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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 
 > 



Predlog zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 PREKRŠKIH (ZP-1B) 

' skrajšani postopek - EPA 125 - IV 

državni zbor 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

skupina poslank in poslancev 

Ljubljana, 1.3.2005 

ZADEVA: Dopolnitev predloga zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o prekrških (ZP-1B), 
EPA 125-IV 

^ 4- točki uvoda "Ocena finančnih posledic predloga zakona" 
s® doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 

Predlagatelji ocenjujejo, da bodo prihodki od glob, ki bodo po 
°'°čbah novega 17.a člena pripadali samoupravnim lokalnim 
kuPnostim, znašali približno 470 milijonov tolarjev. Za ta 
nesek se bodo tudi povečali prihodki proračunov občin, vendar 
e,a sredstva ne bodo upoštevala pri izračunu lastnih prihodkov 

v skladu s predpisom, ki ureja financiranje občin. Natančno 
oceno višine teh prihodkov je težko podati, saj bodo odvisni od 
intenzivnosti nadzora ter števila izrečenih in izterjanih glob". 

Za 4. točko uvoda se doda nova 4. a točka, ki se glasi: 

"4. a Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Drugih posledic poleg tistih, ki so razvidne iz ocene stanja in 
razlogov za sprejem zakona in ocene finančnih posledic 
predloga zakona, sprejem zakona ne bo imel.". 

1. Cvetka Zalokar Oražem, l.r. 
2. Davorin Terčon, l.r. 

3. Lojze Posedel, l.r. 
4. Vili Trofenik, l.r. 
5. Milan Petek, l.r. 

6. Aleš Gulič, l.r. 

PRAVNI ZBOR 
^PUBLIKE SLOVENIJE 
SkUP|NA POSLANK IN POSLANCEV 

Obijana, 16.2.2005 

3»'Podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 
'91-1, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04) in 19. člena Zakona o 
s|ancih (Ur.l. RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94 in 123/04) 
9aio podpisani poslanci 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O PREKRŠKIH, 

ki 
9a Pošiljajo v obravnavo na podlagi 114. člena Poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 35/02 in 60/ 
04). 

V skladu s prvim odstavkom 142. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije predlagamo, da Državni zbor predlog 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o prekrških 
obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne 
spremembe in dopolnitve zakona. 

POSLANKE IN POSLANCI: 

1. Cvetka Zalokar Oražem, l.r. 
2. Davorin Terčon, l.r. 

3. Lojze Posedel, l.r. 
4. Vili Trofenik, l.r. 
5. Milan Petek, l.r. 

6. Aleš Gulič, l.r. 

8 
rtlarec2005 3 poročevalec, št. 14 



PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN 
DOPOLNITVI ZAKONA O PREKRŠKIH 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o prekrških (Ur.l. RS, št. 7/03 in spremembe, v nadaljevanju: 
ZP-1), je stopil v veljavo 7.2.2003, uporabljati pa se je začel s 1. 
januarjem 2005. V tretjem odstavku 3. člena ZP-1 določa, da 
smejo samoupravne lokalne skupnosti z odlokom določiti prekrške 
in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter samo za 
kršitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti 
ter če jih zakon ali uredba še ne sankcionira. Odlok, ki ga izda 
samoupravna lokalna skupnost velja le na njenem območju, torej 
območju njene teritorialne pristojnosti (prvi odstavek 5. člena). 

V 6. členu ZP-1 je določeno, da je prekršek dejanje, ki pomeni 
kršitev odloka samoupravne lokalne skupnosti, ki je kot tako 
določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek, 
ob domnevi nedolžnosti (7. člen). Samoupravne lokalne skupnosti 
ne morejo biti odgovorne za prekršek (prvi odstavek 13. člena). 
Zakon nadalje določa v katerih primerih odgovarja za prekršek 
odgovorna oseba v samoupravni lokalni skupnosti. 

Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti (šesti odstavek 17. 
člena ZP-1) se lahko predpiše samo globa v določenem znesku. 
Za posameznika in odgovorno osebo do 100.000 tolarjev, za 
pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika do 
350.000 tolarjev. Globe plačane za prekrške so prihodek države. 

Zakon o prekrških v sedmem odstavku 17. člena določa: 

"(7) Globe, plačane za prekrške, so prihodek države. Globe, 
plačane za prekrške, ki so predpisani z odloki samoupravnih 
lokalnih skupnosti, in pravnomočno izrečene z odločbami 
prekrškovnih organov samoupravne lokalne skupnosti, so 
prihodek tiste samoupravne lokalne skupnosti, katere predpis je 
bil kršen.". 

Na podlagi pravilne zakonske interpretacije sedmega odstavka 
17. člena lahko ugotovimo, da se štejejo za prihodek 
samoupravne lokalne skupnosti, katere predpis je bil kršen, le 
globe za prekrške: 

1. ki so predpisani z odlokom samoupravne lokalne skupnosti 
in 

2. ki so bile pravnomočno izrečene z odločbami prekrškovnih 
organov samoupravne lokalne skupnost. 

