 
visokošolskih zavodov pričakuje, da bo pri razpisih novih mest 
zagotovljena najširša odprtost za vse potencialne kandidate. 

4.6. Postavljeni cilji, še zlasti večje število študentov, zahteva 
nadaljnji razvoj materialnih razmer za izvajanje visokošolske 
dejavnosti. Učinkovitejše zagotavljanje materialnih razmer 
predpostavlja odpravo sedanje institucionalne in programske 
razdrobljenosti v visokem šolstvu oziroma njegovo večjo 
integracijo. 

4.6.1. Najbolj nujno povečevanje prostorskih zmogljivosti je bilo 
opredeljeno z Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere 
nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in 
izobraževanju (1994). Program je bil do leta 1999 pretežno 
uresničen, še nerešene potrebe in prioritete za naslednje obdobje 
do leta 2002 pa je opredelil Zakon o najetju posojila pri Skladu 
Sveta Evrope za socialni razvoj in izvedbi projekta investiranja v 
šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (1998). Zagotovitev 
in vzdrževanje ustreznih prostorov je stalna naloga v visokem 
šolstvu. 

4.6.2. Zaradi zastarevanja ter zaradi povečevanja obsega dela in 
novih standardov je treba pri načrtovanju proračuna več 
pozornosti nameniti financiranju raziskovalne in študijske opreme. 
Podobno velja za pridobivanje literature in razvoj informacijskih 
sistemov, knjižnična dejavnost pa se mora organizirati po zgledu 
tujih univerz. 

4.6.3. Po uspešnem poskusnem obdobju projekta se kot 
pomembna razvojna naloga pojavlja študij na daljavo (1994-1999). 
Nujno je treba sistemsko zagotoviti materialno podlago za njegovo 
širitev in za vzpostavitev nacionalnega centra. 

4.7. Poleg izboljševanja prostorskih razmer visokošolskih zavodov 
so nujno potrebne tudi razširitve zmogljivosti študentskih domov 
z novimi poslopji, adaptacijami in s pridobivanjem koncesionarjev, 
tako da bi leta 2005 tretjina vseh rednih študentov bivala v 
študentskih domovih.Tako se bo postopoma zmanjšalo neskladje 
med številom študentov in zmogljivostmi študentskih domov iz 
zadnjih 15 let. V državnem proračunu je potrebno še naprej 
zagotavljati sredstva za subvencioniranje bivanja v študentskih 
domovih. 

4.8. Vključevanje v mednarodno sodelovanje in v mednarodno 
delitev dela v visokem šolstvu postaja v sodobnih globalizacijskih 
procesih neizogibno, pri manjših visokošolskih sistemih pa 
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spodbudno vpliva tudi na splošno kakovost njihovega delovanja 
in inovativnost, ki jo v večjih sistemih zagotavlja že razvejenost 
domačih institucij. Zato je treba v naslednjem obdobju zagotoviti 
pogoje, v katerih bosta univerzi lahko dokazovali konkurenčnost 
v mednarodnem prostoru, pri čemer je posebej pomembno 
doseganje t.i. akademske kritične mase na domačih visokošolskih 
zavodih. V primerjanju s tujino si je treba prizadevati zlasti za 
kakovost raziskovalnega in izobraževalnega dela v visokem 
šolstvu; to pa lahko bistveno izboljšajo izmenjave študentov in 
profesorjev, skupno oblikovanje in izvajanje študijskih programov 
ter vključevanje v sisteme preverjanja kakovosti. Ta prizadevanja 
lahko dopolni tudi omogočanje obiskov gostujočih 
profesorjev.Temeljni poudarki v naslednjem obdobju morajo biti 
zato namenjeni sodelovanju slovenskih univerz in samostojnih 
visokošolskih zavodov v programih EU (premik od Tempusa k 
Socrates-Erasmusu, pa tudi drugim programom), širjenju in 
poglabljanju regionalnega sodelovanja v visokem šolstvu (Ceepus) 
ter neposrednemu medinstitucionalnemu sodelovanju. Zato imajo 
posebna sredstva za mednarodne izmenjave študentov in 
visokošolskih učiteljev, vključno z bivalnimi zmogljivostmi, v 
sedanjem obdobju strateški pomen. Pomemben vidik 
mednarodnega sodelovanja je tudi vključitev v multilateralne 
aktivnosti za medsebojno priznavanje diplom. Republika Slovenija 
bo pospeševala vse mednarodne aktivnosti, ki bodo vodile k 
uresničevanju teh ciljev. Univerzitetno mednarodno sodelovanje 
oziroma sprejem tujih študentov vodita službi za mednarodno 
sodelovanje na obeh univerzah v sodelovanju z mednarodno 
službo Ministrstva za šolstvo in šport ter Službo za programe 
EU. 

4.9. Zdravstvena oskrba študentov je zagotovljena na podlagi 
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
Pogoj za uveljavljanje pravic do zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja je status študenta. Zakon o visokem 
šolstvu je vsem študentom, ki se izobražujejo v okviru rednega 
ali izrednega študija in niso zaposleni ali iskalci zaposlitve omogočil 
uveljavljanje pravic do zdravstvene oskrbe. Študentom so 
zagotovljene tudi druge pravice, ki izhajajo iz naslova 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, družinskih prejemkov 
preživnin in dohodnine. 

4.10. Interesne dejavnosti študentov so pomembno dopolnilo k 
študijskemu delu študentov. Potekajo po programu, ki ga sprejme 
študentski svet univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. 
Sestavni del teh dejavnosti je tudi športna dejavnost študentov, 
določena z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji. 

5. Standardi za opravljanje 

visokošolske dejavnosti 

5.1 Obseg nacionalnega programa visokega šolstva 

Nacionalni program visokega šolstva obsega: 
- integralno povezano pedagoško ter znanstvenoraziskovalno, 
umetniško in strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
ter znanstvenih delavcev, 
- knjižničarsko, informacijsko in drugo strokovno dejavnost, 
- organizacijske, upravne, administrativne in druge infrastrukturne 
naloge univerz oziroma visokošolskih zavodov, 
- investicije in vzdrževanje javnih visokošolskih zavodov in javnih 
študentskih domov, 
- dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo v visokem 
šolstvu. 

Visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci opravljajo 
drugo raziskovalno delo skladno z nacionalnim programom 
raziskovalne dejavnosti. 

5.2. Standardi za delo visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev 

Gledano v celoti naj bo na univerzah največ 20 študentov na 
visokošolskega učitelja oziroma 25 študentov na visokošolskega 
sodelavca. V petletnem obdobju po sprejetju nacionalnega 
programa se ta standard izboljšuje, tako da bi bilo mogoče 
postopoma uvajati aktivne študijske oblike in s kakovostnejšim 
študijskim procesom realno skrajšati študij. Razmerje med učitelji 
in sodelavci ter študenti bi moralo biti 1:15 oz. 20, posebej v 
programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe. 

Tri leta pred upokojitvijo visokošolskega učitelja se na njegovo 
mesto sistemizira nov visokošolski učitelj. 

Visokošolskim učiteljem in sodelavcem pripadajo redna letna 
sredstva za individualno znanstvenoraziskovalno, umetniško in 
strokovno delo. 

5.3. Standardi za izvajanje dodiplomskih študijskih 
programov 

Visokošolski študij obsega organizirano študijsko delo po 
študijskih programih, to je predavanja, seminarje, vaje, praktično 
izobraževanje, pripravljanje na izpite in druge študijske obveznosti 
ob konzultacijah z visokošolskimi učitelji in sodelavci ter mentorji, 
ter individualno študijsko delo. 

5.3.1. Študijski programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe 
trajajo 3 leta ali 6 semestrov in obsegajo predavanja, seminarje, 
vaje, pripravljanje na> izpite in druge študijske obveznosti - te 
potekajo na visokošolskem zavodu - ter praktično izobraževanje 
v gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih ali organih 
lokalnih skupnostih. Izjemoma in dokler se ne izvaja soroden 
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, trajata 4 
leta ali 8 semestrov študijska programa za pridobitev visoke 
strokovne izobrazbe Socialno delo ter Sanitarno inženirstvo. 

5.3.2. Pri praktičnem izobraževanju kot integralnem delu študijskih 
programov za pridobitev visoke strokovne izobrazbe se iz javnih 
sredstev poravnavajo stroški za plačo organizatorja praktičnega 
izobraževanja v gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih 
ali organih lokalnih skupnosti. 

Praktično izobraževanje organizirajo visokošolski zavodi v 
sodelovanju z zbornicami, gospodarskimi družbami, zavodi, 
državnimi organi ali organi lokalnih skupnosti, izvaja pa se v 
gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih ali organih 
lokalnih skupnosti. 

5.3.3. Študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe 
trajajo 4 leta ali 8 semestrov, razen: 
- študijskih programov arhitekture, elektrotehnike, farmacije, 
gradbeništva, geodezije, računalništva in informatike, strojništva, 
ki lahko trajajo 9 semestrov, 
- študijskih programov veterine in enopredmetne teologije, ki 
trajata 10 semestrov, 
- študijskih programov medicine in stomatologije, ki trajata 6 let 
oziroma 12 semestrov. 

5.4. Standardi za izvajanje podiplomskih študijskih 
programov 

5.4.1. Podiplomski študij po študijskih programih za pridobitev 
specializacije ali magisterija obsega organizirano študijsko delo 
ob konzultacijah z visokošolskimi učitelji, sodelavci in mentorji, 
ter individualno študijsko delo. 
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Študijski programi za pridobitev specializacije obsegajo največ 
300 ur organiziranega študijskega dela, če trajajo eno leto, oziroma 
največ 450 ur, če trajajo do dveh let. 

Študijski programi za pridobitev magisterija obsegajo največ 300 
ur organiziranega študijskega dela v prvem letniku in do 150 ur v 
tretjem semestru, četrti pa je v celoti namenjen izdelavi magistrske 
naloge. 

5.4.2. Študij za pridobitev doktorata znanosti, obsega individualno 
študijsko delo ob konzultacijah z visokošolskimi učitelji in sodelavci 
ter mentorji, skladno s študijskim programom pa tudi skupinsko 
študijsko delo. Študij za pridobitev doktorata poteka kot enovit 
samostojen študij, ki traja štiri ieta, v prvih dveh letnikih pa lahko 
poteka kot študijski program za pridobitev magisterija. 

5.5. Načela za financiranje visokošolskih zavodov 

5.5.1. Da bi zagotovili učinkovito in racionalno uporabo sredstev, 
zlasti pa skrajšali trajanje študija, povečali prehodnost med letniki 
in pospešili končanje študija, se pri odločanju o financiranju iz 
javnih sredstev upoštevajo naslednja načela in merila. 

5.5.1.1. Iz javnih sredstev se visokošolski zavodi lahko financirajo 
le za študijske programe, h katerim skladno z zakonom Svet za 
visoko šolstvo oblikuje pozitivno mnenje ali soglasje. 

5.5.1.2. Načelo učinkovitosti: da bi bila razpoložljiva sredstva 
čimbolj učinkovito porabljena in da bi omogočili pridobitev visoke 
izobrazbe čim večjemu številu kandidatov, imajo pri financiranju 
prednost krajši študijski programi (to je, triletni strokovni in štiriletni 
univerzitetni) ali tisti, ki so povezani pri izvajanju (npr. v kreditnem 
sistemu), oziroma visokošolski zavodi, ki ob zagotovljeni 

kakovosti ponujajo tudi materialno bolj racionalno izvedbo 
programa (tudi z zasebnimi visokošolskimi zavodi na podlagi 
koncesijske pogodbe). V študijskih programih se poleg 
organiziranega študijskega dela (predavanja, vaje ipd.) upošteva 
tudi individualno študijsko delo (samostojna izdelava seminarskih 
oziroma diplomskih nalog, priprave na vaje, izpite ipd.) 

5.5.1.3. Načelo intenzivnosti in kakovosti: ob predpostavki, da 
v Sloveniji.zaradi omejenih človeških in finančnih virov ni mogoče 

razviti visoko kakovostnih in obenem stroškovno sprejemljivih 
študijskih programov na prav vseh specialnih področjih, 
se spodbuja usmeritev visokošolskih zavodov na tista področja, 
na katerih lahko oblikujejo kakovostne programe, v katere se 
bodo vključevali tudi tuji študenti. Na specialnih področjih je 
priporočljivo izobraževanje naših študentov v tujini ter njihovo 
štipendiranje, kar še posebej velja za podiplomski študij. Programi, 
ki se zaradi majhnega števila študentov razpisujejo občasno in je 
za njihovo izvajanje težje zagotoviti kakovost, obenem pa bistveno 
presegajo povprečne stroške za izobraževanje v tujini, se ne 
financirajo. 

5.5.1.4. Načelo izbire: visokošolski zavodi študentom omogočajo 
čim večjo izbiro ne le vsebinsko raznovrstnih programov in 
programov različnega trajanja, temveč tudi izbiro izvajalcev. 

5.5.1.5. Načelo vseživljenjskosti: ker vsega znanja ni mogoče 
posredovati med dodiplomskim študijem, se dodiplomski študijski 
programi dopolnjujejo s študijskimi programi za izpopolnjevanje 
ter s podiplomskimi specialističnimi in magistrskimi študijskimi 
programi. Po trajanju in načinu izvedbe neekstenzivni dodiplomski 
programi zagotavljajo bolj stabilno financiranje ter možnost hitrejše 
širitve rednega podiplomskega študija. 

5.5.1.6. Načelo mednarodne primerljivosti: ob uporabi meril 
učinkovitosti, intenzivnosti, kakovosti, izbire in vseživljenjskosti je 
treba upoštevati tudi mednarodno primerljivost oziroma možnost 

izvajanja določenega programa v sodelovanju z mednarodno 
visokošolsko mrežo. 

5.5.1.7. Pri financiranju študijskih programov, ki se začnejo izvajati 
na novo, se upoštevajo naslednja merila: 
a - na danem študijskem področju je izkazana akumulacija 
zadostnega novega in mednarodno potrjenega znanja in zadostno 
število mednarodno uveljavljenih visokošolskih učiteljev; 
b - zagotovljen je zadosten vpis kandidatov, pri delodajalcih pa 
so izkazane potrebe po diplomantih na novem področju (tudi 
možnost samozaposlovanjaj; 
c - zagotovljena je mednarodna uveljavljenost programa oziroma 
se program izvaja v povezavi s tujimi univerzami ali visokimi 
šolami; 
č - z novim programom se posodablja oziroma nadomešča 
prejšnji; 
d - novi program pripomore k bolj uravnovešenemu razvoju 
posameznih študijskih področij in k večji izbiri; 
e - izvedba novega programa je zasnovana časovno intenzivno 
oziroma je oblikovan iz predmetov ali modulov obstoječih 
programov (kreditni sistem); 

f - v določenem deležu je izvajanje novega programa 
sofinancirano iz drugih virov. 

Izpolnjevanje pogojev od a do c je obvezno. Z merili od č do f se 
razvrščajo programi, če je treba med njimi določiti prioritete 
oziroma če sredstva ne zadoščajo za financiranje vseh. 

5.5.2. Vpisna mesta za dodiplomski študij. Skladno s predpisom iz 
75. člena Zakona o visokem šolstvu se Vlada Republike Slovenije 
s posamezno univerzo oziroma visokošolskimi zavodi za vsako 
študijsko leto dogovori in da soglasje k številu prostih vpisnih 
mest za prvi letnik dodiplomskega študija. Ta mesta so navedena 
v razpisu za vpis. 

Visokošolski zavod lahko po merilih za prehode dovoli vpis v 
višje letnike drugim študentom, vendar se financiranje opredeli 
največ do števila, ki je bilo za posamezno generacijo na tem 
visokošolskem zavodu določeno z razpisom za vpis v 1. letnik. 

Visokošolski zavod mora vsem študentom izrednega študija, ki 
izpolnijo pogoje za vpis v drugi ali katerikoli naslednji letnik, na 
njihovo pisno prošnjo dovoliti vpis v redni študij, vendar največ do 
števila, ki je bilo za vpisno generacijo določeno z razpisom za 
vpis v 1. letnik. 

Podlaga za financiranje dodiplomskega študija v nacionalnem 
programu je število vseh vpisanih študentov na univerzi oziroma 
visokošolskem zavodu in ne število študijskih programov. 
Izvajanje posameznih študijskih programov urejajo univerze 
oziroma samostojni visokošolski zavodi z ustreznim 
organiziranjem študija (kreditni sistem, interdisciplinarne 
povezave). Kadar na določenem študijskem področju delujeta 
dva visokošolska zavoda ali več, se njihova dejavnost financira, 
če je v prvem letniku na posamezni fakulteti, akademiji ali visoki 
strokovni šoli skupaj vpisanih najmanj 100 študentov (brez 

■ponavljalcev in ne glede na število študijskih programov); ob 
zmanjševanju tega števila se dejavnost financira še dve leti, 
pozneje pa le ob ustrezni reorganizaciji (združitev, pripojitev ipd.). 
Če je število vpisanih študentov manjše od tega standarda, se 
dejavnost lahko financira samo na enem visokošolskem zavodu 
v državi. 

5.5.3. Podiplomski študij se financira na podlagi vsakoletnega 
javnega razpisa za sofinanciranje, če visokošolski zavod: 
a - izvaja veljavne študijske programe, ovrednotene po kreditnem 
sistemu, zagotavlja interdisciplinarnost in izbirnost ter vpisuje 
zadostno število podiplomskih študentov; 
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b - programe sestavi tako, da omogočajo individualno 
raziskovalno delo študentov; 
c - izvaja študij in raziskovalno delo v sodelovanju z drugimi 
visokošolskimi zavodi oziroma raziskovalnimi organizacijami 
doma ali v tujini, tako da skupno zagotavljajo najbolj uveljavljene 
profesorje, optimalno uporabo prostorov, laboratorijev in 
raziskovalne opreme, knjižnic, informacijskega servisa ipd.; 
č - upošteva pravila za določanje šolnine; 
d - dokazuje aktivno mednarodno sodelovanje; 
e - načrtno spremlja in ocenjuje svoje delo ter izkazuje 
kakovostno izvajanje študija in raziskovalnega dela (reference). 

5.5.4. Za specializirana študijska področja z zelo majhnim številom 
študentov se lahko razpišejo štipendije za študij v tujini; te 
vsebujejo tudi stroške šolnine. 

6. Okvirni obseg sredstev za izvedbo 

6.1. Strateški cilji, mednarodne primerjave ter ocena potrebnega 
okvirnega obsega sredstev za izvedbo. Razvoj visokega šolstva 
ter vlaganje vanj danes strokovnjaki postavljajo prav v vrh 
nacionalnih strateških prioritet. Generacije, ki se bodo vpisovale 
na naše univerze in samostojne visokošolske zavode na prelomu 
stoletja, bodo nosilke prihodnjega razvoja Slovenije. Kot 
samostojna država s primerljivo manjšim številom prebivalcev 
moramo še posebej poskrbeti za kakovostno visokošolsko 
izobraževanje, ki bo dosegljivo čim večjemu deležu mladih ljudi, 
pa tudi za izobraževanje odraslih in vseživljenjsko visokošolsko 
izobraževanje. Hitro povečevanje števila študentov zato nikakor 
ne sme poslabšati študijskih razmer (razmerje med profesorji in 
študenti, prostorske razmere, oprema ipd.). Na podlagi 
postavljenih ciljev visokega šolstva bo treba še povečevati število 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ne le zaradi povečevanja 
števila študentov, temveč tudi zaradi nujnega spodbujanja drugih, 
doslej podcenjenih dejavnosti v visokem šolstvu (temeljno 
raziskovalno delo, podiplomski študij, izredni študij, študij na 
daljavo, študijski programi za izpopolnjevanje ipd.). Ista gibanja 
narekujejo potrebe po nadaljnjem urejanju kritičnih prostorskih 
razmer, večjo pozornost pa bo treba nameniti investicijskemu 
vzdrževanju in opremi. Vlaganja v študijsko in raziskovalno opremo 
so nujna že zaradi zastarelosti, poleg tega pa je treba opremo 
prilagoditi novim zahtevam dela v visokem šolstvu (informacijska 
podpora za samostojno delo, študij na daljavo ipd.) in povezovanju 
s tujino, kar lahko občutno racionalizira delovanje visokošolskih 
zavodov. 

Izhodišče za opredeljevanje razvojnih ciljev je bila analiza našega 
položaja (Strokovna izhodišča za nacionalni program visokega 
šolstva v RS, 1997, 1. in 5. pogl.) v mednarodnih primerjavah; 
takšno izhodišče je potrebno tudi pri ocenah okvirnih sredstev za 
doseganje teh ciljev. 

6.1.1. Povprečni delež javnih sredstev, namenjenih terciarnemu 
izobraževanju v državah OECD, je leta 1992 znašal 1,4 % BDP, 
ob precejšnjih nihanjih med posameznimi državami. Po podatkih 
za leto 1991 so javna sredstva, namenjena terciarnemu 
izobraževanju v Sloveniji, dosegla 1,06 % BDP, po podatkih za 
leto 1996 1,18 % BDP, po podatkih za leto 1999 in 2000 pa po 
oceni 1,21 % oziroma 1,23 %. Povprečni letni izdatki na študenta 
v terciarnem izobraževanju v državah OECD so leta 1992 znašali 
7.940 USD ali 45,3 % povprečnega BDP na prebivalca.Tudi tu so 
nihanja med državami precejšnja, saj razlike presegajo faktor 3. 
Po podatkih za leto 1991 je Slovenija porabila 3.235 USD ali 51,1 
% BDP na prebivalca, po podatkih za leto 1996 5.915 USD ali 
64,7 %, po podatkih za leto 1999 pa 5.435 USD ali 54,81 BDP na 
prebivalca, za leto 2000 pa 5.970 USD ali 54,58 % BDP. 

6.1.2. Vlaganje v (terciarno) izobraževanje spada med najbolj 
pomembne investicije, kar kažejo tudi tuji podatki za države s 
primerljivo majhnim številom prebivalcev. Ob tem je treba opozoriti, 
da je bil na začetku devetdesetih naš zaostanek za državami, s 
katerimi se želimo primerjati, velik, in da še vedno ni v celoti 
nadoknađen. Če hočemo zagotoviti z drugimi razvitimi državami 
primerljiv delež visokošolsko izobraženih strokovnjakov, bomo v 
naslednjem desetletju - tudi ob upoštevanju siceršnjih neugodnih 
demografskih gibanj - morali ohraniti in še povečati doseženo 
skupno število študentov, visokemu šolstvu v celoti pa zagotoviti 
tudi bolj sodobne, kakovostne študijske razmere, boljše pogoje 
za raziskovalno delo in večjo vpetost v mednarodni prostor. 

6.1.3. Da bi dosegli postavljene cilje, mora Slovenija v primerjavi z 
drugimi razvitimi državami iz javnih sredstev v naslednjih letih 
namenjati za terciarno izobraževanje najmanj 1,4 % BDP. Glede 
na predvideno večanje števila študentov, ki so kalkulativna osnova 
za izračun potrebnih sredstev, je potrebna 5-odstotna realna rast 
sredstev letno. 

6.1.4. Prioritete pri tem morajo biti usmerjene predvsem v: 
- nove nastavitve (izvajanje novih študijskih programov, dodatna 
študijska mesta, novi visokošolski zavodi, pomlajevanje 
visokošolskih učiteljev in asistentov), 
- vlaganja v razvoj in posodabljanje opreme (laboratoriji, knjižnice, 
informatika), 
- temeljno raziskovalno dejavnost, 
- subvencioniranje bivanja študentov in druge socialne transfere. 

6.2. Sistem financiranja visokega šolstva je do Zakona o 
spremembi zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 99/99) izhajal 
iz financiranja posameznih študijskih programov in posameznih 
drugih dejavnosti, kar je za sodobno organizacijo in delovanje 
univerz in drugih visokošolskih zavodov preveč razdrobljeno, 
neprilagodljivo, nespodbudno in pretirano administrativno. 
Strokovna razprava in mednarodne primerjave so pokazale, da 
je treba izpeljati prehod od financiranja po študijskih programih in 
posameznih dejavnostih, ki so državo postavljale v administratorja 
visokega šolstva, k financiranju univerz oziroma visokošolskih 
zavodov po v svetu vse bolj uveljavljenem načelu integralnega 
financiranja ("lump sum", "v kosu"). Takšen način, ki gaje uvedla 
zakonska novela, izhaja iz stroškov za izvedbo celotnega 
dogovorjenega programa določenega obsega oziroma 
zahtevnosti, univerza oziroma samostojni visokošolski zavodi 
pa pri tem v okviru siceršnjih predpisov kar najbolj preudarno 
upravljajo s sredstvi. Uvedba takšnega sistema zahteva odprtost 
in odgovornost ("accauntability") univerz in samostojnih 
visokošolskih zavodov do javnosti ter praktično uveljavitev sistema 
preverjanja in ocenjevanja njihove kakovosti. Pri uvedbi novega 
načina financiranja je treba upoštevati postopnost, pa tudi 
mednarodne izkušnje in dokumente, še zlasti tiste, ki so nastali v 
Svetu Evrope (predvsem v Odboru za visoko šolstvo in 
raziskovanje) ali na pobudo univerzitetnih okolij (npr. Erfurtska 
deklaracija o avtonomiji univerze, 1996; Five Ways to improve 
University Funding, 1997). 

6.3. Obseg sredstev za izvedbo študijske dejavnosti se določi ob 
upoštevanju števila študentov in diplomantov na posameznem 
študijskem področju (t.j. za več študijskih programov z istega 
disciplinarnega področja) ter študijskega področja. Tako se 
posredno uveljavljajo nekateri elementi tj. "vaucher" sistema. Ta 
sredstva si pridobijo univerze oziroma samostojni visokošolski 
zavodi "v kosu" za izvajanje temeljne, to je študijske dejavnosti. 
Ob tem se posebej zagotavljajo sredstva za razvojne naloge 
oziroma dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo v 
visokem šolstvu, v okviru nacionalne raziskovalne politike pa 
tudi sredstva za temeljno raziskovalno dejavnost. Sredstva za 
investicije in vzdrževanje objektov v visokem šolstvu oziroma za 
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nakup drage opreme se posebej določijo s proračunom. V njem 
se zagotovijo tudi sredstva za socialne transfere (štipendije, 
subvencioniranje prehrane, študentski domovi, bivanje ipd.). 
Zagotoviti je treba pravočasno in preudarno načrtovanje dejavnosti 
ter usklajevanje med univerzami oziroma visokošolskimi zavodi 
in resornimi ministrstvi, kar mora biti podlaga za oblikovanje 
vsakoletnega proračuna, upoštevaje tudi poročanje univerz 
oziroma samostojnih visokošolskih zavodov o realizaciji. Na tej 
podlagi država in univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi 
sklenejo ustrezne vsakoletne ali večletne medsebojne pogodbe. 

6.4. Obseg sredstev v kratkoročnem obdobju do leta 2005. Na 
podlagi ciljev, opredeljenih v tem dokumentu, ob upoštevanju 
sedanjih gibanj v obsegu dejavnosti visokošolskih zavodov in 
njihovega financiranja iz državnega proračuna ter ob upoštevanju 
projekcije števila študentov do leta 2005, je mogoče izračunati 
okvirni obseg potrebnih sredstev za to obdobje. Upoštevana so 
proračunska sredstva, ki se zagotavljajo (1) prek Ministrstva za 
šolstvo in šport za plače visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
drugih delavcev, za materialne stroške in druge namenske naloge 
ter za investicije, (2) prek Ministrstva za znanost in tehnologijo za 
mlade raziskovalce, temeljne in aplikativne raziskave in druge 
namenske naloge ter (3) prek Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve in deloma prek Ministrstva za šolstvo in šport za 
štipendije, subvencije za bivanje, prehrano in prevoze ter druge 
socialne transfere. Izračun ne vsebuje pogodbenih obveznosti, 
ki neposredno ne zadevajo ciljev, določenih v tem nacionalnem 
programu, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. 