Gre za dva zakonska pogoja, ki morata biti izpolnjena kumulativno 
in ne alternativno, kar povzroča povsem nelogično situacijo. 
Pristojni organi za nadzor lokalnih predpisov (občinska redarstva) 
so s posameznimi področnimi zakoni pooblaščeni za nadzor in 
izrekanje glob. Najbolj tipičen primer je Zakon o varnosti cestnega 
prometa (Ur.l. RS, št. 83/04), ki v 14. členu pooblašča občinska 
redarstva tudi za nadzor mirujočega prometa, ki je tudi najbolj 
pogost predmet nadzora občinskih redarstev. Pravzaprav so 
lokalne skupnosti dolžne skrbeti za varnost prometa na svojem 
območju (to je njihova pristojnost). Upoštevajoč določbo 3. člena 
ZP-1, ki med drugim določa, da smejo samoupravne lokalne 
skupnosti z odlokom določiti prekrške In predpisati zanje globe 
samo, če jih zakon ali uredba še ne sankcionira, občinska 
redarstva nadzirajo mirujoči promet in tudi izrekajo globe v skladu 
z zakonom o varnosti cestnega prometa. Prihodki iz tega naslova 

so v skladu z zakonom prihodek države, čeprav opravljajo nadzo' 
občinski redarji, kar pomeni, da vse stroške nadzora (stroške 
dela redarjev, opreme, izdajanja glob) krijejo lokalne skupnost' 
same, medtem ko država polni svojo blagajno. Predlagatelji 
menimo, da je v postopku sprejemanja tega zakona zakonodajalec 
spregledal to dejstvo in da je potrebno ZP-1 spremeniti tako, da 
bodo pripadala denarna sredstva od glob tistemu, ki izvaja nadzo' 
in izreče globo. 

Druga pomanjkljivost ZP-1 je povezana z novim postopkom 0 

prekršku, ki ga je zakon uvedel. ZP-1 je uvedel t.i. hitri postopek- 
Prekrškovni organ o storitvi prekrška in o sankciji odloči z odločb"; 
Organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpis' 
pooblaščeni za odločanje o prekrških, smejo odločati samo P° 
hitrem postopku. Če v postopku ugotovijo, da so podani zakonsk' 
pogoji za izvedbo postopka o prekršku, ga morajo izvesti in sa"" 
izdati odločbo o prekršku (51. člen). Zoper to odločbo je po tef 
zakonu v roku 8 dni dopustno pravno sredstvo, tj. zahteva # 
sodno varstvo, če obstajajo zakonski razlogi po 62. členu. Plači"" 
nalog velja kot pisna odločba o prekršku. 

Zahteva za sodno varstvo zadrži izvršitev odločbe o plačilu gl0'5® 
in stroškov postopka, razen, če znesek z odločbo izrečene gl0"® 
in stroškov postopka skupaj ne presega za posameznika 25.CjO" 
tolarjev, za pravno osebo in samostojnega podjetnik® 
posameznika 500.000 tolarjev in za odgovorno osebo 50.00, 
tolarjev. Iz tega izhaja, da je izvršitev odločbe s strah' 
prekrškovnega organa možna, če gre za zneske do 25.00°' 
500.000 oz. 50.000 tolarjev (59/2 čl.). Sodišče pa lahko s posebni"1 

sklepom zadrži izvršitev odločbe iz prejšnjega stavka do njef1® 
pravnomočnosti, če vlagatelj zahteve izkaže, da bi mu za<a° 
izvršitve nastala nenadomestljiva škoda (59/3 čl.). Zoper sklep 
zavrnitvi omenjenega predloga ni pritožbe. 

Upoštevajoč te določbe zakona bodo med prihodke samouprav'1!'' 
lokalnih skupnosti štete le globe za tiste prekrške, ki se sn^ei 
izreči v hitrem postopku in kjer kršitelj ne bo iskal pravnega vars" 
(pritožba). Takšna rešitev je po mnenju predlagateljev neustrezni 
saj bo v primeru, ko bo postopek prevzelo sodišče za prekršaj 
izrečena globa avtomatično postala prihodek države, četudi je" 
kršen predpis samoupravne lokalne skupnosti in je globo prvo"1 

izrekel prekrškovni organ samoupravne lokalne skupnosti- 

Predlagatelji menimo, da je potrebno zakon spremeniti tako, da i® 
izterjana globa vedno prihodek tistega, ki globo izreče, da Pa 

lahko država, če gre za postopek pri sodišču za Prekr .j 
(zahteva za sodno varstvo) od glob, ki so jih izrekli prekrškov 
organi samoupravnih lokalnih skupnosti, odšteje material 
stroške, ki jih je imel državni organ za vodenje postopka. Taks 
rešitev je povsem logična in sledi rešitvi iz prejšnjega zakona- 

V kolikor zakon o prekrških ne bo spremenjen v smeri, k' 
predlagamo, bo to: 1 
1. povečalo problematiko mirujočega prometa zlasti v mesti*1 

2. zmanjšalo pripravljenost samoupravnih lokalnih skup"0 

da na svojem območju urejajo promet. 

Predlagatelji tudi menimo, da se prihodki od glob ne bi 
upoštevati pri izračunu lastnih prihodkov občin iz prvega odsta ^ 
25. člena Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 80/9 j 
spremembe), saj je takšna določba povsem nestimulativna,1 , 
za tiste samoupravne lokalne skupnosti, ki so prejemnice finan „ 
izravnave. Po sedaj veljavni ureditvi ZP-1 in Zakona o financir®i 
občin samoupravna lokalna skupnost, ki je prejemnica fina'1 j 
izravnave, ni stimulirana, da bi na svojem območju začela izv«, 
svoje zakonske obveznosti (npr. urejanje in nadzor mirujoc ^ 
prometa), saj novi prihodki od glob nanjo vplivajo negativno, 
se ji posledično zmanjša finančna izravnava s strani držav®' 

poročevalec, št. 14 4 8. marec 2$ 



■ Primerjalni pregled 

Estonija 

j^akon o izvrševanju kazenskega zakonika (Penal Code Imple- 
®ntation Act, 2002) določa, da so globe, plačane za prekrške, 

p očene v kazenskem zakoniku, prihodek državnega proračuna, 
"nodek lokalnih skupnosti pa so samo globe, predpisane za 
katere prekrške na podlagi upravnih predpisov (Code of Ad- 
'nistrative Offences). Globe za upravne prekrške so lahko 

i °dek države ali lokalne skupnosti. Lokalni skupnosti pripadajo 
9 obe. kadar gre za: 

kršitev predpisov lokalne skupnosti, 
kršitev predpisov o parkiranju in uporabo javnih prevoznih 
sredstev brez vozovnice, 
druge primere, določene z zakonom. 

^ Estoniji so te globe pomemben vir prihodkov lokalnih skupnosti. 

podlagi zakonika o postopku o prekrških (Code of Misde- 
®arlour Procedure, 2002) v postopku o prekršku lahko odloča 
oišče (sodni postopek) ali organ v izvensodnem postopku, 

turi organe' ki vodijo izvensodni postopek o prekršku, spadajo 1 uprave podeželskih in mestnih občin (rural municipality and 
"V governments). 

'Talija 

g, ni opredelitve izraza upravne kršitve, obstajata pa dva 
vna kriterija, po katerih je mogoče razlikovati med upravnim in 

sa Pns'<'m prekrškom: narava naložene sankcije (upravna 
(ud 3 ali kazenska sankcija) in organ, ki predpiše sankcijo 
Sa ifVn'al' soc'n' organ). Pristojni organi za izvrševanje upravnih krš"t so organi, odgovorni za nadzor spoštovanja določb, katerih 
a 

1 ev se kaznuje z upravno sankcijo. Ti organi niso del sodstva, 
n 

Pak so v sestavi uprave pristojni za področje, na katero se 
asaio upravne sankcije. 

^Italiji nimajo posebnega zakona o prekrških, ampak so le-ti 

Prek V kazenskem zakoniku (Codice penale). Glavni kazni za 
26 li 6 S,a zaPor in 9loba (17. člen kazenskega zakonika). V 
Ooj nu zakonika je opredeljena globa, in sicer je to plačilo fienega denarnega zneska državi. 

§gg8lina Pravila za upravne sankcije so določena v zakonu št. 
2ak 2 dne noveml3ra 1981 (Legge 24 novembre 1981, n. 689). 
Pred" dolo^a'cia se v primeru kršitve občinskih in provincialnih 
zdnP'S0V uP°rab|iaio veljavne določbe kraljevega dekreta št. 383 
g|6n

e marca 1934 (Regio decreto 3 maržo 1934, n. 383). V 110. 
°bčin kral'eve9a dekreta je določeno, da znesek globe za kršitve Z *k* Predpisov in županovih odredb pripada občini. Tretjina 
Posa 3 Pa 9re v poseben sklad za nagrade agentom in 
pravi|t1e2nikorT1, ki so PrisPevali k odkritju in ugotavljanju kršitev. a za dodelitev teh nagrad so določena v občinskih predpisih. 

ŠpAN|jA 

Pri^i® °blasti v Španiji se financirajo iz naslednjih virov: zasebni 
okviru ''lokalni davki (višino določajo same lokalne skupnosti v 
in |<a 

2ak°nske meje), sredstva višje enote oblasti, takse, posojila 
finan.

ni'v Primeru Španije so kazni posebej omenjene med načini lrania lokalnih skupnosti. 

Prekršt 'ma'° velika zakonska pooblastila da določajo kazni za 
glede n' Celo,ni znesek dohodka od kazni se močno razlikuje a velikost in pomembnost posamezne občine. Občine so 

prav tako pristojne za sprejemanje občinskih predpisov (na podlagi 
zakona) na področjih, ki so v njihovi izključni pristojnosti. 
Najpomembnejši primer je uredba o prometu motornih vozil v 
mestih. Lokalni policisti lahko kaznujejo ljudi, ki prekršijo občinske 
predpise, še posebej za prometne in parkirne prekrške. Prihodki 
občin iz tega naslova so zelo različni glede na to, koliko velika in 
urbana je občina. 

DRUGE DRŽAVE 

V okviru Sveta Evrope je bila izdelana serija študij po posameznih 
državah s skupnim imenom Struktura in delovanje lokalne in 
regionalne demokracije (Structure and operation of local and re- 
gional democracy), v kateri so med drugim prikazani tudi načini 
financiranja lokalnih in regionalnih skupnosti po posameznih 
državah. Podatki za nekatere izmed držav so nekoliko starejši, 
pa vendar dajejo po naši oceni zadostno informacijo o tem, ali so 
sredstva, pridobljena iz naslova glob, prihodek lokalnih/regionalnih 
skupnosti, ali ne. Glede na specifično problematiko pa večinoma 
ni bilo mogoče ugotoviti, ali so globe, ki ostanejo na lokalnem 
nivoju, predpisane na tem (lokalnem) nivoju oziroma z drugimi 
predpisi (tudi zakoni). 