6.4.1. Bistveni dejavnik, ki vpliva na obseg potrebnih proračunskih 
sredstev, namenjenih osnovni dejavnosti visokošolskih zavodov, 
to je nemotenemu študijskemu procesu, je število vpisanih 
študentov. To posredno ali neposredno vpliva na obseg sredstev 
za plače, materialne stroške, investicije v prostor in opremo, 
raziskovalno delo, socialne transfere ipd. Ob upoštevanju 
projekcije vpisnih gibanj je mogoče v naslednjem desetletju 
pričakovati, da se skupno število študentov ne bo več tako 
dramatično povečevalo, kot po letu 1990, in da se bo postopno 
ustalilo na okrog 70.000 dodiplomskih študentov (50.000 rednih) 
v terciarnem izobraževanju. Da bi zagotovili povečan vpis, uresničili 
razvojne cilje visokega šolstva, kot so zlasti obnova kadrovske 
zasedbe, izboljšanje učinkovitosti in kakovosti študija, postopno 
zmanjševanje omejitev vpisa in postopno financiranje izrednega 
študija, vpeljava sistemskega financiranja podiplomskega študija, 
izboljšanje materialnih razmer za izvedbo visokošolske dejavnosti 
ter okrepljeno mednarodno sodelovanje v visokem šolstvu, bo 
treba po oceni tudi v naslednjih letih za to dejavnost zagotoviti 
realno povečana sredstva, najmanj za 5 % letno. 

6.4.2. V nadaljevanju (gl. tabelo 1) je prikazana projekcija sredstev 
za uresničevanje nacionalnega programa visokega šolstva do 
leta 2005 ob predpostavki najmanj 5 % realne letne rasti. Sredstva 
so prikazana v cenah iz leta 2000. Rast sredstev predvideva 
predvsem: 
- povečanje števila asistentov in visokošolskih učiteljev zaradi 
povečanega števila študehtov, 
- povečanje sredstev za materialne stroške in opremo zaradi 
povečanega števila študentov in diplomantov, prostora in opreme, 
- povečanje sredstev za individualno raziskovalno dejavnost 
visokošolskih učiteljev in postopno povečanje materialnih 
sredstev za raziskovalno delo asistentov, 
- povečanje sredstev za mednarodno dejavnost univerz oziroma 
visokošolskih zavodov ob vključevanju v projekte EU (participacija 
Slovenije v programu Socrates-Erasmus ipd), 
- povečanje sredstev za izboljšanje opreme in za posodobitev 
informacijsko- komunikacijskih sistemov na univerzah in 
visokošolskih zavodih, 
- povečanje sredstev za štipendije, študentske domove in druge 
socialne transfere. 

6.4.3. Glede na oceno realne rasti slovenskega bruto družbenega 
proizvoda v prihodnjih letih je treba ob tej projekciji upoštevati, da 
moramo vsekakor zadržati dosedanji, že doseženi delež sredstev 
za dejavnost visokega šolstva (1.2 % BDP). Za približanje stopnji 
1.4 %, kot je v povprečju dosežena v državah OECD, ki naj bi jo 
dosegli v letu 2005, bo treba sredstva za financiranje visokega 
šolstva dodatno realno povečevati za stopnjo realne rasti bruto 
domačega proizvoda. Dinamika rasti, ki pomeni približno dvakratno 
povečanje sredstev glede na leto 2000 je prikazana s projekcijo 
v tabeli 1. Povečanje do 1.4% BDP bo doseženo z: a) realno 
najmanj 5 % letno rastjo, b) 10 % rastjo za materialne stroške in 
opremo ter individualno raziskovalno delo, c) 20 % rastjo za 
modernizacijo informacijsko-komunikacijskih sistemov ter č) 
okrog 1,700.000.000 SIT letno za najpomembnejše razvojne 
naloge. Ob nespremenjenih virih financiranja se bodo sredstva 
najprej usmerila v postopno povečevanje števila študentov 
rednega študija in sofinanciranje izrednega študija, v zagotavljanje 
zadostnih prostorskih zmogljivosti in drugih razmer, ki jih zahtevajo 
povečano število študijskih mest in sodobni standardi študija, ter 
za pospeševanje tiste visokošolske dejavnosti, ki je bila doslej 
zapostavljena, postaja pa razpoznavna razvojna nujnost visokega 
šolstva na pragu novega stoletja (širitev podiplomskega 
izobraževanja, razvoj programov za izpopolnjevanje, mobilnost 
profesorjev in študentov, programi vseživljenjskega 
izobraževanja, razvoj nacionalnega sistema izobraževanja na 
daljavo, razvoj samostojnih visokošolskih zavodov v nekaterih 
regijskih središčih ipd.). ' • 
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TABELA 1: Proračunska sredstva v visokem šolstvu od leta 2000 do leta 2005 v cenah 
iz leta 2000 

v mio SIT 

VISOKO ŠOLSTVO 
Javna sredstva za terciarno 

izobr. 
20003 

Plan 
2001 

Plan 
2002 

Plan 
2003 

Plan 
2004 

Plan 
2005 

1. VIRMSS 

Dejavnost visokega šolstva 24.555 29.195 32.061 34.966 37.914 40.911 

Obštudijska dejavnost1 19 19 20 20 21 21 

Investicije in investicijsko 
vzdrževanje 

3.332 4.819 4.497 2.841 2.868 3.231 

Razvojne naloge 2.146 2.354 2.545 2.691 2.819 2.954 

Skupaj 30.052 36.386 39.123 40.517 43.623 47.117 

2. VER MZT 

Mladi raziskovalci 2.498 2.623 2.574 2.892 3.037 3.189 

Temeljne in aplikativne raziskave 3.626 3.807 3.997 4.197 4.407 4.627 

Drugo 1.924 1.475 1.548 1.626 1.707 1.792 

Skupaj 8.048 7.905 8.119 8.715 9.151 9.608 

3. VIR MDDSZ in MSS 

Štipendije (ocena) 6.397 6.707 6.991 7.211 7.434 7.674 

Subvencije za bivanje 521 559 638 740 851 970 

Subvencije za prehrano 1.411 1.482 1.541 1.587 1.635 1.664 

Subvencije za prevoz 756 759 776 793 827 844 

Skupaj socialni transferji - 9.085 9.507 9.946 10.331 10.747 11.152 

Skupaj2 (1+2+3) 47.185 53.798 57.188 59.563 63.521 67.877 

Opombe: 
'Niso upoštevana sredstva, namenjena za univerzitetni šport, kijih posebej obravnava nacionalni program športa. 
2 Pri zagotavljanju javnih sredstev za nekatere druge naloge, ki jih opravljajo posamezni visokošolski zavodi, 
poleg naštetih z manjšimi sredstvi sodelujejo tudi druga ministrstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Ministrstvo za zdravstvo. Ministrstvo za notranje zadeve idr.), vendar ta sredstva niso upoštevana. 
' Razpored sredstev je pripravljen na podlagi novega sistema financiranja, uvedenega z novelo Zakona o visokem 
šolstvu (1999) in je podlaga za izračunane projekcije v letih od 2001 do 2005. 
Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, marec 2000. 
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TABELA : Proračunska sredstva v visokem šolstvu od leta 1997 do leta 2000 v tekočih cenah 
v mio SIT 

VISOKO ŠOLSTVO 
Javna sredstva za terciarno izobr. 

1997 1998 1999 2000 1 

1. VIR MŠŠ 

Plače 15,254 16.993 19.801 22.153 

Materialni stroški 3.015 3.100 3.461 3.644 

Drugo 752 745 1.053 1.133 

Investicije 2.884 1.787 3.527 3.122 

Skupaj 21.905 22.625 27.842 30.052 

2. VIR MZT 

Mladi raziskovalci ' 1.840 2.002 2.379 2.498 

Temeljne in aplikativne raziskave 2.407 2.968 3.453 3.626 

Drugo 1.178 1.385 1.337 1.924 

Skupaj 5.425 6.355 7.169 8.048 

3. VIR MDDSZ in MŠŠ 

Stipendije (ocena) 5.152 5.265 5.870 6.397 

Subvencije za bivanje 359 400 468 521 

Subvencije za prehrano 1.009 1.234 1.169 1.411 

Subvencije za prevoz 460 504 612 756 

Skupaj socialni transferji 6.980 7.403 8.119 9.085 

Skupaj2 (1+2+3) 34.310 36.383 43.130 47.185 

Opombe: 

' Niso upoštevani podatki za univerzitetni Šport 
2 Pri zagotavljanju javnih sredstev za nekatere druge naloge, kijih opravljajo posamezni 

visokošolski zavodi, poleg naštetih z manjšimi sredstvi sodelujejo tudi druga ministrstva 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za notranje zadeve idr.), 

vendar la sredstva niso upoštevana. 
Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Ministrstvo za delo, družino 

in socialne zadeve 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor RS je na 16. seji dne 21. 10. 1999 opravil prvo 
obravnavo predloga nacionalnega programa visokega šolstva 
(EPA 319-11). Sklenil je, da je primerna podlaga za pripravo predloga 
za drugo obravnavo ter da ga pripravi predlagatelj v skladu z 
osmimi stališči, ki so bila sprejeta na seji, tako da: 

bo oblikovan programsko bolj strnjeno in pregledno, 
bodo razvojne naloge v visokem šolstvu predstavljene v 
posebnem poglavju, 
bodo postavljeni cilji uresničljivi z 1,4% deležem iz BDP in se 
za razvoj, ocenjena na 1.700.000.000 SIT letno neposredno 
zagotovijo za uresničitev nacionalnega programa, 
bo zagotovljena realna rast sredstev na ključnih področjih 
(podiplomski študij, asistenti stažisti, mladi raziskovalci, 
raziskovalno delo, investicije, socialni transferi in mednarodno 
sodelovanje), 
bo raba sredstev učinkovita in racionalna, 
bo zagotovljeno programsko preoblikovanje podiplomskega 
študija, 
bo uveden kreditni sistema študija, 
bodo v njem ukrepi za olajšanje študija študentov s posebnimi 
potrebami. 

V predlogu nacionalnega programa visokega šolstva za drugo 
obravnavo je predlagatelj vsa ta stališča upošteval in besedilo 
ustrezno dopolnil. 

Skladno s prvim stališčem je celotno besedilo oblikoval 
programsko bolj strnjeno in po poglavjih bolj pregledno, izpustil 
pa je dosedanje prvo poglavje "Razvoj visokega šolstva v 
novejšem obdobju", ki je bilo na pobudo Sveta za visoko šolstvo 
RS v strokovnih izhodiščih za pripravo nacionalnega programa 
predvsem zato, ker v Sloveniji ni bilo nobene celovite analize 
novejšega obdobja, brez nje pa ni bilo mogoče pripraviti realnih 
ciljev. Pri tem je predlagatelj upošteval tudi dejstvo, da sta od 
priprave predloga za prvo obravnavo (1997) do obravnave v letu 
1999 pretekli več kot dve leti, zato je besedilo redakcijsko dopolnil 
na vseh tistih mestih, kjer je medtem zastarelo. Pri tem je upošteval 
tudi sprememba in dopolnitve iz novele Zakona o visokem šolstvu 
(Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu 
■ Ur. I. RS, št. 99/99). 

Skladno z drugim stališčem je opredelitev dejavnosti, potrebnih 
za razvoj in učinkovito delo v visokem šolstvu, ki je bilo v 
dosedanjem besedilu del 3. poglavja (podpog. 3.10.), prikazana v 
samostojnem novem 4. poglavju. 

Predlagatelj je ob upoštevanju tretjega In četrtega stališča 
ponovno preučil parametre, ki bodo omogočali doseganje 
postavljenih ciljev in pri tem načrtoval, da naj bo delež sredstev 
za visoko šolstvo 1,4 % BDP. Ocenjena sredstva za razvoj je 
neposredno vnesel v projekcijo sredstev za uresničitev 
nacionalnega programa do leta 2005. Da bi dosegli predvideni 
delež BDP, ki je primerljiv s šolsko razvitimi državami, je 
predlagatelj načrtoval povprečno najmanj 5 % realno rast sredstev 
za odpravo dosedanjih neskladij, nastalih zaradi hitrega 
povečevanja števila študentov po letu 1990, z povečanimi vlaganji 
(10 %-20 %) za materialne stroške, opremo, individualno 
raziskovalno delo in za posodabljanje informacijskega sistema 
ter 1.700.000.000 SIT letno za najpomembnejše razvojne naloge. 
Preglednica št. 1, ki prikazuje projekcijo proračunskih sredstev 
za obdobje od leta 2000 do 2005, je bila pripravljena na novo. 
Izhodišča za projekcijo so temeljila na realnih trendih rasti 
proračunskih sredstev v letih 1998, 1999 in 2000. Pri izračunu 

projekcije sredstev je bila upoštevana tudi projekcija števila 
študentov in diplomantov. 

i 
Skladno z petim stališčem je predlagatelj ponovno analiziral 
načela za učinkovito in racionalno rabo sredstev ter konkretiziral 
načela za financiranje študijskih programov. Poseben poudarek 
pa je pri tem pripisal pomenu ugotavljanja, spremljanja in 
zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, kar je temeljna naloga, 
ki jo nacionalni program nalaga univerzam in visokošolskim 
zavodom. Prav tako so v nacionalnem programu bolj 
konkretizirana merila za izvajanje študijskih programov. Izhajajoč 
iz novega sistema financiranja visokega šolstva, je predlagatelj 
konkretiziral predvsem kriterije za ustanavljanje novih 
visokošolskih zavodov, kar pomeni, da pri tem ne izhaja več iz 
izvajanja posameznih študijskih programov ter sedaj veljavnih 
standardov in normativov . S tem so vzpostavljene razmere, ko 
je skrb za učinkoviti in racionalno rabo sredstev prenesena na 
univerzo. 

Ob upoštevanju šestega in sedmega stališča je predlagatelj 
ponovno analiziral možnosti za učinkovito in racionalno uporabo 
sredstev, namenjenih visokemu šolstvu, še zlasti trajanje 
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, osip in 
možnosti za hitrejše dokončanje študija. Ugotovil je, da je v 
sodobnem svetu razpoznavno skrajševanje dodiplomskega 
študija in spodbujanje k vpisu v podiplomski študij (prim. npr. Or- 
ganisation of Higher Education Structures in Europe (1998/99), 
Euydice 1999; Deklaracija evropskih ministrov za izobraževanje 
"Evropski visokošolski prostor", Bologna 1999). Trajanje 
dodiplomskega študija v Sloveniji je mednarodno primerljivo na 
zgornjem robu, zato ni smiselno dopuščanje nadaljnjega 
podaljševanja, prej nasprotno. Predlagatelj zato v dosedanjem 
besedilu ni spreminjal standarda o trajanju dodiplomskega študija, 
je pa na tej podlagi v besedilo vnesel načela in merila, ki naj bi 
pomagala zagotavljati učinkovito in racionalno uporabo sredstev, 
še zlasti pa intenzivirati trajanje študija ter pospešiti njegovo 
dokončanje. 

Predlagatelj je ponovno in temeljito preučil problematiko 
podiplomskega študija ter pri tem upošteval strokovne razprave 
iz leta 1997 in 1998 ter še posebej rezultate, ki jih je v študijskem 
letu 1998/99 in deloma tudi že v študijskem letu 1999/2000 prinesel 
na tem področju že omenjeni Vladni Sklep o sofinanciranju 
podiplomskega študija. 

V zvezi s sedmim stališčem (predlog stališča je oblikovalo matično 
delovno telo spomladi 1998), ki govori o potrebi po čimprejšnji 
uvedbi sistema kreditnega študija in pospešitvi vključitve 
slovenskega visokega šolstva v mednarodne izmenjave, je treba 
povedati tudi, da so bili v vmesnem času bistveni koraki že 
narejeni. Po opravljenem pregledu zakonodaje s predstavniki 
Evropske komisije (maj-junij 1998) je postala Slovenija 1. maja 
1999 članica evropskega visokošolskega projekta ERASMUS 
(ta je del programa SOCRATES), junija 1999 pa so obe univerzi in 
dva samostojna visokošolska zavoda - ob upoštevanju nekaterih 
določil prej omenjenega Sklepa o sofinanciranju podiplomskega 
študija - sprejeli temeljna določila kreditnega sistema 
podiplomskega študija in sicer tako, da so privzeli parametre 
ECTS (European Credit Transfer System). Ta sistem univerzi in 
samostojni visokošolski zavodi zdaj razvijajo in prenašajo tudi na 
dodiplomski študij. V tem pogledu je pomembno tudi določilo novele 
Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 99/99, čl. 12), s katerim 
se v Sloveniji obvezno uvaja dodatek k diplomi (Diploma supple- 
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merit). Postopno uvajanje kreditnega sistema in dodatka k diplomi 
bo odločilno za spodbujanje mednarodne izmenjave, zlasti v 
evropskem prostoru. 

Osmo stališče je v tem besedilu predloga nacionalnega programa 
upoštevano tako, da je na novo oblikovano posebno podpoglavje, 
namenjeno ukrepom za olajšanje študija študentom s posebnimi 
potrebami. 

i 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ LETA 

1002 0 SPREMEMBI MEDNARODNE 

KONVENCIJE 0 CIVILNI 

ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, 

POVZROČENO Z ONESNAŽENJEM Z 

NAFTO, 1060 (MKC060) 

• EPA 1170 ■ II ■ 

EVA: 2000-1811-0044 
Številka: 903-04/98-7 
Ljubljana, 20.04.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 20. aprila 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ 
LETA 1992 O SPREMEMBI MEDNARODNE KONVENCIJE O 
CIVILNI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO Z 
ONESNAŽENJEM Z NAFTO, 1969, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Anto/i BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Edvard ROŠKAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

1. člen 

Ratificira se Protokol iz leta 1992 o spremembi Mednarodne 
konvencije o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z 
onesnaženjem z nafto, 1969, sestavljen v Londonu 27. novembra 
1992. 

2. člen 

Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 
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PROTOKOL IZ LETA 1992 O SPREMEMBI 

MEDNARODNE KONVENCIJE O CIVILNI ODGOVORNOSTI 

ZA ŠKODO, POVZROČENO Z ONESNAŽENJEM Z NAFTO, 1969 

POGODBENICE TEGA PROTOKOLA SO SE 

OB UPOŠTEVANJU Mednarodne konvencije o civilni 
odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto, 
1969 in protokola k njej, 1984, 

KER UGOTAVLJAJO, da protokol 1984 k tej konvenciji, ki 
predvideva večji obseg in povečanje nadomestil, ni začel veljati, 

KER POTRJUJEJO, da je pomembno ohraniti uresničevanje 
mednarodne odgovornosti za onesnaženja z olji in sistema 
nadomestil, 

KER SE ZAVEDAJO, da je treba čim prej zagotoviti, da bodo 
začela veljati določila protokola 1984, 

OB SPOZNANJU, da so potrebne posebne določbe v zvezi z 
uvajanjem ustreznih sprememb k Mednarodni konvenciji o 
ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode nastale 
zaradi onesnaženja z nafto, 1971, 

SPORAZUMELE o naslednjem: 

1. člen 

Konvencija, katere določbe so spremenjene s tem protokolom je 
Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, 
povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1969, v nadaljnjem besedilu 
"Konvencija o odgovornosti 1969". Za države pogodbenice 
protokola 1976 h Konvenciji o odgovornosti 1969 šteje, da ta 
navedba vključuje Konvencijo o odgovornosti 1969, spremenjeno 
s tistim protokolom. 

2. člen 

I. člen Konvencije o odgovornosti 1969 se spremeni, kot sledi: 
1. Pivi odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 

1. "Ladja"pomeni čezoceansko plovilo in čezmorsko ladjo 
katere koli vrste, zgrajeno ali prilagojeno za prevoz olj kot 
razsutega tovora, pod pogojem, da se ladja, zmožna 
prevažati olja in drug tovor, obravnava kot ladja le, če 
dejansko prevaža olja kot razsuti tovor in med 
potovanjem, ki sledi takemu prevozu, razen če je 
dokazano, da nima nobenih ostankov takega prevoza olj 
na krovu. 

2. Peti odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
2. "Olje"pomeni vsako obstojno ogljikovodikovo rudninsko 

olje, kot so surova nafta, kurilno olje, težko plinsko olje in 
mazivno olje, ki se prevažajo na krovu ladje kot tovor ali 
v tankih take ladje. 

3. Šesti odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
6. "Škoda zaradi onesnaženja"pomeni: 

a) izgubo ali škodo, povzročeno zunaj ladje z onesnaženjem, 
ki je posledica uhajanja ali izlitja olj z ladje, povsod, kjer 
utegne priti do takega uhajanja ali izlitja, pod pogojem, da 
se nadomestilo za škodo v okolju, ki ni izguba dobička 
zaradi take škode, omeji na stroške ustreznih ukrepov 
za vzpostavitev prejšnjega stanja, ki jih je treba opraviti 
ali so bili dejansko opravljeni; 

b) stroške preventivnih ukrepov in nadaljnje izgube ali škode, 
ki so jo povzročili preventivni ukrepi. 

4. Osmi odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
8. "Dogodek"pomeni vsak pojav ali vrsto pojavov istega 

izvora, ki povzroči škodo zaradi onesnaženja ali ustvari 
hudo in neposredno grožnjo, da bo povzročila tako škodo. 

5. Deveti odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
9. "Organizacija"pomeni Mednarodno pomorsko 

organizacijo. 
6. Za devetim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: 

10. "Konvencija o odgovornosti 1969" pomeni Mednarodno 
konvencijo o civilni odgovornosti za škodo, ki se povzroči 
z onesnaževanjem z olji, 1969. Za države pogodbenice 
protokola 1976 k tej konvenciji se šteje, da to vključuje 
Konvencijo o odgovornosti 1969, kot je bila spremenjena 
s tem protokolom. 

3. člen 

11. člen Konvencije o odgovornosti 1969 se zamenja z 
naslednjim besedilom: 
Ta konvencija se uporablja izključno za: 
a) škodo zaradi onesnaženja, povzročeno: 

i) na ozemlju države pogodbenice, vključno s teritorialnim 
morjem in 
ii) v izključni ekonomski coni države pogodbenice, 
ustanovljeni v skladu z mednarodnim pravom ali, če 
država pogodbenica ni ustanovila take cone, na 
sosednjem območju zunaj teritorialnega morja te države, 
ki ga je določila ta država v skladu z mednarodnim pravom, 
in ne sega več kot 200 morskih milj od temeljne črte, od 
katere je izmerjena širina njenega teritorialnega morja; 

b) preventivne ukrepe, kadar so sprejeti, da bi se preprečila 
ali čim bolj zmanjšala taka škoda. 

4. člen 

III. člen Konvencije o odgovornosti 1969 se spremeni, kot 
sledi: 

1. Prvi odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
1. Razen v primerih, predvidenih v drugem in tretjem 

odstavku tega člena, je lastnik ladje v času dogodka, ali 
kadar ga sestavlja vrsta pojavov, v času prvega takega 
pojava, odgovoren za vsako škodo zaradi onesnaženja, 
ki ga je povzročila ladja, in je posledica takega dogodka. 
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2. Četrti odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
4. Proti lastniku ni mogoče vložiti nobenega zahtevka za 

povrnitev škode zaradi onesnaženja, razen v skladu s to 
konvencijo. Po petem odstavku tega člena ni mogoče 
vložiti nobenega zahtevka za povrnitev škode zaradi 
onesnaženja po tej konvenciji ali drugih zahtevkov do: 

a) zaposlenih ali predstavnikov lastnika ali članov posadke; 
b) pilota ali drugih oseb, ki opravljajo storitve za ladjo, čeprav 

niso člani posadke; 
c) zakupnika (ne glede na to, kako se imenuje, vključno z 

zakupnikom prazne ladje), upravnika ali upravljalca ladje; 
d) osebe, ki izvaja reševanje s soglasjem lastnika ali po 

navodilih pristojnih javnih oblasti; 
e) osebe, ki izvaja preventivne ukrepe; 
f) vseh zaposlenih ali predstavnikov oseb, omenjenih v 

pododstavkih c), d) in e); 
razen če je škoda posledica njihovega osebne storitve ali 
opustitve, storjene zato, da se povzroči takšna škoda, ali 
iz malomarnosti in vedoč, da lahko nastane taka škoda. 

5. člen 

IV. člen Konvencije o odgovornosti 1969 se zamenja z naslednjim 
besedilom: 
Kadar pride do dogodka, ki vključuje dve ali več ladij, in je 
posledično povzročena škoda zaradi onesnaženja, so lastniki 
vseh teh ladij, razen tistih, ki so izvzete po III. členu, skupno in 
solidarno odgovorni za vso škodo, ki je ni moaoče razumno 
razdeliti. 

6. člen 

V. člen Konvencije o odgovornosti 1969 se spremeni, kot sledi: 
1. Prvi odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: 

1. Lastnik ladje ima pravico, da omeji svojo odgovornost po 
tej konvenciji v zvezi z vsakim dogodkom do skupnega 
zneska po naslednjem izračunu: 

a) 3 milijone računskih enot za ladjo, ki ne presega 5.000 
enot tonaže; 

b) za ladjo z večjo tonažo se za vsako dodatno enoto tonaže 
k znesku, omenjenem v pododstavku a), doda 420 
računskih enot; 
pod pogojem, da ta skupni znesek v nobenem primeru 
ne presega 59,7 milijona računskih enot. 

2. Drugi odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: 
2. Lastnik ladje nima pravice, da bi omejil svojo odgovornost 

po tej konvenciji, če je dokazano, da je škoda zaradi 
onesnaženosti posledica njegove osebne storitve ali 
opustitve, storjene zato, da se povzroči taka škoda, ali iz 
malomarnosti in vedoč, da lahko nastane taka škoda. 

3. Tretji odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: 
3. Da bi lastnik izkoristil ugodnost omejitve, predvidene v 

prvem odstavku tega člena, lastnik ustanovi sklad za 
celotno vsoto, ki je meja njegove odgovornosti, pri sodišču 
ali drugi pristojni oblasti v državi pogodbenici, v kateri je 
vložena tožba po IX. členu, ali jče ni vložene tožbe, pri 
katerem koli sodišču ali drugi pristojni oblasti v državi 
pogodbenici, v kateri je lahko vložena tožba po IX. členu. 
Sklad se lahko ustanovi s pologom vsote ali predložitvijo 
bančne garancije ali druge garancije, sprejemljive po 
zakonodaji države pogodbenice, v kateri se ustanovi 
sklad, in jo šteje sodišče ali druga pristojna oblast za 
primerno. 

4. Deveti odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: 
9.a) "Računska enota", navedena v prvem odstavku tega 

člena, je posebna pravica črpanja, kot jo opredeljuje 
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Mednarodni denarni sklad. Zneski, navedeni v prvem 
odstavku, se pretvorijo v državno valuto na podlagi 
vrednosti te valute glede na posebno pravico črpanja na 
dan ustanovitve sklada, navedenega v tretjem odstavku. 
Vrednost državne valute za posebne pravice črpanja 
države pogodbenice, ki je članica Mednarodnega 
denarnega sklada, se izračuna v skladu z metodo 
vrednotenja, ki velja na ta dan za naložbe in bančne 
menjave Mednarodnega denarnega sklada. Vrednost 
državne valute za posebne pravice črpanja države 
pogodbenice, ki ni članica Mednarodnega denarnega 
sklada, se izračuna v skladu z načinom, ki ga določi ta 
država. 

9.b) Kljub temu lahko država pogodbenica, ki ni članica 
Mednarodnega denarnega sklada, in njena zakonodaja 
ne dovoljuje uporabe določb pododstavka a) devetega 
odstavka, ob ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu k 
tej konvenciji ali kadarkoli kasneje izjavi, da ima računska 
enota, navedena v pododstavku a) devetega odstavka, 
vrednost 15 zlatih frankov. Zlati frank iz tega odstavka, je 
enak petinšestdeset in pol miligramom zlata čistosti 
devetsto tisočink. Pretvorba zlatega franka v državno 
valuto se opravi v skladu z zakonom te države. 

9.c) Izračun, omenjen v zadnjem stavku pododstavka a) 
devetega odstavka, in pretvorba omenjena v pododstavku 
b) devetega odstavka, se opravita tako, da izražata v 
državni valuti države pogodbenice čim realnejšo vrednost 
zneskov iz prvega odstavka, ki bi izhajali iz uporabe prvih 
treh stavkov pododstavka a) devetega odstavka. Države 
pogodbenice sporočijo depozitarju način izračuna na 
podlagi pododstavka a) devetega odstavka oziroma 
rezultat pretvorbe po pododstavka b) devetega odstavka 
ob deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu k tej konvenciji in vedno, kadar pride do 
spremembe katerega od njih. 

5. Deseti odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: 
10. V tem členu je ladijska tonaža bruto tonaža, izračunana v 

skladu s pravili o merjenju tonaže, iz Priloge I k Mednarodni 
konvenciji o izmeritvi ladij, 1969.. 

6. Drugi stavek enajstega odstavka se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 
Tak sklad se lahko ustanovi tudi, če po določbah drugega 
odstavka lastnik ni upravičen do omejitve svoje odgovornosti, 
vendar njegova ustanovitev v takem primeru ne škodi 
pravicam katerega koli vlagatelja zahtevka do lastnika. 

7. člen 

VII. člen Konvencije o odgovornosti 1969 se spremeni, kot 
sledi: 

1. Prva dva stavka drugega odstavka se nadomestita z 
naslednjim besedilom: 
Potrdilo, ki dokazuje veljavnost zavarovanja ali drugega 
finančnega jamstva, se po določbah te konvencije izda vsaki' 
ladji, potem ko ustrezne oblasti države pogodbenice odločijo, 
da so izpolnjene zahteve iz prvega odstavka. Za ladjo, ki je 
registrirana v državi pogodbenici, tako potrdilo izda ali overi 
ustrezna oblast države ladijske registracije; za ladjo, ki ni 
registrirana v državi pogodbenici, ga lahko izda ali overi 
ustrezna oblast katere koli države pogodbenice. 

2. Četrti odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: 
4. Potrdilo mora biti med vožnjo na ladji, točen prepis pa se 

deponira pri oblasteh, ki vodijo ladijski register, ali če ladja 
ni registrirana v državi pogodbenici, pri oblasteh države, 
ki so izdale ali overile potrdilo. 

3. Prvi stavek sedmega odstavka se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 
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Potrdila, ki jih izdajo ali overijo oblasti države pogodbenice v 
skladu z drugim odstavkom, druge države pogodbenice 
priznavajo za namene te konvencije in jih upoštevajo z enako 
veljavnostjo kot potrdila, ki so jih izdale ali overile same, tudi če 
so izdane ali overjene za ladjo, ki ni registrirana v državi 
pogodbenici. 

4. V drugem stavku sedmega odstavka se besede "od države 
registracije" nadomestijo z besedami "od države, ki jih je izdala 
ali overila". 

5. Drugi stavek osmega odstavka se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 
V takem primeru lahko toženec, tudi če lastnik po drugem 
odstavku V. člena ni upravičen do omejitve svoje odgovornosti, 
izkoristi omejitve odgovornosti iz prvega odstavka V. člena. 

8. člen 

IX. člen Konvencije o odgovornosti 1969 se dopolni, kot sledi: 
Prvi odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: 
1. Kadar dogodek povzroči škodo zaradi onesnaženja na 

ozemlju, vključno z teritorialnim morjem ali območjem ene 
ali več držav pogodbenic, navedenem vil. členu, ali kadar 
so sprejeti preventivni, ukrepi, da bi se preprečila ali čim 
bolj zmanjšala škoda zaradi onesnaženja na takem 
ozemlju, vključno z teritorialnim morjem ali območjem, se 
lahko tožba za povrnitev vloži le pri sodiščih take države 
ali držav pogodbenic. Tožencu se pošlje ustrezno 
obvestilo o tožbi. 

9. člen 

Za XII. členom Konvencije o odgovornosti 1969 se dodata 
naslednja nova člena: 

XII. bis člen 
Prehodne določbe 

Naslednje prehodne določbe veljajo za državo, ki je ob dogodku 
hkrati pogodbenica te konvencije in Konvencije o odgovornosti 
1969: 

a) če je dogodek povzročil škodo zaradi onesnaženja po tej 
konvenciji se šteje odgovornost po njej za razrešeno, če in v 
obsegu do katerega se pojavlja tudi po Konvenciji o 
odgovornosti 1969; 

b) če je dogodek povzročil škodo zaradi onesnaženja v obsegu 
te Konvencije in je država hkrati pogodbenica te konvencije 
in Mednarodne konvencije o ustanovitvi Mednarodnega sklada 
za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1971, 
se odgovornost, ki se razreši po uporabi pododstavka a) 
tega člena, vzpostavi po tej konvenciji le do obsega, v katerem 
ostaja škoda zaradi onesnaženja brez povrnitve po uporabi 
navedene konvencije iz leta 1971; 

c) pri uporabi četrtega odstavka III. člena te konvencije se izraz 
"ta konvencija" razlaga kot, da se nanaša na to konvencijo 
oziroma Konvencijo o odgovornosti 1969, kar je primerno; 

d) pri uporabi tretjega odstavka V. člena te konvencije se celotna 
vsota sklada, ki ga je treba ustanoviti, zmanjša za znesek, 
za katerega je odgovornost zmanjšana v skladu s 
pododstavkom a) tega člena. 

XII. ter člen 
Končne določbe 

Končne določbe te konvencije so v 12. do 18. členu protokola 
1992, ki spreminja Konvencijo o odgovornosti 1969. Sklicevanje 
na države pogodbenice v tej konvenciji se razume kot sklicevanje 
na države pogodbenice tega protokola. 

10. člen 

Vzorec potrdila, priložen h Konvenciji o odgovornosti 1969, se 
nadomesti z vzorcem priloženim temu protokolu. 

11. člen 

1. Konvencija o odgovornosti 1969 in ta protokol se za potrebe 
pogodbenic k temu protokolu obravnavata in razlagata kot 
en dokument. 

2. I. do XII. člen ter vzorčno potrdilo Konvencije o odgovornosti 
1969, spremenjene s tem protokolom, so znani kot 
Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, 
povzročeno z onesnaženjem z olji, 1992 (Konvencija o 
odgovornosti 1992). 

KONČNE DOLOČBE 

12. člen 
Podpis, ratifikacija, sprejetje, odobritev in pristop 

1. Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam od 15. januarja 
1993 do 14. januarja 1994 v Londonu. 

2. Po četrtem odstavku lahko država postane pogodbenica tega 
protokola: 
a) s podpisom s pridržkom glede ratifikacije, sprejetja ali 

odobritve, ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev, ali 
b) s pristopom. 

3. Ratifikacija, sprejetje, odobritev ali pristop se opravi z 
deponiranjem listine v ta namen pri generalnem sekretarju 
organizacije. 

4. Država, ki je pogodbenica Mednarodne konvencije o 
ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale 
zaradi onesnaženja z nafto, 1971, v nadaljevanju Konvencija 
o skladu 1971, lahko ratificira, sprejme ali odobri ta protokol 
ali pristopi k njemu, če hkrati ratificira, sprejme, odobri ali 
pristopi k protokolu 1992, ki spreminja omenjeno konvencijo, 
razen če odpove Konvencijo o skladu 1971 -z dnem, ko začne 
ta protokol veljati za to državo. 

5. Država, ki je pogodbenica tega protokola, a ni pogodbenica 
Konvencije o odgovornosti 1969, je zavezana z določbami 
Konvencije o odgovornosti 1969, spremenjene s tem 
protokolom, do drugih držav pogodbenic v zvezi z njim, vendar 
ni zavezana z določbami Konvencije o odgovornosti 1969 do 
držav pogodbenic v zvezi z njo. 

6. Listina o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, deponirana 
po tem, ko je začela veljati sprememba Konvencije o 
odgovornosti 1969, spremenjene s tem protokolom, se šteje, 
da velja za konvencijo, spremenjeno s to spremembo. 
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13. člen 
Začetek veljavnosti 

1. Ta protokol začne veljati dvanajst mesecev od dneva, ko je 
deset držav, vključno s štirimi državami, od katerih ima vsaka 
vsaj en milijon enot bruto tankerske tonaže, deponiralo listine 
o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu pri generalnem 
sekretarju organizacije. 

2. Kljub temu lahko država pogodbenica Konvencije o skladu 
1971 v času, ko deponira svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi ali pristopu k temu protokolu, izjavi, da se ta listina 
ne šteje za veljavno za namene tega člena do konca 
šestmesečnega obdobja po 31. členu protokola 1992, ki 
spreminja Konvencijo o skladu 1971. Tudi država, ki ni 
pogodbenica Konvencije o skladu 1971, vendar deponira listino 
o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu k protokolu 1992, 
ki spreminja Konvencijo o skladu 1971, lahko da hkrati izjavo 
po tem odstavku. 

3. Država, ki je dala izjavo po prejšnjem odstavku, jo lahko 
kadar koli odpove z uradnim obvestilom generalnemu 
sekretarju organizacije. Taka odpoved začne veljati na dan, 
ko je prejeto uradno obvestilo, pod pogojem, da se za to 
državo šteje, da je deponirala svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi ali pristopu k temu protokolu na ta dan. 

4. Za državo, ki ratificira, sprejme, odobri ali pristopi po tem, ko 
so bili izpolnjeni pogoji za začetek veljavnosti po prvem 
odstavku, začne ta protokol veljati dvanajst mesecev po 
dnevu, ko je ta država deponirala ustrezno listino. 

14. člen 
Dopolnitev in sprememba 

1. Organizacija lahko skliče konferenco zaradi dopolnitve ali 
spremembe Konvencije o odgovornosti 1992. 

2. Organizacija skliče konferenco pogodbenic tega protokola 
zaradi dopolnitve ali spremembe Konvencije o odgovornosti 
1992 na zahtevo najmanj tretjine držav pogodbenic. 

15. člen 
Spremembe omejitvenih zneskov 

1. Na zahtevo najmanj četrtine držav pogodbenic generalni 
sekretar vsak predlog za spremembo omejitev odgovornosti, 
navedenih v prvem odstavku V. člena Konvencije o 
odgovornosti 1969, spremenjene s tem protokolom, razpošlje 
vsem članicam organizacije in vsem državam pogodbenicam. 

2. Sprememba, ki je predlagana in poslana kot navedeno, se 
predloži v proučitev pravnemu odboru organizacije najpozneje 
šest mesecev po dnevu, ko je bila razposlana. 

3. Vse države pogodbenice Konvencije o odgovornosti 1969, 
spremenjene s tem protokolom, imajo, ne glede na to, ali so 
članice organizacije, pravico sodelovati pri delu pravnega 
odbora pri proučitvi in sprejemu sprememb. 

4. Spremembe se sprejmejo z dvetretjinsko večino držav 
pogodbenic, ki so navzoče in glasujejo v pravnem odboru, 
razširjenem, kot je predvideno v tretjem odstavku, pod 
pogojem, da je pri glasovanju navzoča najmanj polovica držav 
pogodbenic. 

5. Pravni odbor pri obravnavanju predloga za spremembo 
omejitev upošteva izkušnje pri dogodkih, še zlasti znesek za 
škodo, ki pri tem nastane, spremembe vrednosti denarja in 
učinek predlagane spremembe na stroške zavarovanja. 
Upošteva tudi razmerje med omejitvami v prvem odstavku V. 
člena Konvencije o odgovornosti 1969, spremenjene s tem 
protokolom, in tistimi v četrtem odstavku 4. člena Mednarodne 
konvencije o ustanovitvi mednarodnega sklada za povrnitev 
škode, nastale zaradi onesnaženja z olji, 1992. 

6. a) Nobene spremembe omejitev odgovornosti po tem členu 
ni mogoče obravnavati pred 15. januarjem 1998 oziroma 
ne prej kot pet let od dne, ko je začela veljati prejšnja 
sprememba po tem členu. Nobena sprememba po tem 
členu se ne obravnava, dokler ne začne veljati ta protokol. 

b) Omejitev ni mogoče povečati tako, da bi presegle znesek, 
ki ustreza omejitvi, določeni v Konvenciji o odgovornosti 
1969, spremenjeni s tem protokolom, povečani za 6 
odstotkov letno, izračunano na skupni osnovi s 15. januarja 
1993. 

c) Omejitev ni mogoče povečati tako, da bi presegle znesek, 
ki ustreza omejitvi, določeni v Konvenciji o odgovornosti 
1969, spremenjeni s tem protokolom, pomnoženo s 3. 

7. Organizacija uradno obvesti vse države pogodbenice o vsaki 
spremembi, sprejeti v skladu s četrtim odstavkom. 
Sprememba se šteje za sprejeto ob koncu' 
osemnajstmesečnega obdobja po dnevu uradnega obvestila, 
razen če v tem obdobju najmanj četrtina držav, ki so bile 
države pogodbenice v času, ko je pravni odbor sprejel 
spremembo, sporoči organizaciji, da spremembe ne sprejema, 
v tem primeru je sprememba zavrnjena in nima nobenega 
učinka. 

8. Sprememba, ki se šteje za sprejeto po sedmem odstavku, 
začne veljati osemnajst mesecev po sprejemu. 

9. Sprememba zavezuje vse države pogodbenice, razen če 
odpovejo ta protokol v skladu s prvim in drugim odstavkom 
16. člena najmanj šest mesecev preden začne sprememba 
veljati. Taka odpoved začne veljati, ko začne veljati 
sprememba. 

10. Če je pravni odbor sprejel spremembo, vendar se še ni izteklo 
osemnajstmesečno obdobje za njeno sprejetje, državo, ki 
postane pogodbenica v tem obdobju, zavezuje sprememba, 
če začne veljati. Država, ki postane pogodbenica po tem 
obdobju, zavezuje sprememba, sprejeta po sedmem 
odstavku.V primerih, navedenih vtem odstavku, sprememba 
zavezuje državo, ko začne veljati ali ko začne veljati ta protokol 
za to državo, če je to pozneje. 

16. člen 
Odpoved 

1. Pogodbenica lahko odpove ta protokol kadar koli po dnevu, 
ko je ta zanjo začel veljati. 

2. Odpoved se opravi z deponiranjem listine pri generalnem 
sekretarju organizacije. 

3. Odpoved začne veljati dvanajst mesecev po tem oziroma po 
toliko daljšem obdobju, kot je lahko navedeno v listini o 
odpovedi, po njenem deponiranju pri generalnem sekretarju 
organizacije. 

4. Če pogodbenica tega protokola odpove Konvencijo o 
odgovornosti 1969 v skladu s XVI. členom, se to nikakor ne 
razlaga kot odpoved Konvencije o odgovornosti 1969, 
spremenjene s tem protokolom. 

5. Če država odpove protokol 1992, ki spreminja Konvencijo o 
skladu 1971, ostane pa pogodbenica Konvencije o skladu 
1971, se to šteje kot odpoved tega protokola. Taka odpoved 
začne veljati na dan, ko začne veljati odpoved protokola 1992, 
ki spreminja Konvencijo o skladu 1971, po njegovem 34. členu. 

17. člen 
Depozitar 

1. Ta protokol in vse spremembe, sprejete po 15. členu, se 
deponirajo pri generalnem sekretarju organizacije. 

2. Generalni sekretar organizacije: 
a) obvesti vse države, ki so podpisale ta protokol ali pristopile k 

njemu, o: 
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i) vsakem novem podpisu ali deponiranju listine skupaj z 
datumom; 

ii) vsaki izjavi in uradnem obvestilu po 13. členu ter vsaki 
izjavi in sporočilu po devetem odstavku V. člena Konvencije 
o odgovornosti 1992; 

iii) datumu začetka veljavnosti tega protokola; 
iv) vsakem predlogu za spremembo omejitev odgovornosti, 

danem v skladu s prvim odstavkom 15. člena; 
v) vsaki spremembi sprejeti v skladu s četrtim odstavkom 

15. člena; 
vi) vsaki spremembi, za katero se šteje, da je bila sprejeta 

po sedmem odstavku 15. člena, skupaj z datumom, ko je 
ta sprememba začela veljati v skladu z osmim in devetim 
odstavkom tega člena; 

vii) deponiranju vsake listine o odpovedi tega protokola skupaj 
z datumom deponiranja in datumom, ko začne veljati; 

viii) o vsaki odpovedi, ki se šteje, za opravljeno po petem 
odstavku 16. člena; 

ix) o vsakem sporočilu, potrebnem po katerem koli členu 
tega protokola; 

b) pošlje overjene kopije tega protokola vsem državam 
podpisnicam in vsem državam, ki so pristopile k temu 
protokolu. 

3. Takoj ko začne ta protokol veljati, generalni sekretar 
organizacije pošlje besedilo v sekretariat Združenih narodov 
za registracijo in objavo v skladu s 102. členom Ustanovne 
listine Združenih narodov. 

18. člen 
Jeziki 

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

SESTAVLJENO V LONDONU sedemindvajsetega novembra tisoč 
devetsto dvaindevetdeset. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so jih zato pravilno 
pooblastile njihove vlade, podpisali ta protokol. 
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PRILOGA 

POTRDILO O ZAVAROVANJU ALI DRUGEM FINANČNEM 

JAMSTVU ZA CIVILNO ODGOVORNOST ZA ŠKODO 

POVZROČENO Z ONESNAŽENJEM Z OLJI 

Izdano v skladu z določbami VII. člena Mednarodne konvencije o civilni odgovornosti za 

škodo, povzročeno z onesnaženjem z olji. 1992. 

Ime ladje Razpoznavne 

številke ali črke 

Pristanišče vpisa Ime in naslov 

lastnika 

S tem se potrjuje, daje ladijska zavarovalna polica ali drugo finančno jamstvo za 

zgoraj imenovano ladjo veljavno in ustreza zahtevam VIL člena Mednarodne konvencije o 

civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z olji. 1992. 

Vrsta zavarovanja  

Trajanje zavarovanja "  

Ime in naslov zavarovalnice (zavarovalnic) in/ali poroka (porokov)  
Naslov     

To potrdilo velja do    

Izdala ali potrdila vlada  

(Polno ime države) 

V  dne    

(kraj) (datum) 

Podpis in naziv uradnika, ki to potrdilo izda ali potrdi 

Pojasnila: . 

1. Po želji lahko polno ime države vključuje napotitev na pristojne javne oblasti države, v 

kateri je potrdilo izdano. 

2. Če je jamstvo dano za celotni znesek zavarovanja iz več kot enega vira, se pri vsakem 

navede znesek. 

3. Če je zavarovanje navedeno na več obrazcih, jih je treba oštevilčiti. 

4. Pri postavki "Trajanje zavarovanja" se navede datum, ko začne tako zavarovanje 

veljati. 
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3. člen 

Vlada Republike Slovenije skladno z 31. členom Protokola iz leta 
1992 o spremembi Mednarodne konvencije o ustanovitvi 
Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi 
onesnaženja z nafto, 1971, odpove Mednarodno konvencijo o 
civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z 
nafto, 1969 (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 3/77), ki 
je bila sestavljena v Bruslju 18. decembra 1971 in jo je Republika 
Slovenija nasledila po nekdanji SFRJ (akt o notifikaciji nasledstva, 
Uradni list RS, št. 54/92 - Mednarodne pogodbe št. 15/92). 

4. člen 

Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Medtem ko se je povračilni sistem, ki je bil ustanovljen z 
Mednarodno konvencijo o civilni odgovornosti za škodo, 
povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1969, pokazal kot zelo 
učinkovit, se je v sredini osemdesetih let pokazalo, da so meje 
odgovornosti, ki so bile postavljene s konvencijo iz leta 1969, 
prenizke za povračilo škod, ki bi lahko nastale v primerih večjih 
pomorskih nesreč in s tem povezanega onesnaževanja z olji. 

Z novim protokolom iz leta 1992 se je odgovornost ladjarja 
povečala na 3 milijone ameriških dolarjev za najmanjše ladje, pa 
vse do 62 milijonov ameriških dolarjev za ladje od 140.000 bruto 
tonaže in več. 

Večanje odgovornosti ladjarja za povzročeno škodo je pomembno 
predvsem za obalne države, mimo katerih potujejo večje količine 
naftnih derivatov, ki bi lahko v primeru izlitja povzročila nepopravljivo 
škodo na okolju ter tudi ogromne stroške čiščenja, ki bi jih v 
nasprotnem primeru morale nositi države same. 

Temeljni razlog za pristop k protokolu iz leta 1992 je, da se z 
novim protokolom poveča odgovornost ladjarja, kar pomeni da 

so zagotovljena večja finančna sredstva za povračilo stroškov 
sanacije v primeru izlitja olj v morje. Mednarodna pomorska 
organizacija je svetovala vsem državam, ki pristopajo k protokolu 
iz leta 1992, da hkrati odpovedo konvencijo iz leta 1969, da bi se 
s tem izognili problemom, ki bi lahko nastali ob sočasnem obstoju 
dveh različnih sistemov civilne odgovornosti za škodo, 
povzročeno z onesnaževanjem z olji. 

Izvajanje protokola iz leta 1992 o spremembi Mednarodne 
konvencije o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z 
onesnaženjem z nafto, 1969, ne bo povzročilo novih finančnih 
obveznosti in njegovo izvajanje ne bo zahtevalo novih finančnih 
sredstev. Sredstva v Mednarodni sklad za povrnitev škode 
prispevajo ladjarji v obliki zavarovanja. 

Protokol v skladu z dnjgim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Za njegovo 
izvajanje skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

) 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ LETA 

1992 0 SPREMEMBI MEDNARODNE 

KONVENCIJE 0 USTANOVITVI 

MEDNARODNEGA SKLADA ZA 

POVRNITEV ŠKODE, NASTALE ZARADI 

ONESNAŽENJA Z NAFTO (MKMS71) 

- EPA 1169-11- 

EVA: 2000-1811-0045 
Številka: 903-04/98-6 
Ljubljana, 20.04.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 20. aprila 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ 
LETA 1992 O SPREMEMBI MEDNARODNE KONVENCIJE 
O USTANOVITVI MEDNARODNEGA SKLADA ZA 
POVRNITEV ŠKODE, NASTALE ZARADI ONESNAŽENJA Z 
NAFTO, 1971, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Edvard ROŠKAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

1. člen 

Ratificira se Protokol iz leta 1992 o spremembi Mednarodne 
konvencije o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, 
nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1971, sestavljen v Londonu 
27. novembra 1992. 

2. člen 

Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 

31 poročevalec, št. 34 



PROTOKOL IZ LETA 1992 O SPREMEMBI MEDNARODNE KONVENCIJE O 

USTANOVITVI MEDNARODNEGA SKLADA ZA POVRNITEV ŠKODE, NASTALE 

ZARADI ONESNAŽENJA Z NAFTO, 1971 

POGODBENICE TEGA PROTOKOLA SO SE 

OB UPOŠTEVANJU Mednarodne konvencije o ustanovitvi 
Mednarodnega sklada za povrnitev škode nastale zaradi 
onesnaženja z nafto, 1971, in protokola k njej iz leta 1984, 

KER UGOTAVLJAJO, da protokol 1984 k tej konvenciji, ki 
predvideva povečan obseg in povečanje nadomestil, ni začel 
veljati, 

KER POTRJUJEJO, da je pomembno ohraniti uresničevanje 
mednarodne odgovornosti za onesnaženje z olji in sistema 
nadomestil, 

KER SE ZAVEDAJO, da je treba čim prej zagotoviti, da bodo 
začela veljati določila protokola 1984, 

OB SPOZNANJU, da bi 6ilo za države pogodbenice koristno, da 
bi v prehodnem obdobju obstajala dopolnjena konvencija, ki bi 
hkrati dopolnjevala izvirno konvencijo, 

KER SO PREPRIČANE, da bi morali gospodarske posledice 
škode zaradi onesnaženja, ki nastane pri prevozu olj kot 
razsutega tovora z ladjami, še naprej deliti pomorsko gospodarstvo 
in interesi tovora, 

KER SE ZAVEDAJO, da je sprejet protokol 1992 o spremembi 
Mednarodne konvencije o civilni odgovornosti za škodo, 
povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1969, 

SPORAZUMELE q naslednjem: 

1- člen 

Konvencija, katere določbe so spremenjene s tem protokolom, je 
Mednarodna konvencija o ustanovitvi Mednarodnega sklada za 
povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1971, v 
nadaljnjem besedilu "Konvencija o skladu 1971". Za države 
pogodbenice protokola 1976 h Konvenciji o skladu 1971 se šteje, 
da ta navedba vključuje Konvencijo o skladu 1971, spremenjeno 
s tem protokolom. 

2. člen 

I. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
1. Prvi odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 

1. "Konvencija o odgovornosti"pomeni Mednarodno 
konvencijo o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno 
z onesnaženjem z olji, 1992. 

2. Za prvim odstavkom se doda nov odstavek: 
1. bis "Konvencija o skladu 1971" pomeni Mednarodno 

konvencijo o ustanovitvi Mednarodnega sklada za 
povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 
1971. Za države pogodbenice protokola 1976 k tej 
konvenciji se šteje, da ta izraz vključuje Konvencijo o 
skladu 1971, spremenjeno s tem protokolom. 

3. Drugi odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 

2. "Ladja", "oseba", "lastnik", "olje", "škoda zaradi 
onesnaženja", "preventivni ukrepi", "dogodek" in 
"organizacija" imajo enak pomen kot v I. členu Konvencije 
o odgovornosti 1992. 

4. Četrti odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
4. "Računska enota" ima enak pomeri kot v devetem 

odstavku V. člena Konvencije o odgovornosti 1992. 
5. Peti odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 

5. "Ladijska tonaža" ima enak pomen kot v desetem 
odstavku V. člena Konvencije o odgovornosti 1992. 

6. Sedmi odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
7. "Porok" pomeni osebo, ki zagotovi zavarovanje ali drugo 

finančno jamstvo za kritje lastnikove odgovornosti na podlagi 
prvega odstavka VII. člena Konvencije o odgovornosti 1992. 

3. člen 

2. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
Prvi odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
1. Ustanovi se Mednarodni sklad za nadomestilo škode zaradi 

onesnaženja, ki se poimenuje "Mednarodni sklad za povrnitev 
škode, nastale zaradi onesnaženja z olji 1992", v nadaljevanju 
"Sklad", za: 

a) zagotovitev povrnitve škode zaradi onesnaženja, ko zaščita, 
ki jo zagotavlja Konvencija o odgovornosti 1992, ne 
zadošča; 

b) uresničevanje s tem povezanih ciljev, navedenih v tej 
konvenciji. 

4. člen 

3. člen Konvencije o skladu 1971 se zamenja z naslednjim 
besedilpm: 
Ta konvencija velja izključno za: 
a) škodo zaradi onesnaženja, povzročeno: 

i) na ozemlju države pogodbenice, vključno s teritorialnim 
morjem in 

ii) v izključni ekonomski coni države pogodbenice, določeni 
v skladu z mednarodnim pravom, ali če država 
pogodbenica ni določila take cone, na sosednjem območju 
zunaj teritorialnega morja te države, ki ga je določila ta 
država v skladu z mednarodnim pravom in ne sega več 
kot 200 morskih milj od temeljne črte, od katere je 
izmerjena širina njenega teritorialnega morja; 

b) preventivne ukrepe, kadar so sprejeti, da bi se preprečila ali 
čim bolj zmanjšala taka škoda. 