Za Ciper je tako izrecno navedeno, da so drugi viri lokalnih 
proračunov tudi globe. Podobno velja tudi za Poljsko in Portugalsko. 
V študiji za Grčijo pa je izrecno navedeno, da imajo lokalne 
skupnosti prihodke iz naslova glob, med drugim tudi za kršitve 
prometnega zakonika (Traffic Code). 

3. Cilji in načela predloga zakona 

Osnovni cilj predlagane novele ZP-1 je ta, da se dosledno uveljavi 
pravilo »da prihodki od glob pripadajo tistemu, ki jih izreče«. Pri 
tem novela zakona vsebuje določeno »varovalko«, ki jasno določa, 
da prekrškovni organi samoupravnih lokalnih skupnosti lahko 
nadzirajo in izrekajo globe le, če imajo za to izrecno pooblastilo v 
zakonu (kot npr. v Zakonu o varnosti cestnega prometa) ter da 
ima država pravico do povrnitve stroškov postopka, kadar pride 
v skladu z ZP-1 do postopka pred sodiščem za prekrške. 

Drugi cilj, ki mu predlagatelji sledimo je v tem, da se prihodek od 
glob ne upošteva pri izračunu lastnih prihodkov občin iz prvega 
odstavka 25. člena zakona o financiranju občin. 

4. Ocena finančnih posledic predloga zakona 

Sprejetje zakona ima finančne posledice na proračun Republike 
Slovenije, in sicer bo delno vplival na povečanje odhodkov države 
za finančno izravnavo posameznim samoupravnim lokalnim 
skupnostim. 

Predlagatelji ocenjujemo, da bodo prihodki od glob, ki bodo po 
določbah novega 17.a člena pripadali samoupravnim lokalnim 
skupnostim, znašali približno 470 milijonov tolarjev. Za ta znesek 
se bodo tudi povečali prihodki proračunov občin, vendar se ta 
sredstva ne bodo upoštevala pri izračunu lastnih prihodkov v 
skladu s predpisom, ki ureja financiranje občin. Natančno oceno 
višine teh prihodkov je težko podati, saj bodo odvisni od 
intenzivnosti nadzora ter števila izrečenih in izterjanih glob. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Drugih posledic poleg tistih, ki so razvidne iz ocene stanja in 
razlogov za sprejem zakona in ocene finančnih posledic predloga 
zakona, sprejem zakona ne bo imel. 
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6. Razlogi za skrajšani postopek 

Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona (prva 
alinea prvega odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora). 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o prekrških (Ur.l. RS, št. 7/03, 45/04, 86/04 in 7/05) se 
v 17. členu črta sedmi odstavek. 

2. člen 

Za 17. členom se doda novi 17. a člen, ki se glasi: 

"Prihodki od glob 
17. a člen 

1) Globe, plačane za prekrške, so prihodek države. 

2) Globe, plačane za prekrške, ki so predpisani z odloki 
samoupravnih lokalnih skupnosti, in pravnomočno izrečene z 
odločbami prekrškovnih organov samoupravne lokalne skupnosti, 

so prihodek tiste samoupravne lokalne skupnosti, katere predpis 
je bil kršen. 

3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so globe, 
plačane za prekrške, prihodek samoupravne lokalne skupnosti, 
če zakon ali uredba Vlade Republike Slovenije določa, da globe, 
ki so predpisane s tem zakonom ali uredbo Vlade Republike 
Slovenije, izrekajo prekrškovni organi samoupravnih lokaim11 

skupnosti. 

4) Če postopka o prekršku ni vodil prekrškovni organ 

samoupravne lokalne skupnosti, ki je s posebnim predpis01'' 
pooblaščen za odločanje o prekrških, globa, plačana za prekrše 
pa je po določbi drugega odstavka tega člena prihode 
samoupravne lokalne skupnosti, se ta prihodek zmanjša & 
materialne stroške, kijih ima sodišče z vodenjem postopka. Višin0 

in način izračunavanja materialnih stroškov predpiše Vlad3 

Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravosodl® 
in ministra, pristojnega za finance. 

5) Prihodek iz drugega odstavka tega člena se ne upošteva P" 
izračunu lastnih prihodkov samoupravnih lokalnih skupnosti 
skladu s predpisom, ki ureja financiranje občin. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis'^ 
Republike Slovenije, določba petega odstavka 17. a člena pa5 

uporablja od 1. januarja 2006 dalje. 

III. OBRAZLOŽITEV 

uporabljala do 

vodil državni organ, mu bo iz naslova globe pripadal prihodek & 
kritje materialnih stroškov. 