5. člen 

Naslov pred 4. do 9. členom v Konvenciji o skladu 1971 se 
spremeni tako, da se izpustijo besede "in finančna odgovornost". 

6. člen 

4. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
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1. V prvem odstavku se vseh pet sklicevanj na "Konvencijo o 
odgovornosti" zamenja s sklicevanji na "Konvencijo o 
odgovornosti 1992". 

2. Tretji_ odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
3. Če Sklad dokaže, da je škoda zaradi onesnaženja v celoti 

ali delno posledica storitve ali opustitve osebe, ki je utrpela 
škodo, storjeno z namenom, da se povzroči taka škoda, 
ali iz malomarnosti te osebe, je lahko Sklad v celoti ali 
delno oproščen svoje obveznosti, da povrne škodo taki 
osebi. Sklad je v vsakem primeru oproščen v taki meri, 
kot bi bil po tretjem odstavku III. člena Konvencije o 
odgovornosti 1992 oproščen lastnik ladje. Ni pa nobene 
take oprostitve Sklada za preventivne ukrepe. 

3. Četrti odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
4. a) Če ni drugače določeno v pododstavkih b) in c) tega 

odstavka, se skupni znesek, ki ga povrne Sklad po 
tem členu v zvezi s katerim koli dogodkom, omeji, 
tako da ta skupni znesek in znesek, ki se dejansko 
povrne po Konvenciji o odgovornosti 1992 za škodo 
zaradi onesnaženja v obsegu uporabe te konvencije, 
kot je opredeljeno v 3. členu, ne presega 135 milijonov 
računskih enot. 

b) Če ni drugače določeno v pododstavku c), skupni 
znesek, ki ga povrne Sklad po tem členu za škodo 
zaradi onesnaženja, ki je posledica naravnega pojava 
izredne, neizogibne in neustavljive narave, ne 
presega 135 milijonov računskih enot. 

c) Najvišji znesek, naveden v pododstavkih a) in b), je 
200 milijonov računskih enot za kateri koli dogodek, 
ki se zgodi v katerem koli obdobju, če so prisotne tri 
pogodbenice te konvencije, za katere je skupna 
ustrezna količina olj, za katera se plačuje prispevek, 
ki so jo prejele osebe na ozemlju teh pogodbenic v 
prejšnjem koledarskem letu, znašala ali presegala 
600 milijonov ton. 

d) Morebitne obresti na skladu, ustanovljenem skladno 
s tretjim odstavkom V. člena Konvencije o 
odgovornosti 1992, se ne upoštevajo pri izračunu 
največjega zneska, ki ga povrne Sklad po tem členu. 

e) Zneski, navedeni v tem členu, se preračunajo v 
državno valuto glede na vrednost te valute do 
posebne pravice črpanja na dan odločitve skupščine 
Sklada glede na prvi datum povrnitve. 

4. Peti odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
5. Kadar znesek postavljenih zahtevkov do Sklada presega 

skupni znesek, ki se povrne po četrtem odstavku, se 
razpoložljiva vsota razdeli tako, da je razmerje med 
postavljenim zahtevkom in zneskom, ki se dejansko 
povrne vlagatelju zahtevka po tej konvenciji, enako za 
vse vlagatelje zahtevkov. 

5. Šesti odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
6. Skupščina Sklada lahko odloči, da se v izjemnih primerih 

znesek v skladu s to konvencijo povrne tudi, če lastnik 
ladje ni ustanovil sklada po tretjem odstavku V. člena 
Konvencije o odgovornosti 1992. V takem primeru se 
ustrezno uporablja pododstavek e) četrtega odstavka 
tega člena. 

7- Člgn 

5. člen Konvencije o skladu 1971 se črta. 

9- Člen 

6. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
1. V prvem odstavku se črtajo številka odstavka in besede "ali 

finančna odgovornost po 5. členu". 

2. Drugi odstavek se črta. 

9. člen 

7. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
1. V prvem, tretjem, četrtem in šestem odstavku se vseh sedem 

sklicevanj na "Konvencijo o odgovornosti" zamenja s 
sklicevanji na "Konvencijo o odgovornosti 1992". 

2. V prvem odstavku se črtajo besede "ali za prevzem finančne 
odgovornosti na podlagi 5. člena". 

3. V prvem stavku tretjega odstavka se črtajo besede "ali 
finančno odgovornost" in "in 5". 

4. V drugem stavku tretjega odstavka se črtajo besede "ali 
prvega odstavka 5. člena". 

10. člen 

V 8. členu Konvencije o skladu 197T se sklicevanje na "Konvencijo 
o odgovornosti" zamenja s sklicevanjem na "Konvencijo o 
odgovornosti 1992". 

11. člen 

9. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
1. Prvi odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 

1.Glede katerega koli zneska za škodo zaradi onesnaženja, 
ki ga povrne Sklad po prvem odstavku 4. člena te konvenoije, 
s prenosom odškodninske pravice, pridobi Sklad take pravice, 
kot bi jih lahko uživala oškodovana oseba, po Konvenciji o 
odgovornosti 1992 do lastnika ali njegovega poroka. 

2. V drugem odstavku se brišejo besede "ali finančno 
nadomestilo". 

12. člen 

10. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
Uvodni stavek prvega odstavka se zamenja z naslednjim 
besedilom: 
Za vsako državo pogodbenico glede letnih prispevkov Skladu 
velja, da jih mora plačevati, kdor je med koledarskim letom, 
omenjenim v pododstavkih a) in b) drugega odstavka 12. člena, 
prejel skupaj več kot 150.000 ton: 

13. člen 

11. člen Konvencije o skladu 1971 se črta. 

14. člen 

12. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
1. V uvodnem stavku prvega odstavka se črtajo besede "za 

vsako osebo, ki je omenjena v 10. členu te konvencije". 
2. V pododstavkih b) in c) točke i) prvega odstavka se brišejo 

besede "ali 5", besede "15 milijonov frankov" pa se zamenjajo 
z besedami "štirje milijoni računskih enot". 

3. Pododstavek b) točke ii) prvega odstavka se črta. 
4. Pododstavek c) točke ii) prvega odstavka postane 

pododstavek b) in pododstavek d) postane pododstavek c). 
5. Uvodni stavek drugega odstavka se zamenja z naslednjim 

besedilom: 
Skupščina določi skupni znesek prispevkov, ki se morajo 
vplačati. Na podlagi te odločitve direktor izračuna za vsako 
osebo države pogodbenice, omenjeno v 10. členu, znesek 
njenega letnega prispevka: 

6. Četrti odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
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4. Letni prispevek zapade v plačilo na dan, ki ga je treba 
določiti z notranjimi predpisi Sklada. Skupščina lahko določi 
drug datum plačila. 

7. Peti odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
5.Skupščina se lahko odloči po pogojih, ki jih je treba določiti 
v notranjih predpisih Sklada, da opravi prenose med skladi, 
prejetimi po pododstavku a) drugega odstavka 12. člena in 
skladi, prejetimi po pododstavku b) drugega odstavka 12. 
člena. 

8. Šesti odstavek se črta. 

15. člen 

3. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
1. Prvi odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 

1 .Za vsak prepozno plačani znesek prispevka, ki ga je treba 
poravnati po 12. členu, se plačajo obresti po obrestni meri, ki 
se določi po notranjih predpisih Sklada, pri čemer se lahko za 
različne okoliščine določijo različne obrestne mere. 

2. V tretjem odstavku se besede "10. in 11. člen" zamenjajo z 
besedami "10. in 12. člena" in črtajo besede "več kot tri 
mesece". 

16. člen 

15. členu Konvencije o skladu 1971 se doda nov četrti odstavek: 
4.Če država pogodbenica ne izpolni svojih obveznosti in direktorju 
ne pošlje sporočila, navedenega v drugem odstavku, in je 
posledica tega finančna izguba za Sklad, mu jo je država 
pogodbenica dolžna nadomestiti. Skupščina se na priporočilo 
direktorja odloči, ali mora ta država pogodbenica plačati 
nadomestilo. 

17. člen 

16. člen Konvencije o skladu 1971 se zamenja z naslednjim 
besedilom: 
Sklad ima skupščino in sekretariat, ki ga vodi direktor. 

18. člen 

18. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
1. V uvodnem stavku se črtajo besede "s pridržkom določb 26. 

člena te konvencije". 
2. Osmi odstavek se črta. 
3. Deveti odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 

9. da ustanovi začasni ali pomožni organ, za katerega meni, 
da je potreben, da opredeli njegove pristojnosti in podeli 
pooblastila, potrebna za izvajanje nalog, ki so mu zaupane; 
pri imenovanju članov takega organa si skupščina 
prizadeva zagotoviti njihovo pravično geografsko 
zastopanost in za ustrezno zastopanost držav 
pogodbenic, ki so prejele največje količine olj, za katera 
se plačuje prispevek; poslovnik skupščine se lahko 
ustrezno uporabi za delo takega pomožnega organa; 

4. V desetem odstavku se črtajo besede ", izvršilnega odbora". 
5. V enajstem odstavku se črtajo besede", izvršilnemu odboru". 
4. Dvanajsti odstavek se črta. 

19. člen 

19. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
1. Redne seje skupščine, ki jih skliče direktor, potekajo enkrat 

letno. 
2. V drugem odstavku se črtajo besede "izvršilnega odbora ali". 

20. člen 

Črtajo se 21. do 27. člen Konvencije o skladu 1971 in naslov pred 
njimi. 

21. člen 

29. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
1. Prvi odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 

1. Direktor je najvišji funkcionar Sklada. Po navodilih, ki jih 
dobi od skupščine, opravlja tiste naloge, ki mu jih določajo 
ta konvencija, notranji predpisi Sklada in skupščina. 

2. V pododstavku e) drugega odstavka se črtajo besede "ali 
izvršilnega odbora". 

3. V pododstavku f) drugega odstavka se črtajo besede "ali 
izvršilnemu odboru, kot pač terja primer". 

4. Pododstavek g) drugega odstavka se zamenja z naslednjim 
besedilom: 
g) da po posvetu s predsednikom skupščine pripravi in 

objavi poročilo o dejavnostih Sklada v prejšnjem letu; 
5. V pododstavku h) drugega odstavka se črtajo besede", 

izvršilnega odbora". 

22. člen 

V prvem odstavku 31. člena Konvencije o skladu 1971 se črtajo 
besede "v izvršilnem odboru in". 

23. člen 

32. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
1. V uvodnem stavku se črtajo besede "in v izvršilnem odboru". 
2. V pododstavku b) se črtajo besede "in izvršilni odbor". 

24. člen 

33. člen Konvencije o skladu 1971 se spremeni, kot sledi: 
1. Prvi odstavek se črta. 
2. V drugem odstavku se črta številka odstavka. 
3. Pododstavek c) se zamenja z naslednjim besedilom: 

c) ustanovitev pomožnih organov po devetem odstavku 18. 
člena in zadeve v zvezi s tako ustanovitvijo. 

25. člen 

35. člen Konvencije o skladu 1971 se zamenja z naslednjim 
besedilom: 
Zahtevkov Skladu za povrnitev po 4. členu za dogodke po dnevu 
začetka veljavnosti te konvencije ni mogoče vložiti prej kot sto 
dvajset dni po tem dnevu. 

26. člen 

Za 36. členom Konvencije o skladu 1971 se vstavijo štirje novi 
členi: 

36. bis člen 

Naslednje prehodne določbe veljajo v obdobju, imenovanem 
prehodno obdobje, ki se začne z datumom začetka veljavnosti te 
konvencije in konča na dan, ko začne veljati odpoved po 31. 
členu protokola 1992, ki spreminja Konvencijo o skladu 1971: 
a) Pri uporabi točke a) prvega odstavka 2. člena te konvencije 

sklicevanje na Konvencijo o odgovornosti 1992 vključuje 
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sklicevanje na Mednarodno konvencijo o civilni odgovornosti 
za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1969, v njeni 
izvirni različici ali spremenjeni s protokolom 1976 (v tem členu 
"Konvencija o odgovornosti 1969") kot tudi Konvencijo o skladu 
197-1. 

b) Če je dogodek povzročil škodo zaradi onesnaženja po tej 
konvenciji, povrne Sklad nadomestilo osebi, ki je utrpela škodo 
zaradi onesnaženja, le tedaj, kadar ta oseba ni mogla dobiti 
celotnega in primernega nadomestila za škodo po določbah 
Konvencije o odgovornosti 1969, Konvencije o skladu 1971 
in Konvencije o odgovornosti 1992, s tem da Sklad v zvezi s 
škodo zaradi onesnaženja po tej konvenciji za pogodbenico 
le-te, ki ni pogodbenica Konvencije o skladu 1971, povrne 
nadomestilo vsem osebam, ki so utrpele škodo zaradi 
onesnaženja, le tedaj, kadar oseba ne bi mogla dobiti celotnega 
in primernega nadomestila, če bi bila ta država pogodbenica 
omenjenih konvencij. 

c) Pri uporabi 4. člena te konvencije vsebuje znesek, ki se 
upošteva pri določanju skupnega zneska nadomestila, ki ga 
povrne Sklad, tudi morebitni znesek dejansko povrnjenega 
nadomestila po Konvenciji o odgovornosti 1969 in znesek 
dejansko povrnjenega nadomestila ali nadomestila, ki naj bi 
bilo povrnjeno, po Konvenciji o skladu 1971. 

d) Prvi odstavek 9. člena te konvencije velja tudi za pravice, ki 
izhajajo iz Konvencije o odgovornosti 1969. 

36. ter člen 

1. Po določbah četrtega odstavka tega člena skupni znesek 
letnih prispevkov, ki se vplačajo za olja, od katerih se plačuje 
prispevek, prejeta v posamezni državi pogodbenici med 
koledarskim letom, ne sme preseči 27,5 % skupnega zneska 
letnih prispevkov za to koledarsko leto po protokolu 1992, ki 
spreminja Konvencijo o skladu 1971. 

2. Če bi zaradi uporabe določb drugega in tretjega odstavka 12. 
člena skupni znesek prispevkov, ki jih vplačajo zavezanci v 
posamezni državi pogodbenici, presegel 27,5 % celotnega 
zneska v koledarskem letu, se prispevki, ki jih vplačajo vsi 
zavezanci v tej državi, sorazmerno zmanjšajo, tako da 
znašajo njihovi skupni prispevki v sklad 27,5 % celotnih letnih 
prispevkov za to leto. 

3. Če se prispevki, ki jih vplačajo osebe v državi pogodbenici, 
zmanjšajo po drugem odstavku tega člena, se prispevki, ki 
jih vplačajo osebe v drugih državah pogodbenicah, 
sorazmerno povečajo tako, da bo celotni znesek prispevkov, 
ki jih vplačajo vsi zavezanci v Sklad v tem koledarskem letu, 
dosegel znesek, ki ga je določila skupščina. 

4. Določbe prvega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo, 
dokler celotna količina olj, od katerih se plačuje prispevek, 
prejeta v vseh državah pogodbenicah v koledarskem letu, 
ne doseže 750 milijonov ton, ali dokler se ne izteče petletno 
obdobje po dnevu začetka veljavnosti protokola 1992. 

36. guater člen 

Ne glede na določbe te konvencije se za upravljanje Sklada v 
obdobju, ko veljata Konvencija o skladu 1971 in ta konvencija, 
uporabljajo naslednje določbe: 
a) Sekretariat Sklada, ustanovljenega s Konvencijo o skladu 

1971 (v nadaljnjem "Sklad 1971"), ki ga vodi direktor, lahko 
deluje tudi kot sekretariat in direktor Sklada. 

b) Če v skladu s pododstavkom a) sekretariat in direktor Sklada 
1971 opravljata tudi naloge sekretariata in direktorja Sklada, 
ob nasprotju interesov med Skladom 1971 in Skladom zastopa 
Sklad predsednik skupščine Sklada. 

c) Direktor in osebje ter strokovnjaki, ki jih je imenoval, ki 
opravljajo svoje naloge po tej konvenciji in Konvenciji o skladu 

1971, se ne štejejo kot kršilci določb 30. člena te konvencije, 
če opravljajo svoje naloge v skladu s tem členom. 

d) Skupščina Sklada si bo prizadevala, da ne bo sprejemala 
odločitev, nezdružljivih z odločitvami, ki jih sprejme skupščina 
Sklada 1971. Pri razlikah v mnenjih o skupnih upravnih 
zadevah bo skupščina Sklada skušala doseči soglasje s 
skupščino Sklada 1971 v duhu medsebojnega sodelovanja 
in z upoštevanjem skupnih ciljev obeh organizacij. 

e) Sklad lahko nasledi pravice, obveznosti in sredstva Sklada 
1971, če se tako odloči skupščina Sklada 1971 na podlagi 
drugega odstavka 44. člena Konvencije o skladu 1971. 

f) Sklad povrne Skladu 1971 vse stroške in izdatke, ki izhajajo 
iz upravnih storitev, ki jih opravi Sklad 1971 za Sklad. 

36. guinguies člen 
Končne določbe 

Končne določbe te konvencije so v 28. do 39. členu protokola 
1992, ki spreminja Konvencijo o skladu 1971. Sklicevanje v tej 
konvenciji na države pogodbenice se razume kot sklicevanje na 
države pogodbenice tega protokola. 

27. člen 

1. Konvencija o skladu 1971 in ta protokol se za pogodbenice 
tega protokola štejeta kot ena listina. 

2. T. do 36. quinquies člen Konvencije o skladu 1971, spremenjeni 
s tem protokolom, veljajo kot Mednarodna konvencija o 
ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale 
zaradi onesnaženja z olji, 1992 (Konvencija o skladu 1992). 

KONČNE DOLOČBE 

28. člen 
Podpis, ratifikacija, spreietie. odobritev in pristop 

1. Ta protokol je na voljo za podpis v Londonu od 15. januarja 
1993 do 14. januarja 1994 vsem državam, ki so podpisale 
Konvencijo o odgovornosti 1992. 

2. S pridržkom četrtega odstavka lahko ta protokol ratificirajo, 
sprejmejo ali odobrijo države, ki so ga podpisale. 

3. S pridržkom četrtega odstavka je ta protokol na voljo za 
pristop državam, ki ga niso podpisale. 

4. Ta protokol lahko ratificirajo, sprejmejo, odobrijo ali pristopijo 
k njemu le države, ki so ratificirale, sprejele ali odobrile 
Konvencijo o odgovornosti 1992 ali pristopile k njej. 

5. Uradna listina o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu se 
deponira pri generalnem sekretarju organizacije. 

6. Državo, ki je pogodbenica tega protokola, ni pa pogodbenica 
Konvencije o skladu 1971 zavezujejo do drugih držav 
pogodbenic določbe Konvencije o skladu 1971, spremenjene 
s tem protokolom, ne zavezujejo pa je določbe Konvencije o 
skladu 1971 do njenih držav pogodbenic. 

7. Listina o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, deponirana 
po začetku veljavnosti spremembe Konvencije o skladu 1971, 
spremenjene s tem protokolom, velja za spremenjeno 
konvencijo, dopolnjeno s to spremembo. 

29. člen 
Podatki o oljih, od katerih se plačuje prispevek 

1. Preden začne za državo veljati ta protokol, ta država ob 
deponiranju listine, navedene v petem odstavku 28. člena, in 
potem vsako leto na datum, ki ga določi generalni sekretar 
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organizacije, sporoči ime in naslov vsake osebe, ki bo 
zavezana, da za to državo prispeva v Sklad na podlagi 10. 
člena Konvencije o skladu 1971, spremenjene s tem 
protokolom, kot tudi podatke o ustreznih količinah olj, od katerih 
se plačuje prispevek, ki jih je prejela taka oseba na ozemlju te 
države v predhodnem koledarskem letu. 

2. V prehodnem obdobju direktor letno sporoča generalnemu 
sekretarju organizacije podatke o količinah olj, od katerih se 
plačuje prispevek, ki so jih prejeli zavezanci za prispevek v 
Sklad na podlagi 10. člena Konvencije o skladu, spremenjene 
s tem protokolom. 

30. člen 
Začetek veljavnosti 

1. Ta protokol začne veljati dvanajst mesecev po dnevu, ko so 
izpolnjene naslednje zahteve: 
a) da je vsaj osem držav deponiralo listine o ratifikaciji, 

sprejemu, odobritvi ali pristopu pri generalnem sekretarju 
organizacije in 

b) da je generalni sekretar organizacije prejel podatke v 
skladu z 29. členom, da so zavezanci, ki bi prispevali v 
Sklad na podlagi 10. člena Konvencije o skladu 1971, 
spremenjene s tem protokolom, prejeli v preteklem 
koledarskem letu celotno količino najmanj 450 milijonov 
ton olj, od katerih se plačuje prispevek. 

2. Ta protokol ne začne veljati, dokler ne začne veljati Konvencija 
o odgovornosti 1992. 

3. Za državo, ki ratificira, sprejme, odobri ta protokol ali pristopi 
k njemu po tem, ko so bili izpolnjeni pogoji za začetek veljavnosti 
po prvem odstavku, začne protokol veljati dvanajst mesecev 
po dnevu deponiranja ustrezne listine. 

4. Ko deponira listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi tega 
protokola ali pristopi k njemu, lahko država izjavi, da ta listina 
ne velja za ta člen do konca šestmesečnega obdobja po 31. 
členu. 

5. Država, ki je dala izjavo po prejšnjem odstavku, jo lahko 
kadar koli prekliče z uradnim obvestilom generalnemu 
sekretarju organizacije.Tak preklic začne veljati na dan prejema 
uradnega obvestila, za državo, ki jo prekliče, pa se šteje, da 
je deponirala listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi tega 
protokola ali pristopu k njemu na ta dan. 

6. Država, ki da izjavo po drugem odstavku 13. člena protokola 
1992, ki spreminja Konvencijo o odgovornosti 1969, se šteje, 
da je dala tudi izjavo po četrtem odstavku tega člena. Preklic 
izjave po drugem odstavku 13. člena velja tudi kot preklic po 
petem odstavku tega člena. 

31. člen 
Odpoved Konvencije 1969 in Konvencije 1971 

Ob upoštevanju 30. člena v šestih mesecih po dnevu, ko so 
izpolnjene naslednje zahteve: 
a) da je najmanj osem držav postalo pogodbenic tega protokola 

ali deponiralo listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu 
pri generalnem sekretarju organizacije ne glede na četrti 
odstavek 30. člena in 

b) da je generalni sekretar organizacije prejel podatke v skladu 
z 29. členom, da so zavezanci, ki prispevajo ali bi prispevali v 
Sklad po določbah 10. člena Konvencije o skladu 1971, 
spremenjene s tem protokolom, v prejšnjem koledarskem 
letu prejele celotno količino najmanj 750 ton olj, od katerih se 
plačuje prispevek; 

vsaka pogodbenica tega protokola in vsaka država, ki je 
deponirala listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, ne 
glede na četrti odstavek 30. člena, odpove Konvencijo o skladu 
1971 in Konvencijo o odgovornosti 1969, če je njuna pogodbenica, 

kar začne veljati dvanajst mesecev po izteku omenjenega 
šestmesečnega obdobja. 

32. člen 
Dopolnitev in sprememba 

1. Organizacija lahko skliče konferenco zaradi dopolnitve ali 
spremembe Konvencije o skladu 1992. 

2. Organizacija skliče konferenco pogodbenic tega protokola 
zaradi dopolnitve ali spremembe Konvencije o skladu 1992 
na zahtevo najmanj tretjine držav pogodbenic. 

33. člen 
Spremembe omejitev nadomestil 

1. Na zahtevo najmanj četrtine držav pogodbenic generalni 
sekretar vsak predlog za spremembo omejitev nadomestil, 
navedenih v četrtem odstavku 4. člena Konvencije o skladu 
1971, spremenjene s tem protokolom, razpošlje vsem 
članicam organizacije in vsem državam pogodbenicam. 

2. Sprememba, ki je predlagana in poslana kot navedeno, se 
predloži v proučitev pravnemu odboru organizacije najpozneje 
šest mesecev po dnevu, ko je bila razposlana. 

3. Vse države pogodbenice Konvencije o skladu 1971, 
spremenjene s tem protokolom, imajo ne glede na to, ali so 
članice organizacije, pravico sodelovati pri delu pravnega 
odbora pri proučitvi in sprejemu sprememb. 

4. Spremembe se sprejmejo z dvetretjinsko večino držav 
pogodbenic, ki so navzoče in glasujejo v pravnem odboru, 
razširjenem, kot je določeno v tretjem odstavku, pod pogojem, 
da je pri glasovanju navzoča najmanj polovica držav 
pogodbenic. 

5. Pravni odbor pri obravnavanju predloga za spremembo 
omejitev upošteva izkušnje pri dogodkih, še zlasti znesek za 
škodo, ki pri tem nastane, in spremembe vrednosti denarja. 
Upošteva tudi razmerje med omejitvami v četrtem odstavku 
4. člena Konvencije o skladu 1971, spremenjene s tem 
protokolom, in tistimi v prvem odstavku V. člena Mednarodne 
konvencije o civilni odgovornosti za škodo, nastalo zaradi 
onesnaženja z olji, 1992. 

6. a) Nobene spremembe omejitev po tem členu ni mogoče 
obravnavati pred 15. januarjem 1998 oziroma ne prej kot 
pet let od dne, ko je začela veljati prejšnja sprememba po 
tem členu. Nobena sprememba po tem členu se ne 
obravnava, dokler ne začne veljati ta protokol. 

b) Omejitev ni mogoče povečati tako, da bi presegle znesek, 
ki ustreza omejitvi, določeni v Konvenciji o skladu 1971, 
spremenjeni s tem protokolom, povečani za šest 
odstotkov letno, izračunano na skupni osnovi s 15. januarja 
1993. 

c) Omejitev ni mogoče povečati tako, da bi presegle znesek, 
ki ustreza omejitvi, določeni v Konvenciji o skladu 1971, 
spremenjeni s tem protokolom, pomnoženo s tri. 

7. Organizacija uradno obvesti vse države pogodbenice o vsaki 
spremembi, sprejeti v skladu s četrtim odstavkom. 
Sprememba se šteje za sprejeto ob koncu 
osemnajstmesečnega obdobja po dnevu uradnega obvestila, 
razen če v tem obdobju najmanj četrtina držav, ki so bile 
države pogodbenice v času, ko je pravni odbor sprejel 
spremembo, sporoči organizaciji, da spremembe ne sprejema; 
v tem primeru je sprememba zavrnjena in nima nobenega 
učinka. 

8. Sprememba, ki se šteje za sprejeto po sedmem odstavku, 
začne veljati osemnajst mesecev po sprejetju. 

9. Sprememba zavezuje vse države pogodbenice, razen če 
odpovejo protokol v skladu s prvim in drugim odstavkom 34. 
člena najmanj šest mesecev, preden začne veljati sprememba. 
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Taka odpoved začne veljati, ko začne veljati sprememba. 
10. Če je pravni odbor sprejel spremembo, vendar se še ni izteklo 

osemnajstmesečno obdobje za njeno sprejetje, državo, ki 
postane pogodbenica v tem obdobju, zavezuje sprememba, 
če začne veljati. Državo, ki postane pogodbenica po tem 
obdobju, zavezuje sprememba, sprejeta po sedmem odstavku. 
V primerih, navedenih v tem odstavku, sprememba zavezuje 
državo, ko začne veljati ali ko začne veljati ta protokol za to 
državo, če je to pozneje. 

34. člen 
Odpoved 

1. Pogodbenica lahko odpove ta protokol kadar koli po dnevu, 
ko je ta zanjo začel veljati. 

2. Odpoved se opravi z deponiranjem listine pri generalnem 
sekretarju organizacije. 

3. Odpoved začne veljati dvanajst mesecev po tem oziroma po 
toliko daljšem obdobju, kot je lahko navedeno v listini o 
odpovedi, po njenem deponiranju pri generalnem sekretarju 
organizacije. 

4. Odpoved Konvencije o odgovornosti 1992 se šteje kot 
odpoved tega protokola. Taka odpoved začne veljati na dan, 
ko začne v skladu s 16. členom tega protokola veljati odpoved 
Protokola 1992, ki spreminja Konvencijo o odgovornosti 1969. 

5. Za državo pogodbenico tega protokola, ki ni odpovedala 
Konvencije o skladu 1971 in Konvencije o odgovornosti 1969, 
kot zahteva 31. člen, se šteje, da začne odpoved tega 
protokola veljati dvanajst mesecev po izteku šestmesečnega 
obdobja, omenjenega v 31. členu. Ko začne veljati odpoved, 
določena v 31. členu, velja za vsako pogodbenico tega 
protokola, ki deponira listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
Konvencije o odgovornosti 1969 ali pristopu k njej, da je 
odpovedala ta protokol z dnem, ko začne veljati ta listina. 

6. Če pogodbenica tega protokola odpove Konvencijo o skladu 
1971 po 41. členu, se to nikakor ne razlaga kot odpoved 
Konvencije o skladu 1971, .spremenjene s tem protokolom. 

7. Ne glede na to, ali pogodbenica odpove ta protokol po tem 
členu, še naprej veljajo določbe tega protokola glede 
obveznosti za vplačilo prispevkov po 10. členu Konvencije o 
skladu 1971, spremenjene s tem protokolom, v zvezi z 
dogodkom, omenjenim v pododstavku b) drugega odstavka 
12. člena te spremenjene konvencije, če se je zgodil, preden 
je začela veljati odpoved. 

35. člen 
Izredne seje skupščine 

1. Država pogodbenica lahko v devetdesetih dneh po tem, ko je 
bila deponirana listina o odpovedi, za katero meni, da bo 
povzročila precejšnje zvišanje stopnje prispevkov za 
preostale države pogodbenice, zahteva od direktorja, da 
skliče izredno sejo skupščine. Direktor skliče skupščino, ki 
se sestane najpozneje šestdeset dni po prejemu zahteve. 

2. Direktor lahko na lastno pobudo skliče izredno sejo skupščine, 
ki se sestane v šestdesetih dneh po deponiranju listine o 
odpovedi, če meni, da bo taka odpoved povzročila znatno 
zvišanje stopnje prispevkov za preostale države 
pogodbenice. 

3. Če skupščina na izredni seji, ki je sklicana v skladu s prvim 
ali drugim odstavkom, ugotovi, da bo odpoved povzročila 
precejšnje zvišanje stopnje prispevkov za preostale države, 
lahko katera koli od njih najpozneje sto dvajset dni pred dnem, 
ko začne odpoved veljati, z istim dnem odpove ta protokol. 

36. člen 
Prenehanje veljavnosti 

1. Ta protokol preneha veljati na dan, ko je število držav 
pogodbenic manjše od tri. 

2. Države, ki jih zavezuje ta protokol, na dan pred dnem, ko ta 
preneha veljati, omogočijo Skladu, da opravi svoje naloge iz 
37. člena tega protokola in jih ta protokol zavezuje samo še 
za to. 

37. člen 
Razpustitev Sklada 

1. Če ta protokol preneha veljati, Sklad kljub temu: 
a) ima obveznost, da izpolni svoje dolžnosti v zvezi z 

dogodki, ki se zgodijo, preden protokol preneha veljati; 
b) uveljavi svoje pravice do prispevkov, ki so potrebni za 

izpolnitev obveznosti po pododstavku a), vključno s 
stroški upravljanja Sklada, potrebnimi v ta namen. 

2. Skupščina ustrezno ukrepa, da dokončno razpusti Sklad, pri 
čemer pravično razdeli morebitna preostala sredstva med 
osebe, ki so prispevale v Sklad. 

3. Za namene tega člena ostane Sklad pravna oseba. 

38. člen 
Depozitar 

1. Ta protokol in vse spremembe, sprejete po 33. členu, se 
deponirajo pri generalnem sekretarju organizacije. 

2. Generalni sekretar organizacije: 
a) obvesti vse države, ki so podpisale ta protokol ali pristopile 

k njemu, o: 
i) vsakem novem podpisu ali deponiranju listine skupaj 

z datumom; 
ii) vsaki izjavi in uradnem obvestilu po 30. členu, vključno 

z izjavami in preklici, za katere velja, da so bili 
opravljeni po tem členu; 

iii) datumu začetka veljavnosti tega protokola; 
iv) datumu, ko je treba predložiti odpoved, predvideno 

po 31. členu; 
v) vsakem predlogu za spremembo omejitev nadomestil 

v skladu s prvim odstavkom 33. člena; 
vi) vsaki spremembi, sprejeti v skladu s četrtim 

odstavkom 33. člena; 
vii) vsaki spremembi, za katero se šteje, da je bila 

sprejeta po sedmem odstavku 33. člena, skupaj z 
datumom, ko je ta sprememba začela veljati v skladu 
z osmim in devetim odstavkom tega člena; 

viii) deponiranju listine o odpovedi tega protokola skupaj 
z datumom deponiranja in datumom, ko začne veljati; 

ix) o vsaki odpovedi, ki se šteje za opravljeno po petem 
odstavku 34. člena; 

x) o vsakem sporočilu, potrebnem po katerem koli členu 
tega protokola; 

b) pošlje overjene kopije te konvencije vsem državam 
podpisnicam in vsem državam, ki so pristopile k temu 
protokolu. 

3. Takoj ko začne ta protokol veljati, generalni sekretar 
organizacije pošlje besedilo v sekretariat Združenih narodov 
za registracijo in objavo v skladu s 102. členom Ustanovne 
listine Združenih narodov. 
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39. člen 
Jeziki 

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

SESTAVLJENO V LONDONU sedemindvajsetega novembra tisoč 
devetsto dvaindevetdeset. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili za to pooblaščeni, 
podpisali ta protokol. 

3. člen 

Vlada Republike Slovenije skladno z 31. členom tega protokola 
odpove Mednarodno konvencijo o ustanovitvi Mednarodnega 
sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 
1971 (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 3/77), ki je bila 
sestavljena v Bruslju 18. decembra 1971 in jo je Republika Slovenija 
nasledila po nekdanji SFRJ (akt o notifikaciji nasledstva, Uradni 
list RS, št. 54/92 - Mednarodne pogodbe št. 15/92). 

4. člen 

Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

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

Čeprav je Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, 
povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1969, ustvarila zelo uporaben 
mehanizem za povračilo škode povzročene z onesnaženjem z 
olji, je bilo potrebno zagotoviti še dodaten finančni vir, iz katerega 
bi se lahko krile škode, ki bi presegale znesek, za katerega je 
ladjar odgovoren. 

Zato je bila leta 1971 sprejeta Mednarodna konvencija o ustanovitvi 
Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi 
onesnaženja z nafto, ki je zagotovila dodaten vir finančnih sredstev 
v katerega prispevajo vse države, ki so uvoznice surove nafte v 
nepredelanem stanju, težkih goriv in ostalih težkih naftnih derivatov. 

Ob višanju odgovornosti ladjarja za škodo, povzročeno z 
onesnaženjem z olji, je bilo potrebno zvišati tudi zneske škode, 
katere je sklad dolžan kriti. Tako se je v protokolu iz leta 1992 
znesek za povračilo škode, nastale z onesnaženjem z olji, dvignil 
na 140 milijonov ameriških dolarjev. Poleg višjih zneskov pa novi 
protokol predvideva povrnitev škode tudi v nekaterih primerih, ki 
po konvenciji iz leta 1971 niso bili opravičeni povrnitve škode. 

Namen protokola iz leta 1992 o spremembi Mednarodne 
konvencije o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, 
nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1971, je znižati zahteve 
protokola iz leta 1984 o spremembi Mednarodne konvencije o 
ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale 
zaradi onesnaženja z nafto, 1971, ki prav zaradi previsokih zahtev 
ni nikoli začel veljati. Protokol iz leta 1992je bil sprejet 27. novembra 
1992, veljati pa je začel 30. maja 1996. 

Protokol iz leta 1992 uporabljajo predvsem lastniki tankerskega 
ladjevja in sodišča pri odškodninskih zahtevkih, nastalih zaradi 
onesnaženjem morja z olji. 

Temeljni razlog za pristop k Protokolu iz leta 1992 je, da države ki 
imajo veliko floto ladij-tankerjev, pristopajo k protokolu iz leta 1992 
in hkrati odpovedujejo Konvencijo iz leta 1971, kar pomeni, da se 
večina denarja za povračilo škode steka v nov fond do katerega 
pa so upravičene le podpisnice tega protokola. Tudi Mednarodna 
pomorska organizacija je v povezavi s tem problemom svetovala 
vsem državam, ki pristopajo k protokolu iz leta 1992, da hkrati 
odpovedo konvencijo iz leta 1971, ker bi se s tem izognili 
problemom, ki bi lahko nastali ob sočasnem obstoju dveh različnih 
sistemov povračila škode nastale z onesnaževanjem z olji. V 
skladu z 31. členom Protokola iz leta 1992 o spremembi 
Mednarodne konvencije o ustanovitvi Mednarodnega sklada za 
povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1971, je 
treba hkrati s sprejetjem protokola odpovedati Mednarodno 
konvencijo o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode 
nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1971. 

Izvajanje protokola iz leta 1992 o spremembi Mednarodne 
konvencije o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode 
nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1971, ne bo povzročilo novih 
finančnih obveznosti. 

Protokol v skladu z dmgim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Za njegovo 
izvajanje skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 POSOJILU 

(PROJEKT RAZVOJA UPRAVLJANJA 

SISTEMA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA) 

MEO REPURLIKO SLOVENIJO IN 

MEDNARODNO DANKO ZA ODNOVO IN 

RAZVOJ (MSPRUZ) 

-EPA 1162-II- 

EVA: 2000-1811-0060 
Številka: 432-07/98-5 
Ljubljana, 26.04.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 230. korespondenčni seji dne 
26. aprila 2000 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
POSOJILU (PROJEKT RAZVOJA UPRAVLJANJA SISTEMA 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA) MED REPUBLIKO 
SLOVENIJO IN MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN 
RAZVOJ, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Zaradi obračunavanja marže za nečrpani del posojila, ki se 
začne obračunavati 60 dni po podpisu sporazuma, ne glede 
na to, ali je bil sporazum ratificiran, predlagamo obravnavo 
navedenega zakona na 22. redni seji Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

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, 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Dunja PIŠKUR KOSMAČ, državna sekretarka v Ministrstvu 

za zdravstvo, 
- Janez ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Irena SODIN, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Senka MAVER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance, 
- Andrej KAVČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance, 
- Tanja MATE, svetovalka ministra za zdravstvo. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

1. člen 
i 

Ratificira se Sporazum o posojilu (Projekt razvoja upravljanja 
sistema zdravstvenega varstva) med Republiko Slovenijo in 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj, podpisan dne 18. aprila 
2000 v Ljubljani. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu glasi": 

"Splošni pogoji, ki se uporabljajo za sporazume o posojilu s fiksnim pribitkom 
in sporazume o garanciji za posojila s fiksnim pribitkom, omenjeni v 1. členu, 
odstavku 1.01 sporazuma o posojilu so na vpogled v sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve in v sektorju za 
mednarodne finančne odnose Ministrstva za finance Republike Slovenije. 
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ŠTEVILKA POSOJILA 7005 SLO 

SPORAZUM O POSOJILU 

(Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva) 

med 

REPUBLIKO SLOVENIJO 

in 

MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ 

z dne 18. aprila 2000 
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ŠTEVILKA POSOJILA 7005 SLO 

SPORAZUM O POSOJILU 

SPORAZUM z dne 18. aprila 2000 med REPUBLIKO SLOVENIJO 
(posojilojemalka) in MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN 
RAZVOJ (banka) 

KER je (A) banka od posojilojemalke prejela pismo z dne 16. 
novembra 1999, v katerem ta opisuje program v fazah (pro- 
gram), s katerim bi izboljšali učinkovitost v sistemu zdravstvenega 
varstva s pripravo ustreznih politik in standardov ter enotnega 
sistema upravljanja zdravstvenih informacij v državi, in izraža 
svojo zavezanost izvajanju tega programa; 

(B) ker je posojilojemalka zaprosila banko za podporo pri izvedbi 
programa s tem, da ji odobri posojila do višine 13,000.000 dolarjev 
v obdobju sedmih (7) let, in 

(C) ker je posojilojemalka prepričana o upravičenosti in prioriteti 
projekta, opisanega v Prilogi 2 k temu sporazumu (projekt), in je 
zaprosila banko za pomoč pri financiranju projekta, kar je prva 
faza programa, in 

KER se banka med drugim tudi na podlagi omenjenega strinja, da 
posojilojemalki odobri posojilo po določilih in pogojih, navedenih v 
tem sporazumu, 

STA SE pogodbenici dogovorili naslednje: 

1. ČLEN 
Splošni pogoji, opredelitev pojmov 

Odstavek 1.01. "Splošni pogoji, ki se uporabljajo za sporazume o 
posojilu s fiksnim pribitkom in sporazume o garanciji za posojila s 
fiksnim pribitkom" banke z dne 1. septembra 1999 s spodaj 
navedenimi spremembami (Splošni pogoji) so neločljiv sestavni 
del tega sporazuma. 

Točka (c) odstavka 9.07 Splošnih pogojev se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(c) Najkasneje v šestih mesecih pred zaključnim datumom ali 
kasnejšim datumom, o katerem se lahko posojilojemalka in banka 
za ta namen dogovorita, posojilojemalka pripravi in predloži banki 
poročilo v takšnem obsegu in tako podrobno, kot banka primerno 
zahteva, o izvajanju in zagonu projekta, njegovi ceni in koristih, ki 
jih prinaša in naj bi jih prinašal, o tem, kako posojilojemalka in 
banka izpolnjujeta vsaka svoje obveznosti po sporazumu o posojilu 
in o doseganju ciljev posojila." 

Odstavek 1.02. če sobesedilo ne zahteva drugače, imajo razni 
izrazi, opredeljeni v Splošnih pogojih in v uvodu k temu sporazumu, 
tak pomen, kot je tam določen, spodaj navedeni dodatni izrazi pa 
pomenijo: 

(a) "Zunanja svetovalna skupina" je skupina domačih in 
mednarodnih strokovnjakov, ki jo bo ustanovil Projektni svet 
(opredeljen v nadaljevanju), ki bo temu svetu zagotavljal strokovno 
vodstvo in splošno usmeritev pri izvajanju projekta; 

(b) "upravičeni kategoriji" sta kategoriji (1) in (2), določeni v 
preglednici iz dela A.1 Priloge 1 k temu sporazumu; 

(c) "upravičeni stroški" so izdatki za blago in storitve iz odstavka 
2.02 tega sporazuma; 

(d) "ZZZS" je Zavod za zdravstveno zavarovanje posojilojemalke 
(Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), ustanovljen z 
Zakonom št. 9/92 o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju z dne 1. marca 1992; 

(e) "MZ" je Ministrstvo za zdravstvo posojilojemalke; 

(f) "CIP" je Center za izmenjavo zdravstvenih podatkov, ki ga bo 
ustanovila posojilojemalka za zbiranje, obdelavo in zagotavljanje 
zdravstvenih informacij v Republiki Sloveniji; 

(g) "PIP" je priročnik za izvajanje projekta, ki ga pripravi in sprejme 
posojilojemalka in se lahko vsakokrat spremeni s soglasjem banke; 

(h) "EVSPP" je enota za vodenje in strokovno podporo projekta, 
ki jo ustanovi posojilojemalka v skladu z določbami odstavka 
6.01 tega sporazuma za namene vodenja projekta; 

(i) "Projektni svet" je Projektni svet, ki ga ustanovi posojilojemalka 
za zagotavljanje strokovnega vodstva, usklajevanja med 
institucijami in nadzora nad izvajanjem projekta; 

(j) "poročilo o izvajanju projekta" je vsako poročilo, pripravljeno v 
skladu z odstavkom 4.02 tega sporazuma; 

(k) "posebni račun" je račun, naveden v delu B Priloge 1 k temu 
sporazumu; 

(I) "strokovne delovne skupine" so delovne skupine, ki jih ustanovi 
posojilojemalka, vsaka od njih pa se ukvarja z enim od vidikov 
politike sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenih 
informacijskih standardov. 

II. ČLEN 
Posojilo 

Odstavek 2.01. Banka se strinja, da posojilojemalki posodi devet 
milijonov evrov (9,000.000 EUR) po določilih in pogojih, ki so 
določeni v Sporazumu o posojilu, ta znesek pa se vsakokrat 
lahko spremeni z zamenjavo valute v skladu z določbami odstavka 
2.09 tega sporazuma. 

Odstavek 2.02. Znesek posojila se lahko črpa z računa posojila 
v skladu z določbami Priloge 1 k temu sporazumu za izdatke, ki 
so nastali (ali ki bodo nastali, če se banka s tem strinja) v zvezi s 
primerno ceno blaga in storitev, potrebnih za projekt, in ki naj bi se 
financirali iz sredstev posojila, ter za stroške najema posojila iz 
odstavka 2.04 tega sporazuma. 

Odstavek 2.03. Zaključni datum je 30. junij 2004 ali kasnejši da- 
tum, ki ga določi banka. Banka o tem kasnejšem datumu takoj 
obvesti posojilojemalko. 

Odstavek 2.04. Posojilojemalka banki plača stroške najema posojila 
v višini devetdeset tisoč evrov (90.000 EUR). Banka v imenu 
posojilojemalke na datum začetka veljavnosti ali takoj po njem 
omenjeni znesek črpa z računa posojila in si ga izplača. 

Odstavek 2.05. Posojilojemalka banki plača stroške za vsakokrat 
nečrpani del glavnice posojila po stopnji: (i) petinosemdeset stotin 
odstotka (0,85 %) letno od datuma, ko takšni stroški začnejo 
nastajati v skladu z določbami odstavka 3.02 Splošnih pogojev 
do četrte obletnice takšnega datuma, vendar ne vključno z njim; 
in (ii) petinsedemdeset stotin odstotka (0,75 %) letno od takrat 
dalje. 

Odstavek 2.06. Posojilojemalka plačuje obresti na znesek glavnice 
vsakokrat črpanega in neodplačanega posojila po obrestni meri 
za vsako obrestno obdobje, ki je enaka spremenljivi obrestni 
meri, pod pogojem, da ob zamenjavi vsega zneska glavnice 
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posojila ali dela tega zneska posojilojemalka v obdobju zamenjave 
plačuje obresti na takšen znesek v skladu z določbami IV. člena 
Splošnih pogojev. 

Odstavek 2.07. Obresti in drugi stroški se plačujejo polletno za 
nazaj 15. maja in 15. novembra vsako leto. 

Odstavek 2.08. Posojilojemalka odplačuje glavnico posojila v 
skladu z določbami Priloge 3 k temu sporazumu. 

Odstavek 2.09. (a) Posojilojemalka sme kadar koli zahtevati katero 
koli od naslednjih zamenjav posojilnih pogojev, da s tem omogoči 
smotrnejše upravljanje dolga s primerno skrbnostjo: 

(i) spremembo valute posojila vsega črpanega ali nečrpanega 
zneska glavnice posojila ali dela tega zneska v odobreno 
valuto, in 

(ii) spremembo osnove za obrestno mero, veljavne za ves 
znesek glavnice posojila ali za del tega zneska iz spremenljive 
obrestne mere v fiksno obrestno mero ali obratno. 

(b) Vsaka zamenjava, zahtevana v skladu s točko (a) tega 
odstavka, ki jo banka sprejme, se šteje za "zamenjavo", kot je 
opredeljena v odstavku 2.01(7) Splošnih pogojev, in se izvede v 
skladu z določbami IV. člena Splošnih pogojev in Navodil za 
zamenjavo.' 

III. ČLEN 
Izvedba projekta 

Odstavek 3.01 (a) Posojilojemalka izraža svojo zavezanost ciljem 
projekta in bo v ta namen izpeljala projekt prek MZ (s podporo 
ZZZS) primerno skrbno in učinkovito ter skladno z ustrezno 
finančno, upravno, zdravstveno in informacijsko prakso in bo 
takoj, ko bo potrebno, zagotovila denarna sredstva, zmogljivosti, 
storitve in druga sredstva, potrebna za projekt. 

(b) Ne glede na določbe točke (a) tega odstavka in razen če bi se 
posojilojemalka in banka dogovorili drugače, posojilojemalka izvaja 
projekt v skladu s programom izvajanja projekta i2 Priloge 5 k 
temu sporazumu. 

Odstavek 3.02. Razen če bi se banka strinjala s čim drugim, se 
nabava blaga in zagotavljanje svetovalnih storitev, ki sta potrebna 
za projekt in naj bi se financirala iz sredstev posojila, urejata po 
določbah iz Priloge 4 k temu sporazumu. 

Odstavek 3.03. Za namene odstavka 9.08 Splošnih pogojev, 
vendar ne omejeno le na to, posojilojemalka: 

a) na podlagi navodil, sprejemljivih za banko, pripravi in banki 
dostavi načrt za zagotovitev tekočega izvajanja projekta 
najkasneje (6) mesecev pred zaključnim datumom ali na kasnejši 
datum, o katerem se banka in posojilojemalka v ta namen 
dogovorita, in 

b) zagotovi banki primerno možnost za izmenjavo stališč do tega 
načrta s posojilojemalko. 

IV. ČLEN 
Finančni dogovori 

Odstavek 4.01. (a) Posojilojemalka bo vodila ustrezen sistem 
finančnega poslovanja z evidencami in računi ter pripravljala 
finančna poročila v obliki, sprejemljivi za banko, iz katerih bodo 
razvidni poslovanje, viri in izdatki za projekt. 

(b) Posojilojemalka zagotavlja, da bo: 

(i) dala evidence, račune in finančna poročila iz točke (a) tega 
odstavka in evidence in račune za posebni račurt za vsako 
fiskalno leto pregledati neodvisnim in za banko sprejemljivim 
revizorjem v skladu z dosledno uporabljenimi revizijskimi načeli, 
sprejemljivimi za banko; 

(ii) predložila banki (A) potrjena revidirana finančna poročila iz 
točke (a) tega odstavka in (B) revizorsko mnenje o poročilih, 
evidenci in računih ter poročilo omenjenih revizorjev o 
opravljeni reviziji, kakor hitro ji bodo na voljo, vendar ne kasneje 
kot šest mesecev po koncu vsakega fiskalnega leta, in sicer 
v takem obsegu in tako podrobno, kot banka upravičeno 
zahteva, in 

(iii) predložila banki take druge informacije v zvezi s temi 
evidencami in računi ter njihovo revizijo in v zvezi z omenjenimi 
revizorji, kot jih sme banka občasno upravičeno zahtevati. 

(c) Za vse izdatke v zvezi s črpanji z računa posojila, ki so bila 
opravljena na podlagi poročil o izvajanju projekta ali poročil o 
izdatkih, posojilojemalka: 

(i) v skladu s točko (a) tega odstavka vodi ali zagotovi vodenje 
evidenc in ločenih računov, iz katerih so taki izdatki razvidni; 

(ii) hrani vso dokumentacijo (pogodbe, naročila, fakture, račune, 
potrdila in druge dokumente), ki dokazujejo te izdatke, najmanj 
še eno leto po tem, ko je banka prejela revizijsko poročilo za 
fiskalno leto, v katerem je bilo opravljeno zadnje črpanje z 
računa posojila; 

(iii) omogoči predstavnikom banke pregled dokumentacije in 

(iv) zagotovi, da so take evidence in računi vključeni v letno 
revizijo, omenjeno v točki (b) tega odstavka, in da revizijsko 
poročilo vsebuje ločeno mnenje omenjenih revizorjev o tem, 
ali so med fiskalnim letom predložena poročila o izvajanju 
projekta ali poročila o izdatkih skupaj s postopki in notranjo 
kontrolo za pripravo teh poročil lahko zanesljiv dokaz za 
črpanja, ki se nanje nanašajo. 

Odstavek 4.02. (a) Ne glede na določbe odstavka 4.01 tega 
sporazuma posojilojemalka izvede za banko sprejemljiv terminski 
akcijski načrt za izboljšanje sistema finančnega poslovanja iz 
točke (a) omenjenega odstavka 4.01, da bi lahko posojilojemalka 
najkasneje do 31. decembra 2000 ali do kasnejšega datuma, s 
katerim se banka strinja, pripravila četrtletna poročila o izvajanju 
projekta, od katerih vsako: 

(i) (A) zbirno in za obdobje poročila navaja dejanske vire in 
uporabo sredstev za projekt ter načrtovane vire in uporabo 
sredstev za projekt za šestmesečno obdobje, ki sledi obdobju 
poročila, in (B) ločeno prikazuje stroške, ki so se financirali iz 
sredstev posojila v obdobju poročila, in stroške, ki naj bi se 
financirali iz sredstev posojila v šestmesečnem obdobju, ki 
sledi obdobju poročila; 

(ii) (A) zbirno in za obdobje poročila opisuje fizični napredek pri 
izvajanju projekta in (B) utemelji odstopanja med dejansko 
izvedbo in načrtovanimi cilji in 

(iii) ob koncu obdobja poročila navaja stanje nabav po projektu in 
stroškov po pogodbah, ki se financirajo iz sredstev posojila. 
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(b) Po izvedbi akcijskega načrta iz točke (a) tega odstavka 
posojilojemaika v skladu z navodili, sprejemljivimi za banko, 
najkasneje v 45 dneh po koncu vsakega koledarskega četrtletja 
pripravi in predloži banki poročilo o izvajanju projekta za takšno 
obdobje. 

V. ČLEN 
Pravna sredstva banke 

Odstavek 5.01. V skladu s točko (p) odstavka 6.02 Splošnih 
pogojev se določijo naslednji dodatni dogodki: 

(a) položaj, ki onemogoči izvajanje programa ali pomembnega 
dela tega programa, in 

(b) sprememba, začasna razveljavitev, razveljavitev ali preklic 
PIP brez predhodnega soglasja banke. 

Odstavek 5.02. V skladu s točko (k) odstavka 7.01 Splošnih 
pogojev se določi naslednji dodatni dogodek, in sicer nastop 
dogodka iz točke (b) odstavka 5.01 te pogodbe. 

VI. ČLEN 
Začetek veljavnosti, prenehanje 

Odstavek 6.01. V skladu s točko (c) odstavka 12.01 Splošnih 
pogojev se kot dodatni pogoji za veljavnost sporazuma določijo 
naslednji dogodki: 

(a) da je posojilojemaika pod formalnimi pogoji, sprejemljivimi za 
banko, zaposlila svetovalce, ki vodijo EVSPP in kadrujejo osebje 
zanjo; 

(b) da je bila ustanovljena EVSPP in deluje na način, sprejemljiv 
za banko; 

(c) da je bil za projekt vzpostavljen sistem finančnega poslovanja, 
sprejemljiv za banko, in 

(d) da je posojilojemaika imenovala revizorja, sprejemljivega za 
banko, omenjenega v odstavku 4.01 (b) tega sporazuma. 

Odstavek 6.02. Za namene odstavka 12.04 Splošnih pogojev se 
določi datum devetdeset (90) dni po datumu tega sporazuma. 

VII. ČLEN 
Predstavnik posojilojemalke, naslovi 

Odstavek 7.01. Minister za finance posojilojemalke je imenovan 
za predstavnika posojilojemalke za namene odstavka 11.03 
Splošnih pogojev. 