K1. in 2. členu: 

Predlagani člen vnaša v zakon rešitev, ki se je 
31.12.2004, s 1.1.2005 pa se je pričela uporabljati nova določba, 
ki jo je Državni zbor sprejel z Zakonom o prekrških na svoji 21. 
redni seji dne 18.12.2002. Po določbi, ki jo predlagamo, bodo 
globe: 
1. ki so bile izrečene za kršitve predpisov lokalnih skupnosti in 
2. globe, ki so jih v skladu z zakonom ali uredbo vlade izrekli 

prekrškovni organi lokalnih skupnosti 

postale (ostale) prihodek lokalnih skupnosti v vseh primerih, in 
ne le kot to določa sedanja ureditev. Če bo postopek o prekršku 

K 3. členu: 

Določen je vacatio legis, in sicer petnajsti dan po objavi v Uradn> 
listu Republike Slovenije. Določba petega odstavka 17. a člen^ 
začne uporabljati z novim koledarskim letom t.j. s 1.1.200& . 
sicer iz razloga vnaprejšnjega upoštevanja odhodkov pri Pr'P! 

državnega proračuna za leto 2006. 
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Iv- besedilo členov, ki se 

spreminjajo 

Globa 
17. člen 

(1) Globa se lahko predpiše v razponu ali v določenem znesku. 

^ zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko dPiše globa v razponu: 
za posameznika od 10.000 do 300.000 tolarjev; 
za pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika 
od 100.000 do 30,000.000 tolarjev; 
za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo 
samostojnega podjetnika posameznika in za odgovorno 
osebo v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti 
°d 10.000 do 1,000.000 tolarjev. 

PrstiG'0ba' ki se PredP'suie v določenem znesku, je lahko opisana za posameznika in za odgovorno osebo v določenem 

Pori d0 150 000 tolariev. za pravno osebo in samostojnega 
t0laJe<nika posameznika pa v določenem znesku do 500.000 

Pred3 s področja davkov in carin se lahko z zakonom opiše globa v večkratniku oziroma v odstotku od davka 

Prert ma car'n6, P' j° P''0 treba plačati, oziroma od vrednosti roata, v zvezi s katerim je bil storjen prekršek. Globa, določena 

v skladu s tem odstavkom, ki se izreče v postopku zaradi 
prekrška, ne sme biti višja od najvišjega zneska, določenega z 
drugim, tretjim oziroma petim odstavkom tega člena. 

(5) Z zakonom se sme predpisati za najhujše kršitve s področja 
varstva naravnih bogastev, okolja in ohranjanja narave, s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s področja varnosti 
in zdravja pri delu, dela in zaposlovanja na črno ter delovnih 
razmerij, s področja socialnega varstva, s področja davkov, 
financ, carin, varstva konkurence in državnih blagovnih rezerv 
za posamezne prekrške, katerih narava je posebno huda zaradi 
višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne 
premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma 
njegovega namena koristoljubnosti, trikrat višjo globo od tiste, ki 
je predvidena v drugem in tretjem odstavku tega člena. 

(6) Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se lahko predpiše 
samo globa v določenem znesku: 
- za posameznika in odgovorno osebo do 100.000 tolarjev; 

za pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika 
do 350.000 tolarjev. 

(7) Globe, plačane za prekrške, so prihodek države. Globe, 
plačane za prekrške, ki so predpisani z odloki samoupravnih 
lokalnih skupnosti, in pravnomočno izrečene z odločbami 
prekrškovnih organov samoupravne lokalne skupnosti, so 
prihodek tiste samoupravne lokalne skupnosti, katere predpis je 
bil kršen. 
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^edlog akta o 

nasledstvu konvencije o preprečevanju 

PONAREJANJA DENARJA, PROTOKOLA H 

konvenciji o preprečevanju ponarejanja 

denarja ter neobveznega protokola h 

konvenciji o preprečevanju ponarejanja 

denarja, sklenjenih v ŽENEVI 20. APRILA 

1929 (MNKPPD) 

'EPA 144. iv 

yUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

2004-1811-0063 
I "Vilka: 00724-16/2005/5 
Ljubljana, 03.03.2005 

^'ada Republike Slovenije je na 13. redni seji dne 03.03.2005 
Qo|očila besedilo: 

PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU KONVENCIJE O 
preprečevanju ponarejanja denarja, 
protokola h konvenciji o preprečevanju 
ponarejanja denarja ter neobveznega 
protokola h konvenciji o preprečevanju 
ponarejanja denarja, sklenjenih v ženevi 20. 
APRILA 1929, 

ki 
P* Pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 

slovnika Državnega zbora Republike Slovenije in treljega 
s,avka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. 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, 
Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
dr. Vinko Gorenak, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 

.zadeve, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni, minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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AKT O NASLEDSTVU 
KONVENCIJE O PREPREČEVANJU PONAREJANJA DENARJA, PROTOKOLA H 

KONVENCIJI O PREPREČEVANJU PONAREJANJA DENARJA TER NEOBVEZNEGA 
PROTOKOLA H KONVENCIJI O PREPREČEVANJU PONAREJANJA DENARJA, 

SKLENJENIH V ŽENEVI 20. APRILA 1929 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Ustave Republike Slovenije Državni zbor Republike Slovenije 
odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede 
Konvencije o preprečevanju ponarejanja denarja, Protokola h 
Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja ter Neobveznega 
protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja, 
sklenjenih v Ženevi 20. aprila 1929. 

Konvencija, protokol in neobvezni protokol se v izvirniku v 

angleškem jeziku in slovenskem prevodu objavijo v Uradne111 

listu Republike Slovenije- Mednarodne pogodbe hkrati z aktom- 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis,u 

Republike Slovenije- Mednarodne pogodbe. 