Odstavek 7.02. Za namene odstavka 11.01 Splošnih pogojev so 
določeni naslednji naslovi: 

Za posojilojemalko: 

Ministrstvo za finance 
Župančičeva ulica 3 
Ljubljana 
Republika Slovenija 

Teleks: 86231284 

Za banko: 

International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Washington D.C. 20433 
United States of America 

Brzojavni naslov: Teleks: 
INTBAFRAD 248423 (MCI) ali 
VVashington D.C. 64145 (MCI) 

V POTRDITEV TEGA sta pogodbenici po svojih pravilno 
pooblaščenih predstavnikih podpisali ta sporazum v svojem imenu 
v Ljubljani, Republika Slovenija, na dan in leto, ki sta navedena na 
začetku. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

Podpis: 

Mitja Gaspari l.r. 
Pooblaščeni predstavnik 

MEDNARODNA BANKA ZA 
OBNOVO IN RAZVOJ 

Podpis: Roger Grawe l.r. 
Območni podpredsednik za 
Evropo in Srednjo Azijo 

16. maj 2000 
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PRILOGA 1 

Črpanje sredstev posojila 

A. Splošno 

1. Spodnja preglednica prikazuje kategorije postavk, ki se 
financirajo iz sredstev posojila, razporeditev zneskov posojila za 

vsako kategorijo in odstotek izdatkov za postavke, ki se financirajo 
v vsaki kategoriji: 

Kateooriia 

(1) Blago 

(2) Svetovalne storitve 

(3) Stroški za najem posojila 

(4) Nerazporejena sredstva 

SKUPAJ 

Razporejeni znesek 
posojila 
(izražen v evrih) 

2,800.000 

5,000.000 

90.000 

1,110.000 

9,QQQ.Q00 

% financiranja 
izdatkov 

75% 

100 % 

dogovorjeni znesek iz 
odstavka 2.04 tega 

sporazuma 

2. Za namene te priloge: 

(a) izraz "tuji stroški" pomeni stroške v valuti katere koli države 
razen države posojilojemalke za blago ali storitve, ki se zagotovijo 
z ozemlja katere koli države razen države posojilojemalke, in 

(b) izraz "lokalni stroški" pomeni stroške v valuti posojilojemalke 
za blago ali storitve, ki se zagotovijo z ozemlja posojilojemalke. 

3. Ne glede na določbe prvega odstavka pa ne sme biti nobenih 
črpanj v zvezi s plačili za izdatke, nastale pred datumom tega 
sporazuma. < 

4. Banka lahko zahteva, da se črpanja z računa posojila opravijo 
na podlagi poročil o izdatkih za izdatke za (a) blago, ki po vsaki 
pogodbi stane manj kot 200.000 USD v protivrednosti, in (b) 
storitve, ki po vsaki pogodbi stanejo manj kot 100.000 USD v 
protivrednosti za svetovalna podjetja in 25.000 USD v 
protivrednosti za posamezne svetovalce, in to po določilih in 
pogojih, ki jih banka navede v obvestilu posojilojemalki. 

B. Posebni račun 

1. Posojilojemalka pri svoji centralni banki odpre in vodi poseben 
depozitni račun v evrih po določilih in pogojih, ki so sprejemljivi za 
banko. 

2. Ko banka prejme zadovoljiv dokaz o odprtju posebnega računa, 
potekajo črpanja odobrenih sredstev, s katerimi se polni posebni 
račun, na naslednji način: 

(a) dokler banka ne prejme (i) prvega poročila o izvajanju projekta 
iz točke (b) odstavka 4.02 tega sporazuma in (ii) zahtevka 
posojilojemalke za črpanje na podlagi poročil o izvajanju projekta, 
potekajo črpanja v skladu z določbami Aneksa A k Prilogi 1 in 

(b) ko banka prejme poročilo o izvajanju projekta v skladu s 
točko (b) odstavka 4.02 tega sporazuma skupaj z zahtevkom 
posojilojemalke za črpanje na podlagi poročil o izvajanju projekta, 
vsa nadaljnja črpanja potekajo v skladu z določbami Aneksa B k 
Prilogi 1. 

3. S posebnega računa se lahko poravnavajo izključno upravičeni 
stroški. Za vsako plačilo, ki ga posojilojemalka izvede s 
posebnega računa, mora posojilojemalka v roku, ki ga banka 
upravičeno zahteva, predložiti banki dokumente in druga dokazila, 
da je bilo plačilo izvršeno izključno za upravičene stroške. 

4. Ne glede na določbe dela B.2 te priloge od banke ni mogoče 
zahtevati nadaljnjih pologov na posebni račun: 

(a) če banka kadar koli ugotovi, da katero koli poročilo o izvajanju 
projekta ne daje informacij, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 
4.02 tega sporazuma v zadostni meri; 

(b) če se banka kadar koli odloči, da mora vsa nadaljnja črpanja 
opraviti posojilojemalka neposredno z računa posojila, ali 

(c) če posojilojemalka v roku, določenem v odstavku 4.01 (b) (ii) 
tega sporazuma, banki ne predloži zahtevanih revizijskih poročil 
na podlagi omenjenega odstavka v zvezi z revizijo (A) evidenc in 
računov za posebni račun ali (B) evidenc in računov, iz katerih so 
razvidni stroški, za katere so bila opravljena črpanja na podlagi 
poročil o izvajanju projekta. 

5. Od banke ni mogoče zahtevati nadaljnjih pologov na posebni 
račun v skladu z določbami dela B.2 te priloge, če banka kadar 
koli obvesti posojilojemalko o svoji nameri, da začasno v celoti ali 
deloma ukine pravico posojilojemalke do črpanja z računa posojila 
v skladu z odstavkom 6.02 Splošnih pogojev. Po takem obvestilu 
banka po svoji lastni presoji določi, ali bo opravljala nadaljnje 
pologe na posebni račun in kakšni postopki so potrebni za takšne 
pologe, in o svoji odločitvi obvesti posojilojemalko. 
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6. (a) Če banka kadar koli ugotovi, da je bilo katero od plačil s 
posebnega računa bodisi izvedeno za kritje stroška, ki ne spada 
med upravičene stroške, ali da zanj banki niso bila predložena 
dokazila, mora posojilojemalka takoj po prejemu obvestila banke 
nemudoma predložiti vsa dodatna dokazila, ki jih zahteva banka, 
ali položiti na posebni račun (ali če banka to zahteva, banki povrniti) 
znesek v višini tega plačila. Razen če banka ne pristane na 
drugačen dogovor, banka ne izvrši nobenih nadaljnjih pologov na 
posebni račun, dokler posojilojemalka ne predloži potrebnih dokazil 
ali ne opravi takega pologa oziroma povračila. 

(b) Če banka kadar koli ugotovi, da določen neizkoriščeni znesek 
na posebnem računu ni potreben za kritje plačil za upravičene 

stroške v obdobju šestih mesecev po takšni ugotovitvi, mora 
posojilojemalka ta znesek povrniti po prejetju obvestila banke. 

(c) Posojilojemalka lahko po obvestilu banki vrne ves denar ali del 
denarja, ki je deponiran na posebnem računu. 

(d) Sredstva, vrnjena banki na podlagi točke (a), (b) ali (c) tega 
šestega odstavka, se knjižijo v dobro računa posojila za kasnejša 
črpanja ali pa se ukinejo v skladu z ustreznimi določbami tega 
sporazuma in Splošnih pogojev. 

Aneks A 
k Prilogi 1 

Vodenje posebnega računa, kadar črpanja niso opravljena na podlagi poročil o 

izvajanju projekta 

1. Za namene tega aneksa: 

a) izraz "odobrena sredstva" pomeni znesek v višini 500.000 
EUR, ki se črpa z računa posojila in položi na posebni račun v 
skladu z drugim odstavkom tega aneksa, vendar pod pogojem, 
da so odobrena sredstva, razen če ni z banko dogovorjeno 
drugače, omejena na znesek v višini 250.000 EUR, dokler je 
vsota skupnega zneska črpanj z računa posojila in zneska vseh 
neporavnanih posebnih obveznosti, ki jih je banka prevzela po 
odstavku 5.02 Splošnih pogojev, enaka ali višja od 1,000.000 
EUR. 

2. Črpanja odobrenih sredstev na posebnem računu in nadaljnja 
črpanja sredstev, s katerimi se polni račun, se opravljajo na 
naslednji način: 

(a) za črpanja odobrenih sredstev predloži posojilojemalka banki 
zahtevek ali zahtevke, da se na posebni račun položijo znesek 
ali zneski, ki ne presegajo skupnega zneska odobrenih sredstev. 
Na podlagi vsakega takega zahtevka banka v imenu 
posojilojemalke črpa z računa posojila tak znesek, kot ga je 
posojilojemalka zahtevala in ga položi na posebni račun; 

(b) za ponovno napolnitev posebnega računa posojilojemalka 
predloži banki zahtevke za polog na posebni račun v takih 

časovnih presledkih, kot jih določi banka. Posojilojemalka pred 
takim zahtevkom ali ob njem predloži banki dokumente in druga 
dokazila v skladu z delom B.3 Priloge 1 tega sporazuma za plačilo 
ali plačila, zaradi katerih je zahtevano ponovno polnjenje 
posebnega računa. Na podlagi vsakega takega zahtevka banka 
v imenu posojilojemalke črpa z računa posojila in položi na posebni 
račun tak znesek, kot ga je zahtevala posojilojemalka, in je bilo 
zanj iz navedenih dokumentov ali drugih dokazil razvidno, da je 
bil izplačan s posebnega računa za upravičene izdatke. Banka 
vse take pologe črpa z računa posojila za eno ali več upravičenih 
kategorij posebnega računa. 

3. Od banke ni mogoče zahtevati nadaljnjih pologov na posebni 
račun, ko je celotni nečrpani znesek posojila, zmanjšan za skupni 
znesek vseh neporavnanih posebnih obveznosti, ki jih je banka 
prevzela na podlagi odstavka 5.02 Splošnih pogojev, enak 
vrednosti dvakratnega zneska odobrenih sredstev s posebnega 
računa. Nato se preostali nečrpani znesek posojila črpa z računa 
posojila po postopku, kot ga določi banka v svojem obvestilu 
posojilojemalki. Taka nadaljnja črpanja so možna samo po tem in 
v obsegu, v katerem je banka prejela ustrezna dokazila, da bodo 
vsi ti zneski, ki ostanejo deponirani na posebnem računu od 
dneva omenjenega obvestila dalje, uporabljeni le za plačila 
upravičenih stroškov. 
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Aneks B 

k Prilogi 1 
Vodenje posebnega računa, kadar so črpanja opravljena na podlagi poročil o 

izvajanju projekta 

1. Razen če ni banka drugače določila z obvestilom 
posojilojemalki, banka vsa črpana sredstva z računa posojila 
položi na posebni račun v skladu z določbami Priloge 1 tega 
sporazuma. Vsak tak polog na posebni račun banka črpa z računa 
posojila za eno ali več upravičenih kategorij posebnega računa. 

2. Vsakemu zahtevku za črpanje z računa posojila za polog na 
posebni račun mora biti priloženo poročilo o izvajanju projekta. 

3. Po prejemu posameznega zahtevka za črpanje zneska posojila 

banka v imenu posojilojemalke črpa z računa posojila in položi na 
posebni račun znesek, ki je enak manjšemu od: (a) tako 
zaprošenega zneska ali (b) zneska, za katerega je banka na 
podlagi poročila o izvajanju projekta, priloženega zahtevku, 
določila, da ga je treba položiti za financiranje upravičenih stroškov 
v šestih mesecih po datumu tega poročila, pod pogojem, da ta 
položeni znesek, ko se prišteje k znesku, ki je naveden v 
omenjenem poročilu o izvajanju projekta kot preostali znesek 
posebnega računa, ne presega protivrednosti 1,000.000 EUR. 

PRILOGA 2 

Opis projekta 

/ 
Projekt je prva faza programa, katerega cilj je izboljšanje 
učinkovitosti sistema zdravstvenega varstva s pomočjo razvoja 
ustreznih politik in standardov za ta sistem in s pomočjo enotnega 
sistema upravljanja zdravstvenih informacij. 

Projekt je sestavljen iz spodaj navedenih delov, ki se lahko zaradi 
doseganja teh ciljev po dogovoru med posojilojemalko in banko 
občasno tudi spremenijo: 

Del A: Podpora zdravstveni politiki 

Strokovne delovne skupine zagotovijo razvoj in začetek izvajanja 
akcijskih načrtov, ki se ukvarjajo z raznimi vidiki politike sistema 
zdravstvenega varstva (vključno, vendar ne samo s 
financiranjem zdravstvenega varstva, načrtovanjem financiranja 
sistema zdravstvenega varstva, institucionalnim vodenjem, 
modernizacijo omrežja javnega zdravstvenega varstva in 
razvojem diagnostičnih in terapevtskih standardov), vse na 
podlagi analize sedanjih regulativnih, strokovnih in institucionalnih 
vidikov, reformnih možnosti in mednarodnih izkušenj ter najboljše 
prakse ter s ciljem začrtanja, uvedbe in izvajanja omenjenih 
akcijskih načrtov. 

Del B: Oblikovanje zdravstvenih informacijskih standardov 

Strokovne delovne skupine razvijejo skupek enotnih informacijskih 
standardov za sistem zdravstvenega varstva, ki med drugim 
zajema: (a) predmet varstva; (b) značilnosti zdravstva; (c) 
dejavnosti zdravstvenega varstva; (d) sredstva zdravstvenega 
varstva in (e) odobritev zdravstvenih informacijskih sistemov. 

Del C: Uvajanje zdravstvenih informacijskih sistemov 

Vzpostavitev CIP kot upravljavca in varuha zdravstvenih 
informacijskih sistemov, ki naj bi jih razvili (na podlagi standardov, 
oblikovanih v okviru delov A in B projekta) za povezovanje 
zdravstvenih institucij v zdravstveni informacijski sistem, združen 
na državni ravni. 

Del D: Vodenie oroiekta in strokovna podpora 

Ustanovitev, opremljanje in kadrovanje osebja EVSPP in 
zagotavljanje strokovne pomoči, vključno z opravljanjem revizij, 
za namene vodenja izvajanja projekta. 

Projekt naj bi bil končan do 31. decembra 2003. 
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PRILOGA 3 

Amortizacijski načrt 

1. V naslednji preglednici so navedeni datumi odplačila glavnice 
posojila in odstotki celotnega zneska glavnice posojila, ki jih je 
treba plačati na vsak datum odplačila glavnice (obrok). Če bi bila 
sredstva posojila v celoti črpana prvega datuma odplačila glavnice, 
banka določi znesek glavnice posojila, ki ga mora posojilojemalka 
vrniti na vsak datum odplačila glavnice tako, da pomnoži: (a) 
skupni znesek glavnice posojila, črpan in neodplačan na prvi 
datum odplačila glavnice, z (b) obrokom za vsak datum odplačila 
glavnice, pri čemer se takšen znesek vračila po potrebi prilagodi 
tako, da se zmanjša za kakršne koli zneske, omenjene v petem 
odstavku te priloge, za katere velja zamenjava valute. 

Datum odplačila Obrok 
(izražen v %) 

vsakega 15. maja ip 15. novembra 
z začetkom 15. maja 2005 
do 15. novembra 2014 5 % 

2.Če sredstva posojila ne bi bila črpana v celoti do prvega datuma 
odplačila glavnice, banka določi znesek glavnice posojila, ki ga 
mora posojilojemalka vrniti na vsak datum odplačila glavnice na 
naslednji način: 

(a) Do takšne višine sredstev posojila, črpanih do prvega datuma 
odplačila glavnice, posojilojemalka na ta datum vrne črpani in 
neodplačani znesek v skladu s prvim odstavkom te priloge. 

(b) Vsako črpanje, izvedeno po prvem datumu odplačila glavnice, 
se vrne na vsak datum odplačila glavnice, ki nastopi po datumu 
takšnega črpanja, v zneskih, ki jih določi banka tako, da pomnoži 
znesek vsakega takšnega črpanja z ulomkom, katerega števec 
je prvotni obrok, naveden v preglednici v prvem odstavku te 
priloge, za omenjeni datum odplačila glavnice (prvotni obrok), 
imenovalec pa vsota vseh preostalih prvotnih obrokov za datume 
odplačila glavnice, ki nastopijo na takšen datum ali po njem, pri 

čemer se takšen znesek vračila po potrebi prilagodi tako, da se 
zmanjša za kakršne koli zneske, omenjene v četrtem odstavku 
te priloge, za katere velja zamenjava valute. 

3. (a) Črpanja, izvedena v dveh mesecih pred katerim koli datumom 
odplačila glavnice, se izključno za namene izračunavanja zneskov 
glavnice, ki jih je treba plačati na kateri koli datum odplačila 
glavnice, obravnavajo kot črpana in neodplačana na drugi datum 
odplačila glavnice, ki sledi datumu črpanja, in se vrnejo na vsak 
datum odplačila glavnice z začetkom na drugi datum odplačila 
glavnice,'ki sledi datumu črpanja. 

(b) Ne glede na določbe točke (a) tega tretjega odstavka, če 
banka kadar koli sprejme sistem avtomatskega fakturiranja na 
dan zapadlosti, po katerem se fakture izdajo na ustrezni datum 
odplačila glavnice ali po njem, se določbe te točke ne uporabljajo 
več za nobena črpanja, izvedena po sprejetju takšnega sistema 
fakturiranja. 

4.Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka te priloge po 
zamenjavi valute celotnega črpanega zneska glavnice posojila 
ali katerega koli njegovega dela v odobreno valuto banka določi 
znesek, tako zamenjan v omenjeno odobreno valuto, ki ga je 
treba vrniti na kateri koli datum odplačila glavnice, ki nastopi med 
obdobjem zamenjave, tako da tik pred takšno zamenjavo pomnoži 
takšen znesek v njegovi izraženi valuti z: (i) menjalnim tečajem, 
ki odraža zneske glavnice v omenjeni odobreni valuti, ki jih mora 
plačati banka v skladu s transakcijo za pokritje valutnega tveganja 
v zvezi s takšno spremembo, ali (ii) če banka tako določi v skladu 
z navodili za zamenjavo, menjalnim tečajem, ki je sestavni del 
stopnje, objavljene na zaslonu, če banka tako določi v skladu z 
navodili za zamenjavo. 

5.Če se vsakokrat črpani in neodplačani znesek glavnice posojila 
izrazi v več kot eni valuti posojila, se določbe te priloge ločeno 
uporabljajo za znesek, izražen v vsaki valuti posojila, tako da se 
za vsak takšen znesek izdela ločen amortizacijski načrt. 

16. maj 2000 49 poročevalec, št. 34 



PRILOGA 4 

Nabava 

1. poglavje: Nabava blaaa 

Del A: Splošno 

Blago mora biti nabavljeno v skladu z določbami I. poglavja "Navodil 
za nabave iz posojil MBOR in kreditov IDA", ki jih je banka objavila 
januarja 1995 in spremenila januarja in avgusta 1996, septembra 
1997 in januarja 1999 (navodila), ter v skladu z določbami I. poglavja 
te priloge, navedenimi v nadaljevanju. 

Del B: Mednarodni javni razpisi 

1 .Razen če ni drugače določeno v delu C tega poglavja, mora biti 
blago nabavljeno po pogodbah, sklenjenih v skladu z II. poglavjem 
navodil in petim odstavkom Dodatka 1 k tem navodilom. 

2.Naslednje določbe veljajo za blago, ki se nabavi po pogodbah, 
sklenjenih v skladu z določbami 1. točke tega dela B. 

(a) Razvrščanje pogodb v skupine 

Do takšne mere, kolikor je praktično, se pogodbe za blago za 
informacijske sisteme razvrstijo v razpisne skupine, od katerih je 
vrednost vsake ocenjena na 1,000.000 USD ali več. 

(b) Dvofazni razpisni postopek 

Razpisni postopek za pogodbe za dobavo in montažo 
informacijskih tehnologij se izvede v dveh fazah v skladu z 
določbami odstavka 2.6 navodil. 

(c) Prednost za doma proizvedeno blago 

Določbe odstavkov 2.54 in 2.55 navodil in Dodatka 2 k navodilom 
se uporabljajo za blago, proizvedeno na ozemlju posojilojemalke. 

Del C: Druai postopki nabave 

1. Nakupi na tuiem trgu 

Blago, ki po oceni stane manj kot protivrednost 200.000 USD po 
posamezni pogodbi do skupnega zneska, ki ne presega 
protivrednosti 400.000 USD, se lahko nabavi po pogodbah, 
sklenjenih na podlagi postopkov za nakupe na tujem trgu v skladu 
z določbami odstavkov 3.5 in 3.6 navodil. 

2.Nakupi na domačem trgu 

Blago, ki po oceni stane manj kot protivrednost 50.000 USD po 
posamezni pogodbi do skupnega zneska, ki ne presega 
protivrednosti 150.000 USD, se lahko nabavi po pogodbah, 
sklenjenih na podlagi postopkov za nakupe na domačem trgu v 
skladu z določbami odstavkov 3.5 in 3.6 navodil. 

3,Neposredno sklepanje pooodb 

Blago, ki ga je treba kupiti od prvotnega dobavitelja, da bi se 
dopolnjevalo z obstoječo opremo, ali blago, zaščiteno s patentom 
ali blagovno znamko, v skupni vrednosti 250.000 USD ali manj se 
sme s predhodnim soglasjem banke nabaviti v skladu z določbami 
odstavka 3.7 navodil. 

Del D: Bančni pregled odločitev o nabavah 

1. Načrtovanje nabav 

Pred objavo vsakega razpisa za zbiranje ponudb je treba banki v 
skladu z določbami prvega odstavka Dodatka 1 k navodilom 
predložiti načrt nabav za projekt v pregled in potrditev. Nabava 
vsega blaga mora potekati v skladu s takim načrtom nabav, ki ga 
potrdi banka, in v skladu z določbami omenjenega prvega 
odstavka. 

2. Predhodni pregled 

(a) Za vsako pogodbo za nabavo blaga v skladu s postopki iz 
dela B zgoraj se uporabljajo postopki, določeni v drugem in tretjem 
odstavku Dodatka 1 k navodilom. 

(b) Za vsako pogodbo za nabavo blaga v skladu s postopki iz 
dela C zgoraj se uporabljajo naslednji postopki: 

(i) pred podpisom katere koli pogodbe, pridobljene po 
neposrednih postopkih podeljevanja pogodb, posojilojemalka 
predloži banki kopijo specifikacij in kopijo osnutka pogodbe in 

(ii) postopki, določeni v odstavkih 2 (f), 2 (g) in 3 Dodatka 1 k 
navodilom. 

3. Naknadni pregled 

Za vsako pogodbo, ki se ne ureja po drugem odstavku tega dela, 
se uporabljajo postopki, navedeni v četrtem odstavku Dodatka 1 
k navodilom. 

II. poglavje: Najemanje svetovalcev 

Del A: Splošno 

Svetovalne storitve se zagotavljajo v skladu z določbami uvoda 
in IV. poglavja "Navodil za izbor in najemanje svetovalcev s strani 
posojilojemalcev Svetovne banke", ki jih je banka objavila januarja 
1997 in spremenila septembra 1997 ter januarja 1999 (navodila 
za svetovalce), in v skladu z določbami drugega poglavja te 
priloge. 
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Del B: Izhor na podlagi kakovosti in stroškov 4. Izvajalci storitev 

Storitve, ki se izvajajo po delih A, B in C projekta, se lahko 
zagotavljajo v skladu s postopki, sprejemljivimi za banko. 

Del D: Bančni pregled izbora svetovalcev 

1. Načrtovanje izbora 

Pred objavo vsakega razpisa za zbiranje ponudb svetovalcev je 
treba v skladu z določbami prvega odstavka Dodatka 1 k 
navodilom za svetovalce banki predložiti načrt za izbor 
svetovalcev po projektu v pregled in potrditev. Izbor svetovalnih 
storitev mora potekati v skladu s takim načrtom izbora, ki ga 
potrdi banka, in v skladu z določbami omenjenega prvega 
odstavka. 

2. Predhodni pregled 

(a) Za vsako pogodbo za najem svetovalnih podjetij v ocenjeni 
protivrednosti 100.000 USD ali več se uporabljajo postopki, 
določeni v prvem, drugem (razen drugega pododstavka odstavka 
2(a)) in petem odstavku Dodatka 1 k navodilom za svetovalce. 

(b) Za vsako pogodbo s posameznimi svetovalci v ocenjeni 
protivrednosti 25.000 USD ali več se banki v predhodni pregled in 
potrditev predložijo dokazila o strokovni usposobljenosti, 
izkušnjah, delovnih področjih in pogojih najemanja svetovalcev. 

Storitve tehnične pomoči za naloge, ki izpolnjujejo zahteve, Pogodbe se sklenejo šele po potrditvi banke, 
določene v odstavku 5.1 navodil za svetovalce, se zagotavljajo 
po pogodbah, sklenjenih s posameznimi svetovalci v skladu z 
določbami odstavkov 5.1 do 5.3 navodil za svetovalce in ne glede 3. Naknadni pregled 
na vrednost pogodbe v skladu z določbami odstavka 2.5 II. 
poglavja navodil za svetovalce. Za vsako pogodbo, ki se ne ureja po drugem odstavku tega dela, 

se uporabljajo postopki, navedeni v četrtem odstavku Dodatka 1 
k navodilom za svetovalce. 

16. maj 2000 

Razen če ni drugače določeno v delu C tega poglavja, se 
svetovalne storitve zagotavljajo po pogodbah, sklenjenih v skladu 
z določbami II. poglavja navodil za svetovalce, tretjega odstavka 
Dodatka 1 k tem navodilom, Dodatka 2 k tem navodilom in določb 
odstavkov 3.13 do 3.18 teh navodil, ki se uporabljajo za izbor 
svetovalcev na podlagi kakovosti in stroškov. 

Del C: Drugi postopki za izbor svetovalcev 

1 .Izbor na podlaoi kakovosti 

Storitve za (a) vodjo projekta za EVSPP iz dela D projekta; (b) 
strokovnjaka za področje zdravstva za EVSPP iz dela D projekta 
in (c) strokovnjaka za zdravstveno informatiko za EVSPP iz dela 
D projekta se zagotovijo po pogodbah, sklenjenih v skladu z 
določbami odstavkov 3.1 do 3.4 navodil za svetovalce. 

2.Neposredni izbor z zbiranjem ponudb 

Storitve iz delov A, B in D projekta, ki po oceni stanejo manj kot 
protivrednost 100.000 USD na pogodbo, se lahko s predhodnim 
soglasjem banke zagotavljajo v skladu z določbami odstavkov 
3.8 do 3.11 navodil za svetovalce. 

3. Posamezni svetovalci 
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PRILOGA 5 

Program izvajanja 

1 .Posojilojemalka izvaja projekt v skladu z zahtevami, navedenimi 
ali omenjenimi v PIP. 

2. Posojilojemalka zagotovi, da do dokončanja projekta Projektni 
svet deluje v sestavi in pod pogoji dela, sprejemljivimi za banko. 

3. Posojilojemalka zagotovi, da do dokončanja projekta EVSPP 
deluje s sredstvi, osebjem in pod pogoji dela, sprejemljivimi za 
banko, in ji naloži pristojnost za izvajanje in usklajevanje celotnega 
projekta, vključno s: 

(a) pripravo razpisne dokumentacije in vodenjem razpisnih 
postopkov ter pogodb po projektu; 

(b) pripravo vlog za izplačila posojila; 

(c) vodenjem posebnega računa, omenjenega v Prilogi 1 k posojilni 
pogodbi; 

(d) vodenjem evidenc in računov v zvezi s projektom in 
organizacijo revizijskega pregleda projekta in 

(e) pripravo četrtletnih poročil o poteku del in predajo teh poročil 
posojilojemalki in banki najkasneje 30 dni po koncu vsakega 
četrtletja. 

4. Posojilojemalka do 30. septembra vsako leto pripravi in preda 
banki v pregled in soglasje letni program dela za projekt za 
naslednje koledarsko leto, vključno z načrti nabave in financiranja. 