KONVENCIJA 

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ALBANIJE; PREDSEDNIK 
NEMŠKEGA RAJHA; PREDSEDNIK ZDRUŽENIH DRŽAV 
AMERIKE; ZVEZNI PREDSEDNIK REPUBLIKE AVSTRIJE; 
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJE; NJEGOVO 
VELIČANSTVO KRALJ VELIKE BRITANIJE, IRSKE IN 
BRITANSKIH ČEZMORSKIH DOMINIONOV, INDIJSKI CESAR; 
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BOLGARIJE; PREDSEDNIK 
NARODNE VLADE REPUBLIKE KITAJSKE; PREDSEDNIK 
REPUBLIKE KOLUMBIJE; PREDSEDNIK REPUBLIKE KUBE; 
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ DANSKE; PREDSEDNIK 
REPUBLIKE POLJSKE, ZA SVOBODNO MESTO GDANSK' 
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANIJE; PREDSEDNIK 
REPUBLIKE FRANCIJE; PREDSEDNIK HELENSKE REPUBLIKE 
NJEGOVA PRESVETLA VISOKOST REGENT KRALJEVINE 
MADŽARSKE; NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ITALIJE' 
NJEGOVO VELIČANSTVO JAPONSKI CESAR; NJENA 
KRALJEVA VISOKOST VOJVODINJA LUKSEMBURŠKA' 
NJEGOVA PRESVETLA VISOKOST MONAŠKI PRINC' 
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ NORVEŠKE; PREDSEDNIK 
REPUBLIKE PANAME; NJENO VELIČANSTVO KRALJICA 
NIZOZEMSKE; PREDSEDNIK REPUBLIKE POLJSKE; 
PREDSEDNIK REPUBLIKE PORTUGALSKE, NJEGOVO 
VELIČANSTVO KRALJ ROMUNIJE; NJEGOVO VELIČANSTVO 
KRALJ SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV; CENTRALNI 
IZVRŠNI KOMITE ZVEZE SOVJETSKIH SOCIALISTIČNIH 
REPUBLIK; ZVEZNI SVET ŠVEDSKE; PREDSEDNIK 
ČEŠKOSLOVAŠKE REPUBLIKE 

so v želji, da bi čim učinkoviteje preprečevali in zatirali ponarejanje 
denarja, imenovali svoje pooblaščence: 

Njegovo veličanstvo kralj Albanije: 
dr. Stavra STAVRIJA, odpravnika poslov v Parizu; 

predsednik Nemškega rajha: 
dr. Ericha KRAŠKA, legacijskega svetnika na Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 
dr. VVolfganga METTGENBERGA, ministrskega svetnika 
Ministrstvu za pravosodje Nemškega rajha; 
dr. VOCKA, tajnega finančnega svetnika, člana uprav® 
Reichsbanke; 

predsednik Združenih držav Amerike. 
g. Hugha R. VVILSONA, izrednega odposlanca 
pooblaščenega ministra pri Zveznem svetu Švice; 

zvezni predsednik Republike Avstrije: 
dr. Bruna SCHULTZA, direktorja policije, šefa Odde^3 

kriminalistične policije na policijski prefekturi na Dunaju; 

Njegovo veličanstvo kralj Belgijcev: 
g. SERVAISA, državnega sekretarja, častnega javnega toži'03 

na Pritožbenem sodišču v Bruslju, 

Njegovo veličanstvo kralj Velike Britanije, Irske in britans 
čezmorskih dominionov, indijski cesar: 
za Veliko Britanijo, Severno Irsko in vse dele britanskega imp®r''3, 

ki posamično niso člani Društva narodov: . i 
sira Johna FISCHERJA WILLIAMSA, britanskega pravn®9 
svetovalca v Komisiji za reparacije; 
Leslieja S. BRASSA, esq., pomočnika ravnatelja Minis'rS'v 

za notranje zadeve; 
za Indijo: 

Vernona DAVVSONA, esq., C. I. E., ravnatelja Indijskega ura^3. 

Njegovo veličanstvo kralj Bolgarov: 
g. D. MIKOFFA, odpravnika poslov v Bernu; 
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tednik narodne vlade Republike Kitajske: 
9- Lona LIANGA, svetovalca Predstavništva Kitajske pri 
Predsedniku Nemškega rajha; 

Predsednik Republike Kolumbije: 
đr- Antonia Joseja RESTREPA, izrednega odposlanca in 
Pooblaščenega ministra, stalnega pooblaščenega 
Predstavnika pri Društvu narodov; 

Predsednik Republike Kube: 
9- G. de BLANCKA Y MENOCALA, izrednega odposlanca in 
Pooblaščenega ministra, stalnega predstavnika pri Društvu 
narodov; 
9- Manuela R. ALVAREZA, gospodarskega atašeja stalnega 
Predstavništva pri Društvu narodov; 

Vegovo veličanstvo kralj Danske: 
9- Williama BORBERGA, stalnega predstavnika pri Društvu 
narodov: 

Predsednik Republike Poljske, za svobodno mesto Gdansk: 
9- Francoisa SOKALA, pooblaščenega ministra, predstavnika 
Republike Poljske pri Društvu narodov; 
9- Johna MUHLA, glavnega tožilca in vodjo kriminalistične 
Policije Svobodnega mesta; 