5.Posojilojemalka zagotovi, da do dokončanja projekta strokovne 
delovne skupine delujejo vsaka na področju svoje dejavnosti s 
sredstvi, v sestavi in pod pogoji dela, sprejemljivimi za banko. 

6. Za namene dela C projekta posojilojemalka: 

(a) do 1. decembra 2000 pod pogoji dela, dogovorjenimi z banko, 
dokonča in preda banki v pregled in pripombe raziskavo o pravni 
obliki, zgradbi in funkcijah CIP in 

(b) na podlagi ugotovitev takšne raziskave in pripomb banke k 
njej do 1. januarja 2001 začne postopek za ustanovitev CIP v 
skladu s terminskim načrtom, o katerem se dogovori z banko. 

7. Do 1. decembra 2000 posojilojemalka ustanovi in potem do 
dokončanja projekta zagotavlja delovanje Zunanje svetovalne 
skupine s sredstvi, v sestavi in p«d pogoji dela, sprejemljivimi za 
banko. 1 

8. Posojilojemalka: 

(a) vodi politiko in postopke, ki ji zagotavljajo trajno spremljanje in 
nadziranje ter ocenjevanje izvajanja projekta, samo izvajanje 
projekta in ukrepov, zajetih v programu, ter doseganje zastavljenih 
ciljev v skladu s kazalniki, sprejemljivimi za banko, 

(b) do približno 30. junija 2002 v skladu s pogoji, sprejemljivimi za 
banko, prip.ravi in predloži banki poročilo o napredku, doseženem 
pri izvajanju projekta in programa v obdobju pred datumom tega 
poročila, ki vključuje rezultate spremljanja in nadziranja ter 
ocenjevanja izvajanja projekta, izvedenih v skladu s točko (a) 
tega odstavka, in opredeli priporočene ukrepe za zagotovitev 
učinkovitega izvajanja projekta in doseganja ciljev projekta v 
obdobju po datumu poročila, in 

(c) do 30. septembra 2002 ali na kasnejši datum, ki ga zahteva 
banka, skupaj z banko pregleda poročilo iz točke (b) tega odstavka 
in nato na podlagi sklepov in priporočil omenjenega poročila in 
stališča banke sprejme vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev 
učinkovitega dokončanja projekta in doseganja zastavljenih ciljev. 
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ANEKS 3 

Dodatno pismo št. 1 

Dodatno pismo št. 2 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

18. april 2000 

Mednarodna banka za obnovo 
in razvoj 
1818 H Street, N.W. 
VVashington D.C. 20433 
Združene države Amerike 

Zadeva: Posojilo št. 7005 SLO 
(Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva) 

Odstavek 9.02 Splošnih pogojev 
Finančni in ekonomski podatki 

Spoštovani! 

V zvezi z danes sklenjenim sporazumom med Republiko Slovenijo 
(državo članico) in Mednarodno banko za obnovo in razvoj 
(banko) za zgoraj navedeni projekt v imenu države članice 
izjavljam naslednje: 

1. Razumemo in soglašamo, da za namene iz odstavka 9.02 
Splošnih pogojev banka zahteva od države članice, da jo obvesti 
o novih "posojilnih obveznostih" (ki so opredeljene v priročniku 
Svetovne banke "Debtor Reporting System Manual" iz januarja 
1989), in to najkasneje v tridesetih dneh po izteku četrtletja, v 
katerem je nastal dolg, in da jo obvešča o "transakcijah v okviru 
dolga" (kot je to opredeljeno) najkasneje do 31. marca leta, ki 
sledi letu, za katero je bilo sestavljeno poročilo. 

2.Zagotavljamo, da javna sredstva, ki so opredeljena v odstavku 
9.03, niso obremenjena s hipoteko, zastavo, bremeni, posebnimi 
pravicami, prednostmi ali drugimi pridržnimi pravicami, razen 
tistih, ki so izključene v skladu s točko (c) odstavka 9.03 Splošnih 
pogojev, in sicer kot zavarovanje za zunanje dolgove. Pri zunanjih 
javnih dolgovih ni neizpolnjenih finančnih obveznosti. 

Razume se, da se lahko banka pri podelitvi posojila opira na 
izjave, navedene ali omenjene v tem pismu. 

S spoštovanjem! 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

18. april 2000 

Mednarodna banka za obnovo 
in razvoj 
1818 H Street, N.W. 
Washington D.C. 20433 
Združene države Amerike 

Zadeva: Posojilo št. 7005 SLO 
(Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva) 

Kazalniki spremljanja in nadziranja uspešnosti 

Spoštovani! 

To pismo se nanaša na določbe iz točke (a) osmega odstavka 
Priloge 5 k sporazumu o posojilu (Projekt razvoja upravljanja 
sistema zdravstvenega varstva) med Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj (banko) in Republiko Slovenijo (posojilojemalko), 
ki je enakega datuma kot to pismo. Posojilojemalka s tem soglaša 
z banko, da bodo kazalniki, navedeni v dodatku k temu pismu, 
posojilojemalki podlaga za spremljanje in nadziranje in ocenjevanje 
napredovanja projekta in ukrepov, vključenih v program, ter 
doseganja njegovih ciljev. 

S spoštovanjem! 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

Mitja Gaspari l.r. 
Pooblaščeni predstavnik 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

Mitja Gaspari l.r. 
Pooblaščeni predstavnik 
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Dodatek 

Kazalniki zagona (ki se ocenijo leta 2003 pred 
odobritvijo II. faze APL): 

1. Pravna in operativna ustanovitev Centra za izmenjavo 
zdravstvenih podatkov (CIP) je uspešno dokončana, osebje 
najeto in usposobljeno, poskusni zagon ocenjen. 

2. Izvedbena strategija in načrt politike II. faze sta izdelana na 
temelju temeljite ocene uspešnosti in izkušenj I. faze. Projektni 
svet je izdelal in odobril državno strategijo izvajanja II. faze. 

3. Pripravljen je načrt politike na temelju "Bele knjige", ki jo je 
odobril parlament, in Strategije za pristop k EU. Vsaka delovna 
skupina je v celoti razvila vsaj en sklop strokovne politike, ki se 
predloži Svetu za zdravstvo. 

Ključni kazalniki spremljanja in nadzorovanja 
uspešnosti: 

Cilj CAS: 
Sistem zdravstvenega varstva je proračunsko uravnotežen 
takrat, ko se stroški zdravstva ohranjajo v stalnem deležu 
BDP (pod 8 %), medtem ko se uspešnost sistema ohranja 
kljub proračunskim pritiskom. 

Program: 
Stopnji umrljivosti in obolevnosti, izraženi s kazalniki 
obolevnosti, ter storitveni kazalniki, ki odstopajo od osnovnega 
stanja iz leta 1999 in se do leta 2010 približajo povprečju EU. 
Splošen dostop do zdravstvenega varstva in enako 
obravnavanje znotraj sistema se ohranjata, medtem ko se 
storitveni standardi, kakovost storitev in zadovoljstvo 
uporabnikov, ki vsi odstopajo od osnovnega stanja iz leta 
1999, še naprej izboljšujejo. 
Institucionalni in pravni okvir sistema zdravstvenega varstva 
in socialne varnosti je povsem v skladu z določbami pravnega 
reda EU, kar je temeljni pogoj za pristop k EU. 

I. faza projekta: 
Izpopolnjen plačilni sistem, zlasti model za poravnavanje 
bolnišničnih stroškov, ki ga ZZZS preskusi, oceni in uvede 
do leta 2003. 

Metoda za upravljanje zmogljivosti zdravstvenega varstva 
se do leta 2003 sprejme in uvede v zajete zdravstvene 
ustanove, temelji pa na usposabljanju, dogovorih o definicijah 
in standardih. 
Do leta 2003 se uvedejo in sprejmejo standardi za strukturo 
zdravstvenih informacijskih sistemov (HISA), pri čemer se 
upoštevajo smernice Strokovnega odbora 251 (TC251) 
Evropskega centra za standarde (CEN) in varstva podatkov 
v EU. 

II. faza projekta: 
Na državni ravni se ustanovi in deluje Center za zdravstvene 
podatke (CIP), ki učinkovito nadomesti obstoječe podedovane 
informacijske poti med udeleženci v sistemu zdravstvenega 
varstva. 
Klinične, finančne in administrativne informacije so na voljo iz 
najmanj dveh okrožnih bolnišnic in ustreznega območja 
osnovnega zdravstvenega varstva, tako da se lahko izdelajo 
primerjalna poročila o uspešnosti, upravljanju financ in 
premoženja ter o računovodstvu. 
Državni (ZZZS) projekt pametne kartice je vključen v novo 
informacijsko strukturo sistema, kar spodbuja izboljšano 
obvladovanje primerov, zasledovanje farmacevtskih receptov 
ter spremljanje in nadzorovanje preventivnega varstva. 

Kazalniki rezultatov: 
Odobreni načrti za izboljšave na izbranih področjih politike 
zdravstvenega varstva. 
Odobreni zdravstveni informacijski standardi za vsako od 
petih glavnih področij standardov CEN TC-251 HISA: (a) 
predmet varstva; (b) značilnosti zdravstva; (c) dejavnosti 
zdravstvenega varstva; (d) sredstva zdravstvenega varstva 
in (e) dovoljenje za dostop do zdravstvenih informacij. 
Center za izmenjavo podatkov je uradno ustanovljen in deluje 
na podlagi trdnega in uravnoteženega finančnega in 
organizacijskega modela. 
Delujejo sistemi za izmenjavo podatkov, prilagojeni 
posameznim lokacijam. 
Sisteme upravljanja in delovanja bolnišnic spodbujajo enotni 
zdravstveni informacijski standardi. 
Poteka izmenjava komunikacij in informacij na podlagi 
standardov med zdravstvenimi ustanovami v skladu z 
zakonodajo o varstvu podatkov (in standardi EU) ter 
varnostnimi standardi BS 7799. 
Državna zdravstvena podatkovna baza je v skladu z 
zakonodajo o varstvu podatkov (in standardi EU) dostopna 
vsem ključnim udeležencem in jo ti tudi uporabljajo. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje tega sporazuma o posojilu skrbi Ministrstvo za fi- Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
nance. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Vlada Republike Slovenije je na 17. seji 12. junija 1997potrdila 
Strategijo Svetovne banke za Republiko Slovenijo, v katero 
je kot prioritetno področje sodelovanja s to mednarodno 
institucijo vključila tudi področje zdravstva. 

Vlada RS je na 132. seji dne 28. oktobra 1999 obravnavala in 
sprejela pobudo in izhodišča za pogajanja za sklenitev 
posojilne pogodbe med Republiko Slovenijo in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj (v nadaljevanju MBOR) za Projekt 
razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva, ki jih je 
potrdil Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora na 
svoji 107. seji dne 10. novembra 1999. 

Pogajanja med RS in MBOR so bila uspešno zaključena dne 
23. novembra 1999 v obliki video konference med Ljubljano in 
VVashingtonom. 

Državni zbor Republike Slovenije je Zakon o najemu najemu 
posojila pri MBOR za Projekt razvoja upravljanja sistema 
zdravstvenega varstva (ZNPZV) sprejel na svoji seji 23. 3. 
2000. Sporazum o posojilu med Republiko Slovenijo in 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj za Projekt razvoja 
upravljanja sistema zdravstvenega varstva je bil podpisan 
18. aprila 2000 v Ljubljani. Sporazum je za Republiko Slovenijo 
podpisal minister za finance, Mitja Gaspari, za Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj pa Roger Grawe, direktor Svetovne 
banke v Budimpešti. 

2. Celotna vrednost prve faze Projekta razvoja upravljanja 
sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji znaša 13,800.000 
EUR. Od te vrednosti bo MBOR zagotovila posojilo v višini 9 
mio EUR oziroma 65 % vrednosti projekta. Z najetjem posojila 
bo omogočena pospešena dinamika izvedbe projekta, ki je 
pomembna zaradi obvladovanja izdatkov zdravstvenega 
varstva v Sloveniji. 

3. Posojilo MBOR bo mogoče koristiti na osnovi sklenjenega 
sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in MBOR na 
osnovi Zakona o najemu posojila pri MBOR za Projekt razvoja 
upravljanja sistema zdravstvenega varstva v višini 9,000.000 
EUR, z rokom odplačila 15 let in vključenim 5-letnim odlogom 
odplačevanja glavnice. Valuta odplačila glavnice je EUR, 
obrestna mera za izbrani način odplačevanja posojila pa je 
variabilna. Sestavljena je iz obrestne mere LIBOR za EUR in 
fiksne marže. Obresti so plačljive na isti datum kot glavnica 
posojila, pri čemer se v prvih 5 letih črpanja posojila odplačujejo 
samo obresti. Stroški najema posojila znašajo 1 % vrednosti 
posojila in bodo plačani direktno iz sredstev posojila. Stroški 
nečrpanega posojila znašajo 0,85 % letno na nečrpano 
glavnico posojila v prvih štirih letih, po četrtem letu se stroški 
nečrpanja znižajo na 0,75 % letno. V skladu s Splošnimi pogoji 
MBOR (člen 3.02), sprejetimi ob včlanitvi Republike Slovenije 

v MBOR, ki veljajo za vse članice MBOR, se marža za 
nečrpani del posojila začne obračunavati 60 dni po podpisu 
posojila, ne glede na to, ali je posojilo že ratificirano v Državnem 
zboru ali ne. Država se z zakonom obvezuje, da se razpisi 
za nakup blaga in storitev, ki se financirajo iz posojila MBOR, 
izvajajo v skladu s Pravili za izvajanje javnih naročil za posojila 
MBOR in posojila Mednarodne agencije za razvoj, ki so 
določena v posojilni pogodbi na podlagi odprtih mednarodnih 
razpisov in pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav. 
Zakon določa, da v imenu in za račun Republike Slovenije 
posojilno pogodbo s prilogami med Republiko Slovenijo in 
MBOR podpiše minister, pristojen za finance ali veleposlanik 
Republike Slovenije v Združenih državah Amerike (2. člen). 

4. Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe 
se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

5. Posojilni pogoji so standardni pogoji MBOR in veljajo za vse 
članice, ki jim MBOR odobrava posojila. 

6. Pri delu Vlade Republike Slovenije bodo sodelovali: Valter 
Reščič, državni sekretar v Ministrstvu za finance, Milan M. 
Cvikl, državni sekretar v Ministrstvu za finance, Irena Sodin, 
državna podsekretarka v Ministrstvu za finance, Senka 
Maver, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance, 
Andrej Kavčič, svetovalec vlade v Ministrstvu za finance, 
Dunja Piškur Kosmač, državna sekretarka v Ministrstvu za 
zdravstvo, Janez Zajec, državni sekretar v Ministrstvu za 
zdravstvo in Tanja Mate, svetovalka ministra v Ministrstvu za 
zdravstvo. 

7. Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva 
bo omogočil večjo učinkovitost, uspešnost in kakovost 
delovanja zdravstvenega sektorja. Uveden bo enoten 
zdravstveno informacijski sistem in omogočeno boljše 

v odločanje managementa na vseh nivojih sistema 
zdravstvenega varstva z opredeljevanjem prioritet, strateškim 
načrtovanjem in oblikovanjem politike. Kakovostni podatki 
bodo ustreznejša podlaga za odločanje, obvladovanje 
stroškov in zagotavljanje optimalne preskrbljenostl 
zavarovanih oseb z zdravstvenimi storitvami. 

8. Sporazum začne veljati z dnem, ko so bili v Republiki Sloveniji 
končani notranjepravni postopki za začetek veljavnosti tega 
Sporazuma. 

9. Sklenitev Sporazuma je v skladu s predpisi Evropskih 
skupnosti. 

10. Ratifikacija Sporazuma ne zahteva sprejetja novih oziroma 
spremembe veljavnih predpisov. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPURLIKO SLOVENIJO IN NORDIJSKO 

INVESTICIJSKO RANKO (MSNID) 

- EPA 1167 - II - 

EVA: 2000-1811-0034 
Številka: 432-10/99-3 
Ljubljana, 20.04.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 20. aprila 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN NORDIJSKO INVESTICIJSKO 
BANKO, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

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

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

zadeve, 
- Valfer REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Senka MAVER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance, 
- Andrej KAVČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance, 
- Ema RODE, višja svetovalka v Ministrstvu za finance. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Nordijsko • Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu glasi: 
investicijsko banko, podpisan v Ljubljani 27. oktobra 1999. 
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SPORAZUM 

MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN 

NORDIJSKO INVESTICIJSKO BANKO 

Glede na to, 

da je bila Nordijska investicijska banka (v nadaljnjem besedilu 
"NIB") ustanovljena na podlagi pogodbe z dne 4. decembra 
1975 med Dansko, Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko; 

da Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu "Slovenija") in 
NIB želita zagotoviti podlago za dolgoročno sodelovanje s 
pomočjo financiranja, ki bi ga NIB zagotovila za projekte, 
zanimive za Slovenijo in nordijske države; 

da sta okvir delovanja in pravni položaj NIB v Sloveniji določena 
v skladu s tem sporazumom, 

je bilo ZARADI TEGA dogovorjeno naslednje: 

1. 

Slovenija in vsaka pravna oseba javnega prava, pravna oseba 
javnega prava, ustanovljena z vložki zasebnega kapitala, ali 
zasebna pravna oseba v Sloveniji izpolnjujejo pogoje za posojila 
ali garancije, ki jih NIB daje na podlagi tega sporazuma. Prihodki 
od financiranja se lahko uporabljajo za kritje stroškov izbranih 
projektov. 

2. 

Financiranje, ki ga zagotavlja NIB, se dopolnjuje z drugimi 
razpoložljivimi finančnimi viri. NIB bo pomagala pri pripravi 
ugodnega financiranja za primerne projekte, in to s sofinanciranjem 
z drugimi multilateralnimi ustanovami, javnimi in zasebnimi 
finančnimi ustanovami svojih držav članic in drugimi izbranimi 
ustanovami. 

3. 

Pogodbenici tega sporazuma redno razpravljata in si izmenjujeta 
mnenja o ciljih, posojilnih merilih in dejavnostih NIB v Sloveniji. 

4. 

NIB v Sloveniji uživa največjo pravno sposobnost, ki se pravnim 
osebam priznava po slovenski zakonodaji. Zlasti ima lahko NIB v 
skladu s slovensko zakonodajo v posesti in lasti nepremičnine in 
z njimi razpolaga ter je lahko udeleženka v pravnih postopkih. 
NIB se glede pridobivanja premičnin in nepremičnin priznava enaka 
obravnava, kot se priznava kateri koli mednarodni ustanovi, v 
kateri Slovenija ni članica, vendar pa NIB nikakor ne sme biti 
omejena glede uveljavitve pravice do zavarovanja, ki jo lahko 
pridobi v zvezi z dejavnostmi, ki jih izvaja v skladu s tem 
sporazumom. 

5. 

Slovenija priznava, da je NIB multilateralna finančna ustanova, ki 
pri izvajanju projektov in obveznosti servisiranja dolgov svojih 
posojilojemalcev upošteva podobne usmeritve kot druge 
multilateralne finančne ustanove, vključno s politiko, ki ne 
predvideva sodelovanja pri reprogramiranju državnih dolgov. 

6. 

Vsa plačila NIB iz naslova njenega financiranja ali garancij in vse 
transakcije, povezane z realizacijo katerega koli zavarovanja, 
danega za tako financiranje ali garancijo, so oproščena plačila 
davkov, dajatev ali kakršnih koli pristojbin v Sloveniji. 

7. 

Subjektom v Sloveniji, ki uživajo financiranje ali garancije, ki jih 
daje NIB, ali v katerih ima NIB pravico do zavarovanja terjatev, je 
zagotovljen prost dostop do nakupa in prenosa deviz za plačilo 
obresti, glavnice in drugih finančnih obveznosti do NIB. 

8. 

NIB sama in subjekti v Sloveniji, ki uživajo financiranje ali garancije 
NIB ali v katerih ima NIB pravico do zavarovanja terjatev, so 
deležni obravnave, ki ni manj ugodna od tiste, določene z veljavno 
slovensko zakonodajo ali z dvostranskimi sporazumi o 
vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb, katerih pogodbenica je 
Slovenija. 

9. 

Kateri koli spor, nesporazum ali zahteva, ki izhaja iz sporazuma 
ali je v zvezi z njegovo razlago, uporabo ali izvajanjem, vključno 
z njegovim obstojem, veljavnostjo ali prenehanjem, ki v 60 dneh 
ne bi bil rešen s pogajanji ali drugo dogovorjeno obliko reševanja, 
se rešuje s končno in zavezujočo arbitražo v skladu z neobveznimi 
arbitražnimi pravili Stalnega arbitražnega sodišča, kot ta veljajo 
na dan podpisa tega sporazuma in se nanašajo na mednarodne 
organizacije in države. 

Razsodniki so trije. 

Jezik v arbitražnem postopku je angleški. 
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10. 

Ta sporazum začne veljati takoj po uradnem obvestilu Slovenije, 
da so bile izpolnjene vse ustavne zahteve za začetek veljavnosti 
mednarodnih sporazumov, in velja, dokler ena ali druga 
pogodbenica uradno ne obvesti druge, da ga odpoveduje. Ne 
glede na takšno prenehanje pa določbe tega sporazuma še naprej 
veljajo glede vseh pogodb v okviru tega sporazuma, ki so bile 
podpisane pred uradnim obvestilom o odpovedi sporazuma, dokler 
vsi zneski, dolžni po takšnih pogodbah, ne bodo v celoti plačani. 

Ne glede na zgoraj navedeno pa se vse določbe tega sporazuma 
uporabljajo za dejavnosti, ki jih NIB na ozemlju Slovenije opravlja 
po datumu podpisa tega sporazuma. 

Podpisano v Ljubljani 27. oktobra 1999. 

Za Republiko Slovenijo Za Nordijsko investicijsko banko 

Mitja Gaspari l.r. Jon Sigurdsson l.r. 
Martin Relander l.r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. Ocena stanja in razlogi za sklenitev sporazuma 

Na pobudo Nordijske investicijske banke in ob podpori različnih 
pravnih subjektov iz Slovenije, ki že uspešno sodelujejo s podjetji 
iz nordijskih držav, je bila v letu 1998 dana pobuda, za vzpostavitev 
pravnega okvira za finančno sodelovanje med Republiko Slovenijo 
in Nordijsko investicijsko banko. Obojestranski interes za 
sodelovanje je bil potrjen tudi na sestanku predstavnikov 
Ministrstva za finance in Nordijske investicijske banke v začetku 
leta 1999 v Ljubljani. Ministrstvo za finance je v sodelovanju s 
Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Ministrstvom 
za zunanje zadeve uskladilo besedilo Sporazuma z Nordijsko 
investicijsko banko, ki predstavlja pravni okvir za sodelovanje s 
to banko. Mandat za podpis sporazuma je Vlada Republike 
Slovenije sprejela s svojima sklepoma št. 432-10/99-1 (B) z dne 
20. maja 1999 in št. 432-10/99-2 (B) z dne 30. septembra 1999, ki 
ga je nato dne 12. oktobra 1999 s sklepom št. 440-04/92-1/31 
potrdil tudi Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za 
mednarodne odnose. Sporazum je bil podpisan dne 27. oktobra 
1999 v Ljubljani. Sporazum med Republiko Slovenijo in Nordijsko 
investicijsko banko skladno z drugim odstavkom 63. člena Zakona 
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Nordijsko investicijsko banko (v nadaljevanju NIB) s sedežem v 
Helsinkih je leta 1975 ustanovilo pet nordijskih držav (Danska, 
Finska, Islandija, Norveška in Švedska) z namenom, da bi povečali 
ekonomsko integracijo in napredek njihovih gospodarstev. Vendar 

pa so, skladno z ugotovitvijo, da je za napredek njihovih 
gospodarstev bistvenega pomena tudi gospodarski in splošen 
družbeni razvoj držav Srednje in Vzhodne Evrope, začeli 
sodelovati tudi s temi državami (do sedaj so okvirne sporazume 
podpisali z Litvijo, Latvijo, Estonijo, Poljsko, Češko, Madžarsko, 
Romunijo in Rusijo). NIB ima skladno z njenim statutom status 
mednarodne finančne organizacije, zato lahko sodeluje tudi pri 
projektih izven področja nordijskih držav. NIB sodeluje zlasti pri 
financiranju izvedbe projektov, v katerih sodelujejo podjetja iz 
nordijskih držav, ali projektov, za katere ima ena aH več nordijskih 
držav, lastnic banke, poseben interes. V Sloveniji bo sodelovala 
zlasti na področju financiranja projektov izgradnje infrastrukture, 
projektov za zaščito okolja ter ostalih komunalnih, energetskih, 
transportnih, telekomunikacijskih in industrijskih projektov, skladno 
s prioritetami, dogovorjenimi za posamezne projekte. V določenih 
primerih je financiranje projekta možno tudi brez državne garancije, 
če tako presodi banka. Pomembno pa je tudi, da je možno z 
njihovimi krediti pokrivati stroške projekta samega (priprava 
projektne dokumentacije). Nekatera slovenska podjetja, ki 
sodelujejo s podjetji iz nordijskih držav so že dala pobudo za 
tesnejše sodelovanje z NIB. 

2. Cilji in načela sporazuma 

Uveljavitev sporazuma predstavlja splošni pravni okvir za 
sodelovanje med Slovenijo in NIB. Sporazum začne veljati z dnem, 
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ko bo v Republiki Sloveniji končan notranji pravni postopek za 
začetek veljavnosti tega Sporazuma. Vendar pa se, skladno z 10. 
členom sporazuma vse določbe sporazuma lahko uporabljajo od 
dneva podpisa sporazuma. 

Za Nordijsko investicijsko banko je sporazum predpogoj za 
sklepanje pogodb s slovenskimi subjekti o financiranju projektov 
v Sloveniji. Sporazum določa, da NIB financira le tiste projekte, ki 
so v interesu NIB in Slovenije. Sporazum opredeljuje splošna 
načela, ki NIB v Republiki Sloveniji glede obdavčitve odplačil pri 
njej najetih posojil, kot tudi glede imunitet in uporabe prava dodeljuje 
podoben status, kot ga uživajo druge podoben mednarodne 
finančne institucije (Mednarodna banka za obnovo in razvoj, 
Evropska banka za obnovo in razvoj, Evropska investicijska 
banka). Ker je višina posojil, ki jih odobri NIB, v razponu med 10 in 
30 milijonov USD, sporazum opredeljuje tudi, da ta banka projekte 
sofinancira skupaj z ostalimi domačimi in tujimi (javnimi in 
zasebnimi) finančnimi ustanovami. Glede razpolaganja z 

nepremičninami v Sloveniji sporazum določa, da je banki to 
omogočeno v skladu s slovensko zakonodajo. 

3. Ocena potrebnih finančnih sredstev in druge 
posledice sporazuma 

Sporazum med Republiko Slovenijo in Nordijsko investicijsko 
banko o dejavnostih NIB v Sloveniji kot splošni pravni okvir za 
sodelovanje med RS in NIB nima materialnih posledic. Slednje 
nastajajo na podlagi konkretnih sporazumov med "NIB in 
zainteresiranimi slovenskimi subjekti, ki jih omenjeni sporazum 
omogoča, zato za izpolnjevanje obveznosti iz sporazuma ni 
potrebno zagotavljati nobenih finančnih sredstev. Prav tako niso 
potrebne spremembe veljavnih ali sprejetje novih predpisov. Drugih 
posledic, ki bi izhajale iz sporazuma ni. Sklenitev sporazuma je v 
skladu s predpisi Evropskih skupnosti. 

v 
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Obrazložitev 

PROUČITVE VARIANT POTEKA 

AVTOCESTE NA ODSEKU RIČ - 

HRASTJE 

- EPA 909 - II - 

EVA: 2000-2511-0019 
Številka: 350-04/98-6 
Ljubljana, 04.05.2000 

PREDSEDNIK 
DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

GRADIVO Z GRAFIČNIMI 
PRILOGAMI JE NA 
VPOGLED PRI STROKOVNI 
SLUŽBI ODBORA ZA 
INFRASTRUKTURO IN 
OKOLJE 

Vlada Republike Slovenije se je na 156. seji dne 20.4.2000 
seznanila z: 

- OBRAZLOŽITVIJO PROUČITVE VARIANT POTEKA 
AVTOCESTE NA ODSEKU BIČ - HRASTJE, 

ki jo pošilja v predhodno obravnavo na podlagi četrte alinee 
drugega odstavka 45.a člena Zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/ 
97). 