^Sflovo veličanstvo kralj Španije: 
9- Mauricia LOPEZA ROBERTSA, markiza de la 
' ORREHERMOSO, izrednega odposlanca in pooblaščenega 
Ministra pri Zveznem svetu Švice; 

^sodnik Republike Francije: 
9rofa de CHALENDARJA, finančnega atašeja na 
Veleposlaništvu Njenega veličanstva Britanije; 

tednik Helenske republike: 
9- Megalosa CALOYANNIJA, častnega svetovalca na Visokem 
Pritožbenem sodišču v Kairu; 

9ova presvetla visokost regent Kraljevine Madžarske: 
9- P- de HEVESYJA DE HEVESA, ministra, stalnega 
Predstavnika pri Društvu narodov; 

ku 
9°"o veličanstvo kralj Italije: 

°mendatorja dr. Uga ALOISIJA, svetovalca na Kasacijskem 
s°dišču, atašeja na Ministrstvu za pravosodje; 

Je9ovo veličanstvo japonski cesar: 
■■ ^aizabura HAYASHIJA, generalnega tožilca na 

asacijskem sodišču; 
9' Shigeruja NAGAIJA, direktorja Cesarske zakladnice; 

a kraljeva visokost velika vojvodinja luksemburška: 
Charlesa G. VERMAIRA, konzula v Ženevi; 

^e9oVa „ « presvetla visokost monaški princ: 
^odolpha ELLESA, vicekonzula v Ženevi; 

^hooun 
9 Ch Vel'čanstvo kralj Norveške: 
Zvez ^ LAN®A' 9enera|nega sekretarja Medparlamentarne 

prQQ 
^ Republike Paname: ■ ^ROSEMENO, državnega sekretarja za zunanje zadeve; 

Njeno veličanstvo kraljica Nizozemske: 
barona A. A. VAN DER FELTZA, nekdanjega načelnika 
Nizozemskega osrednjega urada za zatiranje ponarejanja, 
nekdanjega generalnega tožilca Pritožbenega sodišča v 
Amsterdamu; 
g. P. J. GERKA, glavnega zakladnika Ministrstva za finance 
Nizozemske Vzhodne Indije; 
g. K. H. BROEKHOFFA, državnega policijskega komisarja, 
glavnega inšpektorja policije; 

predsednik Republike Poljske: 
g. Francoisa SOKALA, pooblaščenega ministra, predstavnika 
Republike Poljske pri Društvu narodov; 
dr. Vlodzimierza SOKALSKEGA, sodnika Vrhovnega sodišča; 

predsednik Republike Portugalske: 
dr. Joseja CAEIRA DA MATTO, direktorja Portugalske banke, 
profesorja prava na Lizbonski univerzi; 

Njegovo veličanstvo kralj Romunije: 
g. Constantina ANTONIADA, izrednega odposlanca in 
pooblaščenega ministra pri Društvu narodov; 
g. Vespasiena V. PELLO, profesorja kazenskega prava na 
Univerzi Jassy; 
g. Pascala TONESCA, svetnika na Pritožbenem sodišču; 

Njegovo veličanstvo kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev: 
dr. Tomo ŽIVANOVIĆA, profesorja kazenskega prava na 
Univerzi Beograd; 

Centralni izvršni komite Zveze sovjetskih socialističnih republik: 
g. Georgesa LACHKEVITCHA, pravnega svetovalca 
veleposlaništva zveze pri predsedniku Francoske republike; 
g. Nicolasa LIUBIMOVA, atašeja veleposlaništva zveze pri 
predsedniku Francoske republike; 

Zvezni svet Švice: 
g. E. DELAOUISA, vodjo policijskega oddelka Zveznega 
ministrstva za pravosodje in policijo, profesorja prava na 
Bernski univerzi; 

predsednik Češkoslovaške republike: 
g. Jaroslava KALLABA, profesorja kazenskega in 
mednarodnega prava na Brnski univerzi; 

ki so po predložitvi svojih pooblastil, ki so bila ustrezna in v 
predpisani obliki, soglašali z naslednjim: 

I. DEL 

1. člen 

Visoke pogodbenice priznavajo pravila iz I. dela te konvencije kot 
najučinkovitejše sredstvo v danih okoliščinah za preprečevanje 
in zatiranje kaznivega dejanja ponarejanje denarja. 

2. člen 

V tej konvenciji beseda "denar" pomeni papirnati denar (bankovci) 
in kovance, ki so v obtoku na podlagi zakona. 
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3. člen 

Kot kaznivo dejanje se kaznujejo: 
(1) vsaka goljufiva izdelava ali spreminjanje denarja s katerimi 

koli sredstvi; 
(2) goljufivo dajanje ponarejenega denarja v obtok; 
(3) vnos ponarejenega denarja v državo, njegovo sprejemanje 

ali pridobivanje zaradi njegovega dajanja v obtok, vedoč, da 
je ponarejen; 

(4) poskusi storitve in namerno sodelovanje pri prej omenjenih 
dejanjih; 

(5) goljufiva izdelava, sprejemanje ali pridobivanje pripomočkov 
ali drugih predmetov, prirejenih za ponarejanje ali spreminjanje 
denarja. 

4. člen 

Vsako dejanje iz 3. člena se mora obravnavati kot samostojno 
kaznivo dejanje, če je storjeno v različnih državah. 