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogom 
najustreznejšega poteka trase avtoceste po naslednjih 
pododsekih: 

- na pododseku Bič - Pluska se za del trase med Bičem in 
Korenitko izdelajo idejni projekt in druge strokovne podlage 

ter osnutek lokacijskega načrta za predlagano varianto A - 
po obstoječi trasi hitre ceste H1; 

- na pododseku Pluska - Ponikve se pripravi dodatna 
primerjalna študija variant tras avtoceste, ki zajema tudi del 
pododseka Bič - Pluska od naselja Korenitka dalje, 

- na pododseku Ponikve - Hrastje se pripravijo idejni projekt in 
posebne strokovne podlage ter osnutek lokacijskega načrta 
za varianto Sveta Ana. 

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

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor, 
- Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za 

prostorsko planiranje. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

Priloga: gradivo 
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REPUDLiKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR. 

URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

I«?' 

OBRAZLOŽITEV 

PROUČITVE VARIANT POTEKLA AVTOCESTE 
NA ODSEKU BIČ - HRASTJE 

(EVA: 2000-2511-0019) 

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter 
Uradni list RS. št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) v prvem odstavku 45.a člena določa, da se 
priprava lokacijskega načrta začne na podlagi utemeljenega in dokumentiranega predloga ministra, v 
čigar delovno področje spada avtocesta, v drugem odstavku 45.a člena pa določa, da na podlagi 
predloga iz prvega odstavka minister, pristojen za prostor, določi program priprave lokacijskega 
načrta, v katerem, v skladu s četrto alineo drugega odstavka 45.a člena tudi določi, da mora 
izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in proučiti variante poteka avtoceste. Vlada RS pa jih predloži 
Državnemu zboru RS v predhodno obravnavo. 

Minister za promet in zveze je podal utemeljen predlog za pripravo lokacijskega načrta za avtocesto na 
odseku Bič - Hrastje (dopis št. 402-37/93. z dne 30.9.1993), dokumentiran z idejnimi rešitvami v 
variantah (VI 1:5000), ki jih je izdelala projektna organizacija PA Nizke gradnje d.o.o. Ljubljana, 
Kersnikova 9. 

2. POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Za celoten odsek je bila leta 1995 izdelana prva primerjalna študija variant, ki je do Pluske predlagala 
potek avtoceste v koridorju obstoječe hitre ceste, od Pluske do Ponikev varianto pobočna 3 in v 
nadaljevanju od Ponikev do Hrastja varianto Sveta Ana. Študija iii predlog najustreznejše trase sta bila 
predstavljena in obravnavana v lokalnih skupnostih. V tej študiji je bila na odseku od Pluske do 
Ponikev z vidika gradbeno tehničnih in prometno ekonomskih kriterijev najprimernejša dolinska 
varianta, ki pa je bila zaradi prostorskih, zlasti naravovarstvenih kriterijev, ocenjena kot 
nesprejemljiva (poseg v zavarovano območje vodotoka Temenice). K.er je bilo po ponovni primerjavi 
investicijskih vrednosti, glede na Nacionalni program izgradnje avtocest v RS, ugotovljeno bistveno 
odstopanje, je bila s strani DARS d.d. dana pobuda za ponovni krog vrednotenja variant, z namenom 
optimizacije dolinske variante tako, da le-ta ne bi bila več nesprejemljiva. Rezultati te študije so 
opisani v nadaljevanju. 

2.1. Opredelitev variant 

Primerjalna študija poteka trase avtoceste na odseku Bič - Hrastje (Topos, Novo Mesto, nov. 
1998/febr. 1999) obravnava odsek avtoceste kot del dolenjskega kraka slovenskega avtocestnega križa 
in del avtoceste Ljubljana - Novo Mesto - Obrežje. Območje se po značilnostih prostorske zgradbe 
oziroma glede na enovite dele deli v tri pododseke: Bič - Pluska, Pluska - Ponikve in Ponikve - 
Hrastje 

Na območju pododseka Bič - Pluska sta bili obdelani in proučeni dve varianti: 
L Varianta A - po obstoječi trasi, 
2. Varianta B - Pluska - sever. 
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Številka: 352-21-15/00 
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Na podođseku Pluska - Ponikve so bile proučene naslednje variante: 
1. Dolinska (optimizirana), 
2. Podvarianta dolinske - s predorom pod Belšinjo vasjo. 
3. Pobočna. 
4. Zagradom. 

Na tretjem pododseku Ponikve - Hrastje sta bili obdelani varianti: 
1. Igmanca in 
2. Sveta Ana. 

2.2. Izdelava primerjave variant poteka avtoceste na odseku Bič - Hrastje 

Pred izdelavo primerjalne študije so bila pripravljena strokovna gradiva, ki jih je skupaj s sodelavci 
zagotovil izdelovalec primerjalne študije in lokacijskega načrta, kakor tudi strokovne podlage DARS 
d.d. za gradbeno tehnično, prometno in ekonomsko vrednotenje. 
Predlagane in usklajene variante poteka tras avtoceste na odseku Bič - Hrastje so bile na podlagi 
izdelanih idejnih rešitev v merilu 1:5000 vrednotene v elaboratu: Študija variant poteka avtoceste na 
odseku Bič - Hrastje, ki je bila izdelana novembra 1998, popravljena februarja 1999, št. naloge: LN - 
1/94/98/99. Variante avtoceste so bile proučene v skladu s projektno nalogo naročnika in na način, ki 
smiselno upošteva 17. in 31. člen Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in 
prostorskih sestavin planskih aktov občin. Zajem podatkov je bil izveden na podlagi kartografske 
dokumentacije v merilu 1:25000 in merilu 1:5000. Grafični prikazi kot sestavni dei primerjalne študije 
so izdelani v merilu 1:50000, 1:20000 in 1:5000. V fazi analiz in vrednotenja so bile s strani 
Ministrstva za obrambo in ministrstev, pristojnih za zavarovana območja, pridobljene smernice za 
proučitev variant, prav tako pa so bile z obravnavanimi variantami seznanjene tudi lokalne skupnosti, 
pridobljena so bila njihova stališča, mnenja in zahteve. 

Primerjalna študija predlaga najustreznejše rešitve in sicer: 
• na pododseku Bič - Pluska: varianto A - po obstoječi trasi. 
• na podoseku Pluska - Ponikve: podvarianto dolinske s predorom in 
• na podoseku Ponikve — Hrastje: varianto Sveta Ana. 

2.3. Investicijske vrednosti in tehnične karakteristike posameznih variant 

Tabela 1: Finančna primerjava višine investicij posameznih variant iz Primerjalne študije glede 
na vrednost iz Rebalansa NPIA 

Naziv AC 
odseka v 

Rebalansu 
NPIA 

Naziv 
odseka AC v 
Primerjalni 

študiji 

Delitev odseka AC v 
Primerjalni Studiji 
pododse k/vari an ta 

Vrednost 
variante v 
Prirterjalni 

Studiji* 
(mio SIT) 
(december 

1996) 

Vrednost 
variante v 
Primerjalni 

Studiji** 
(mio SITI 
(december 

1996) 

Vrednost 
variante v 
Primerjalni 

Studiji 
(mio SIT) 

(september 1997) 

Vrednost 
variante v 
Rebalansu 

NPIA 
(mio SIT) 

Odstopanja 
"o 

i podotlsek Bič - Pluska 

£ 

•J 

O 

v 

.H. ' 
•j 
l 4} 

- A - po obstojef i trasi 5.500.00 5.24*1,00 5.558.00 4.101,76 35.5 
- B - Pluska sever 6.009.00 5.709.00 6.051.00 / / 
pmloilsek Plusku - Ponikve 
- dolinska optimizirana 6.829.00 6.487,00 6.875.00 4.786.53 43.6 
- podvarianta dolinske - s 
predorom 8.176.00 7.767.00 8.232.00 / / 

- za uradom 9.070.00 8.626,00' 9.143.00 / / 
- pobočna U.061.00 10.508,00 11.137.00 1 
potloiisek Ponikve - Hrastje 
- Igmanca 10.259.00 8.762.00 9.287.00 / / 
- Sveta Ana 8466.00 7.629,00 8.086.00 4.988.51 62 

I 13.876,80 47 
Legenda: 
* upoštevana 100% sprememba namembnosti 
** upoštevana 30% sprememba namembnosti 
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Tabela 2: Primerjava karakteristik posamezne variante iz Primerjalne študije glede na variante 
i/. Rebalansa NPIA 

Pododsek/varianta 
Dolžina (km) Dolžina pokritih vkopov 

in predorov (nO Dolžina viaduktov (m) Ostali objekti (nr) interna 
stopnja 

donosnosti 
(%) 

Primerjalna 
študija 

Rebalans 
NPIA 

Primerjalna 
Studija 

Rebalans 
NPIA 

Primerjalna 
študija 

Rebalans 
NPIA 

Primerjalna | Rebalans 
študija ! NPIA 

pododsek Bič - 
Pluska 
- A - po obstoječi 
trasi 7.060 7.000 100 0.00 / 2.910 1950 1 13.82 
- B - Pluska sever (>.920 (00 < 250 / 2.360 1 / 13.41 
pndudsek Pluska - 
Ponikve 
- dolinska 
optimizirana 

i ft.lOO ■ I 6.000 / 1 > ' i 665 220 t .650 3.510 '>.27 
- podvarianta 
dolinske - s predorom 5.% / 

I 
460 / 75 / 2.420 / 

/a uradom 6.140 ! 540 / 731 | i 2.330 1 6.00 
pobočna 5.920 / 360 / 918 | / 2.780 . 3.64 

podoilsek Ponikve - 
H rastje 
- Imnanca 8.875 j 400 / 270 1.786 I / 16.51 
- Svet« Ana 8.525 S. 100 / f 4S0 0.00 1.590 | 2.4-10 23.14 

Z namenom preveritve možnosti umestitve nove mestne oziroma obvozne ceste v Trebnjem je bila na 
podlagi zahteve Ministrstva za promet in zveze izdelana tudi tehnična preveritev le-te (dolžine 2.3 
km). Ocena investicijskih stroškov znaša 1.081.00 mio SIT (brez komunalnih vodov). 

Vir: DARS d.d.. 06.04.2000 

2.4. Postopek strokovnega usklajeVanja glede predloga najustreznejše trase avtoceste 

2.4.J. Pridobitev strokovnih stališč do primerjalne studije in predlogu najustreznejšega poteka trase 

Primerjalna študija variant je bila posredovana: 
• Ministrstvu za promet in zveze. 
• DARS d.d. kot zastopniku investitorja. 
• ministrstvom: 

Ministrstvu za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, 
Ministrstvu za okolje in prostor. Upravi RS za varstvo narave: 

- Sektor za gospodarjenje z vodami, 
- Sektor za varstvo okolja, 
- Sektor za varstvo narave. 

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
• Občini Trebnje, 
• Občini Mirna Peč, 
z namenom, da vse navedene inštitucije, posamezni strokovnjaki in občine posredujejo strokovna 
mnenja glede metodološke ustreznosti študije, predlaganih izhodišč za izbor ter glede predloga 
najustreznejše trase avtoceste. 

Ministrstvo :ci promet in zveze: 
Ministrstvo za promet in zveze glede na višino investicijskih sredstev, predpisanih v spremembah in 
dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS. z vidika kazalcev prometne ekonomike 
in varovanja okolja na odseku Pluska - Ponikve podpira osnovno dolinsko varianto (dopis 032-30/98 z 
dne 19.02.1999), na ostalih dveh pododsekih pa daje soglasje na predlagan potek avtoceste. 

DARS d.d. 
Glede predloga najustreznejše variante DARS d.d. soglaša z Ministrstvom za promet in zveze. 
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Ministrstvo za kulturo: 
Ministrstvo za kulturo - Uprava RS za kulturno dediščino podpira koncept varovanja naravnega in 
kulturnega okoija. posegi avtoceste morajo potekati izven območij kulturne dediščine, poseganje vanje 
je možno samo izjemoma. Z vidika varstva kulturne dediščine je potek trase avtoceste na pododseku 
Bič - Pluska po obstoječi trasi pogojno sprejemljiv. Uprava opozarja na območje izjemne krhkosti in 
velikega pomena kulturne dediščine na poteku trase na podoseku Pluska - Ponikve in varianto 
ocenjuje kot pogojno sprejemljivo, po izpolnitvi njihovih pogojev. Varianta Sveta Ana na tretjem 
pododseku je za Upravo sprejemljiva (dopis št. 012-12/99 z dne 08.03.1999). 

Ministrstvo za okolju in prostor - Uprava RS za varstvo narave: 
- sektor za gospodarjenje z vodami daje na prvem pododseku prednost varianti po trasi obstoječe hitre 
ceste, ker ima manjši vpliv na dolinski sliko vodotoka Temenica. Na podoseku Pluska - Ponikve je 
najbolj primerna pobočna varianta, najmanj pa dolinska varianta zaradi poseganja v dolino reke 
Temenice in njeno strugo. Na zadnjem pododseku se varianta Sveta Ana izpostavlja kot bolj primerna 
(dopis št. 355-01/99 z dne 22.03.1999). 
- sektor za varstvo narave podpira izbor koncepta varovanja naravnega in kulturnega okolja ter na 

prvem podoseku sprejema kot sprejemljivo varianto po obstoječi trasi, s predlaganimi omilitvenimi 
ukrepi - pokrit vkop pri Medvedjeku in ustrezno oblikovanje brežin in izgradnja viaduktov namesto 
nasipov. Pobočna varianta na drugem pododseku je naravovarstveno najbolj sprejemljiva, ker se 
izogne ponikalnici Temenici. Na zadnjem podoseku med variantama ni bistvenih razlik, pri obeh bodo 
potrebni omilit.veni ukrepi (dopis št. 350-00-02/96-jh z dne 15.03.1999 in z dne 08.04.1999). 

Sektor za varstvo okolja svojega stališča k primerjalni študiji ni posredoval. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k posredovani primerjalni študiji variant in predlogu 
najustreznejšega poteka trase avtoceste ni posredovalo stališča. 

Občina Trebnje: 
Primerjalna študija variant je bila posredovana Občini Trebnje, ki na pododseku od Biča do Pluske 
podpira varianto v koridorju obstoječe hitre ceste, na poteku od Pluske do Ponikev zagovarja pobočno 
varianto. Na pododseku Ponikve - Hrastje je Občina prvotno zagovarjala varianto Igmanca. vendar je 
na podlagi dodatnih študij in analiz ter odločitve krajanov podala soglasje k varianti Sveta Ana (dopis 
št. 352-00-260/97 z dne 24.02.2000). 

Občina Mirna Peč: 
Na pododseku od Ponikev do Hrastja. ki poteka tudi po prostoru občine Mirna. Peč, le-ta podpira 
varianto Sveta Ana. 

2.4.2. Postopek usklajevanja glede predloga najustreznejšega poteka trase avtoceste med pristojnimi 
ministrstvi in lokalno skupnostjo 

Po zaključku primerjalne študije je na podlagi pridobljenih stališč pristojnih ministrstev in lokalne 
skupnosti zaradi neusklajenosti glede predloga najustreznejše trase avtoceste potekala preveritev in 
soočenje strokovnih izhodišč primerjalne študije, stališč ministrstev, lokalnih skupnosti ter predloga 
najustreznejšega poteka trase med Ministrstvom za promet in zveze. Ministrstvom za okolje in prostor, 
Občino Trebnje in Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. Usklajevanje glede predloga 
najustreznejše trase avtoceste pomeni zahtevno nalogo, saj je potrebno izoblikovati usklajen predlog z 
upoštevanjem vseh interesov v prostoru, ti pa so si pogosto nasprotujoči. 
V fazi proučevanja variant se je pokazalo, da na odseku avtoceste Bič - Hrastje ni možno v celoti 
izkoristiti obstoječega koridorja hitre ceste, razen na poteku od Biča do Korenitke. s predlagami 
izboljšavami in drugimi ukrepi (pokrit vkop na Medvedjeku....). 

Ministrstvo za promet in zveze ne soglaša z rezultati študije na poteku od Pluske do Ponikev, mimo 
Trebnjega. Zastopnik investitorja, DARS d.d. na podlagi prometno ekonomskih, investicijskih in 
drugih kriterijev na tem pododseku zagovarja in predlaga potek trase avtoceste v koridorju hitre ceste 
HI oziroma po dolinski varianti z dvema priključkoma, ki je najustreznejša z vidika prometnih, 

16. maj 2000 65 poročevalec, št. 34 



gradbenih. ekonomskih in investicijskih kriterijev, lokalna skupnost pa od vsega začetka od Pluske do 
Ponikev zagovarja pobočno varianto, ki najmanj prizadene urbanizem mesta in območja varovanja. Na 
poteku od Koreniike do Ponikev je glavni problem trase v naselju Trebnje kot regionalnem središču in 
zato prostorsko opredelitvijo avtoceste med gradom in mestom ter vmesnim potekom železniške proge 
in tokom reke Temenice. V kolikor se trasa umika južneje, posegamo v pobočje Bukovja, kar zahteva 
večje število objektov na trasi avtoceste in podražitev investicije. Tudi odmik od naselja je tu že 
problematičen. Generalne študijske preveritve na tem pododseku ne zadostujejo, zato se bo na podlagi 
pridobljenih mnenj in uskladitev z Občino Trebnje opravil tretji krog primerjalne študije. Usmeritve in 
preliminarni pogoji so pridobljeni, v ponovni študiji pa bo potrebno podrobneje obdelati optimizirane 
različice poteka avtoceste in na logičnih delih zožiti koncepte z vidika večje prometne učinkovitosti in 
umeščenosti v prostor. Ker je izbor variante na pododseku Pluska - Ponikve vzročno povezan z delom 
poteka trase na pododseku od.Biča do Pluske, bo potrebno v dodatni primerjalni študiji obdelati tudi 
del od Korenitke do Pluske. 

Na pododseku Ponikve - Hrastje je bilo osnovno izhodišče, da naj trasa avtoceste čimbolj izkoristi 
koridor obstoječe hitre ceste preko Igmance. Kasneje seje izkazalo, da bi v primeru izbire te variante 
potrebno za čas gradnje zagotoviti daljši obvez preko Mirne Peči, kar bi predstavljalo višji strošek kot 
gradnja nove trase avtoceste po varianti Sveta Ana. Naknadno seje proučevala še varianta "Igmanca z 
gradnjo pod prometom." Pri preveritvi je bilo ugotovljeno, da le-ta ne omogoča primernega odvijanja 
prometa brez večjih vplivov gradnje na promet na obstoječem cestnem omrežju. Zato se na tem 
pododseku na podlagi rezultatov študije variant in dodatne obdelave optimiziranih variant Sveta Ana 
in igmanca v letu 1999 predlaga potek avtoceste po varianti Sveta Ana. 

2.4.3. Predlog najustreznejšega poteka trase avtoceste 

Na podlagi v Študiji predstavljenih konceptualnih, izhodišč in uskladitve z ministrom za promet in 
zveze, zastopnikom investitorja, Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, ter ministrom za okolje in 
prostor je v razpravah prišlo do uskladitve stališč glede predloga najustreznejšega poteka trase 
avtoceste: 
• na pododseku Bič - Pluska je med naseljema Bič in Korenitka (do km 4.00) usklajeno stališče 

vseh sodelujočih, da najustreznejšo rešitev predstavlja varianta A, to je potek trase avtoceste v 
koridorju obstoječe hitre ceste HI; 

• na podoseku Pluska - Ponikve do uskladitve stališč glede najustreznejše trase avtoceste ni prišlo; 
generalne študijske preveritve niso zadostvale, zato je potrebno opraviti ponovno vrednotenje 
optimiziranih variant, ki zajema tudi del pododseka Bič - Pluska od naselja Korenitka do Pluske. 
saj je ta del trase pogojen z izborom variante trase avtoceste na pododseku Pluska - Ponikve; 

• na podoseku Ponikve - Hrastje je usklajen predlog najustreznejega poteka trase po varianti Sveta 
Ana. 

Glede na navedeno minister za okolje in prostor na podlagi primerjalne študije in stališč udeležencev v 
postopku usklajevanja ter predloga ministra za promet in zveze glede delitve odseka avtoceste Bič - 
Hrastje predlaga, da se dela pri pripravi lokacijskega načrta nadaljujejo po naslednjih pododsekih: 
• na pododseku Bič - Pluska se za del trase med Bičem in Korenitko izdelajo idejni projekt in 

druge strokovne podlage ter osnutek lokacijskega načrta za predlagano varianto A - po obstoječi 
trasi hitre ceste HI; 

• na pododseku Pluska - Ponikve se pripravi dodatna primerjalna študija variant tras avtoceste, ki 
zajema tudi del pododseka Bič - Pluska od naselja Korenitka dalje: 

• na pododseku Ponikve - Hrastje se pripravijo idejni projekt in posebne strokovne podlage ter 
osnutek lokacijskega načrta za varianto Sveta Ana. 

2.5. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov 

Proučevane variante so skladne z republiškimi prostorskimi planskimi akti, ki so bili sprejeti z 
Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 72/95 in 11/99). 
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Proučevane variante potekajo po prostoru občin Trebnje in Mirna Peč. Vse variante zahtevajo v 
določenem obsegu spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin veljavnih občinskih planskih aktov: 
• Dolgoročni plan Občine Trebnje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski dolenjski list št. 2/90): 
• Družbeni plan Občine Trebnje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski dolenjski list št. 19/86): 
• Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Trebnje (Skupščinski dolenjski list št. 16/90): 
• Spremembe in dopolnitve prostorskega dela dolgoročnega in družbenega plana občine Trebnje za 

obdobje 19S6-1990-2000, dopolnitve 1993 (Uradni list RS št. 35/93); 
• Dolgoročni plan občine Novo mesto za obdobje 1986 - 2000 (Skupščinski Dolenjski list. št. 24/86. 

18/88, 6/98, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95. 11/96. 16/96. 21/97. 80/97. 
39/98. 59/98. 21/99. 59/99.. 63/99 in 92/99) in 

• Srednjeročni plan občine Novo mesto za obdobje 1986 - 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 
24/86. 18/88. 6/98, 15/90. 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS. št. 7/92, 23/92. 28/92, 35/92, 50792, 
1/93, 28/93. 32/93. 60/93. 69/93, 20/94, 50/94. 71/94. 78/94. 23/95, 58/95, 11/96. 16/96. 32/96. 
21/97. 80/97. 39/98, 59/98, 21/99. 59/99, 63/99 in 92/99). 

3. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO V ODBORU ZA INFRASTRUKTURO IN 
OKOLJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Glede na I. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za infrastrukturo in okolje Državnega zbora 
RS se proučevane variante na odseku Bič - Hrastje uvrščajo v skupino: 

"b. poteki avtocest, ki ne pomenijo spremembe in dopolnitve državnih prostorskih planskih aktov, 
predstavljajo pa spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov." 

Proučevane v ariante avtoceste na odseku Bič - Hrastje torej ne predstavljajo sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije, predstavljajo pa spremembe in dopolnitve 
prostorskih sestavin planskih aktov občine Trebnje in občine Novo Mesto za območje občine Mirna 
Peč. 
Gradivo proučitve variant je za obravnavo na Odboru za infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS 
pripravljeno ob smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje tega odbora. 
Priloženo gradivo vsebuje vse zahtevane priloge, pri čemer priloge niso pripravljene za vsako varianto 
posebej, da ne bi prišlo do nepotrebnega podvajanja enakih kartografskih prilog. 

Gradivo za obravnavo obsega: 
• Študija variant poteka avtoceste na odseku Bič - Hrastje (Topos d.o.o. Novo Mesto, november 

1998/februar 1999). 
• Povzetek primerjalne študije variant, 
• Izvleček iz primerjalne študije - prospekt. 
• Skladnost s prostorskimi sestavinami planskih aktov. 

Pripravila: 
Renata Resnik 
višja referentka 

Jože NOVAK 
DIREKTOR 
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Predlog za 

SPREMEMBO POSTOPKA ZA SPREJEM 

ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

VODAH (ZV-C) EPA 550 - II IZ 

SKRAJŠANEGA V HITRI POSTOPEK 

- EPA 558 - II - 

SAMO BEVK 
IN SKUPINA POSLANCEV 
LJUBLJANA, 13.4.2000 

DRŽAVNI ZBOR RS 
dr. JANEZ PODOBNIK 

ZADEVA: PREDLOG ZA SPREMEMBO POSTOPKA ZA 
SPREJEM ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA 
O VODAH (ZV-C) EPA 558 - II IZ SKRAJŠANEGA 
V HITRI POSTOPEK 

Skupina poslancev predlaga, da se omenjeni predlog dopolnitve 
zakona sprejema po hitrem postopku, kar bo omogočilo 
razširitev dnevnega reda 21. redne seje Državnega zbora 
Republike Slovenije z predlogom Zakona o dopolnitvah zakona 
o vodah (ZV-C) EPA 558 - II. 

OBRAZLOŽITEV: 
Ker gre za izredno pomembno zadevo v zvezi z zaščito in 
varstvom vodnih virov ter preskrbe prebivalcev s pitno vodo 
predlagajo hitri postopek. Vsako odlašanje z ustrezno zaščito 
ni v interesu države. 

Samo Bevk in 
skupina poslancev 

predlagateljev zakona 

SKUPINA POSLANCEV 
1. SAMO BEVK 

2. BORUT PAHOR 
3. AURELIJ JURI 

4. ZMAGO JELINČIČ 
5. JOSIP BAJC 

6. IVO HVALICA 
7. VLADIMIR ČELIGOJ 

8. IVAN BOŽIČ 
9. BRANKO TOMŠIČ 

Ljubljana, 20. aprila 2000 

K devetim podpisom k Zakonu o dopolnitvi Zakona o vodah 
(ZV-C) EPA 558 - II za spremembo postopka s skrajšanega 
v hitri pristopajo še naslednji poslanci: 

1. Janez Podobnik, dr. med. 
2. Eda Okretič - Salmič 

3. Roberto Batelli 
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Popravek 

PREDLOGA ZAKONA 0 ZAPOSLOVANJU 

IN DELU TUJCEV 

EPA 1030 - II - druga obravnava 

Številka: 101-04/99-1 
Ljubljana, 21.04.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

ZADEVA: PREDLOG ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN 
DELU TUJCEV - DRUGA OBRAVNAVA - 
POPRAVEK 

V predlogu zakona o zaposlovanju in delu tujcev - druga 
obravnava, ki smo ga poslali z dopisom št. 101-04/99-1 
dne 30.3.2000 je v besedilu zakona prišlo do napake. 

Prosimo, da v osmi odstavek 10. člena predloga zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev - druga obravnava za drugi 
stavek vključite tretji stavek, ki se glasi: 

"Delovno dovoljenje se ob nespremenjenih pogojih lahko 
ponovno izda za isti čas." 

Prosimo, da navedeni popravek upoštevate pri nadaljnji 
obravnavi. 

S spoštovanjem, 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje:  

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
i  



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 178-94-00 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (061) 178-97-17. Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 25. člena 
Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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