5. člen 

Ne glede na to, ali gre za domačo ali tujo valuto, se kazni za 
kazniva dejanja iz 3. člena ne smejo razlikovati; ta določba ne 
sme biti pogojena z vzajemnostjo po zakonu ali pogodbi. 

6. člen 

Države, ki priznavajo načelo mednarodnega priznanja prejšnjih 
obsodb, morajo tuje obsodbe za kazniva dejanja iz 3. člena skladno 
z domačo zakonodajo priznati zaradi ugotovitve povratništva. 

7. člen 

Če notranja zakonodaja predvideva civilne stranke, morajo biti 
tuje civilne stranke vključno z visokimi pogodbenicami, katerih 
denar je bil ponarejen, upravičene do vseh pravic, ki jih imajo po 
zakonu prebivalci države, v kateri poteka sojenje. 

8. člen 

V državah, ki ne priznavajo načela izročitve državljanov, morajo 
biti državljani, ki se vrnejo na območje svoje države po storitvi 
kaznivega dejanja iz 3. člena, kaznovani enako, kot če bi bilo 
kaznivo dejanje storjeno na njihovem območju, celo tedaj ko 
storilec pridobi državljanstvo po storitvi kaznivega dejanja. 

Ta določba se ne uporablja, če v podobnem primeru izročitev 
tujca ne bi bila odobrena. 

9. člen 

Tujci, ki v tujini storijo kaznivo dejanje iz 3. člena in so na območju 
države, katere notranja zakonodaja kot splošno pravilo priznava 
načelo kazenskega pregona kaznivih dejanj, storjenih v tujini, 
morajo biti kaznovani enako, kot če bi kaznivo dejanje storili na 
območju tiste države. 

Obveznost pregona je odvisna od tega, ali je bila zahtevana 
izročitev, ter od tega, ali zaprošena država iz razlogov, ki niso 
povezani s kaznivim dejanjem, ne more izročiti obdolženca. 

10. člen 

Kazniva dejanja iz 3. člena so kazniva dejanja, ki dopuščal0 

izročitev v vsakem sporazumu o izročitvi, ki je bila ali bo sklenjen3 

med visokimi pogodbenicami. 

Visoke pogodbenice, ki izročitve ne pogojujejo s sklenitvi)0 

pogodbe ali na podlagi vzajemnosti, odslej medsebojno priznaval0 

kazniva dejanja iz 3. člena kot kazniva dejanja, ki dopuščal 
izročitev. 

Izročitev se odobri skladno z zakonodajo zaprošene države- 

11. člen 

Ponarejeni denar, pripomočki in drugi predmeti iz 5. točke 3. člen3 

se zasežejo in odvzamejo. Navedeni denar, pripomočki in dn« 
predmeti se morajo na zahtevo vlade ali emisijske banke, kate 
denar se obravnava, izročiti banki, razen dokaznega gradiv3' 
katerega hrambo v kazenskem arhivu zahteva zakonodaja drža 
pregona, ter katerih koli vzorcev, za katere meni, da jih je kori h. 
poslati osrednjemu uradu iz 12. člena. V vsakem primeru jetre 

te predmete umakniti iz uporabe. 

12. člen 

V vsaki državi mora preiskave v zvezi s ponarejanjem denal* 
organizirati osrednji urad v skladu z notranjo zakonodajo. 

Osrednji urad mora biti tesno povezan: 
(a) z ustanovami, ki izdajajo denar; 
(b) policijskimi organi v državi; 
(c) osrednjimi uradi v drugih državah. 

V vsaki državi mora združiti vse podatke za olajšanje preis|(0V' 
preprečevanja in zatiranja ponarejanja denarja. 

13. člen 

Osrednji uradi držav morajo sodelovati neposredno. 

14. člen 

Vsak osrednji urad mora poslati osrednjim uradom drugih ^ 
zbirko vzorcev pristnega denarja svoje države, če je to koris 

Iz istega razloga mora tuje osrednje urade redno obvešča'' 
vseh podatkih: 
(a) o izdaji novega denarja v svoji državi; ^ 
(b) umiku denarja iz obtoka zaradi zastaranja ali iz drU® 

razlogov. 

Razen kadar gre za povsem lokalne interese, mora vsak °sr^i 
urad, če se mu zdi koristno, obvestiti osrednje urade v 
državah: 
(1) o kakršnem koli odkritju ponarejenega denarja. Ura} 

obvestilo o ponarejanju bančnega denarja ali bankovcev rt1 

spremljati tehnični opis ponaredka, ki ga preskrbi i 
ustanova, katere bankovci so bili ponarejeni. Poslati je ^ 
fotografsko reprodukcijo, ali če je mogoče, : 
ponarejenega bankovca. V nujnih primerih lahko P° j 
zainteresiranim osrednjim uradom zaupno pošlje obves : 
kratkim opisom ne glede na prej omenjena obvestila in <e'1 

opis; 



' Preiskavah, pregonih, prijetjih, obsodbah in izgonih 
Ponarejevalcev denarja, in kadar je mogoče, njihovem gibanju 
skupaj z vsemi koristnimi podatki, zlasti njihovi opisi, prstni 

. °dtisi in fotografije; 
' Podrobnostih ponarejanja z navedbo podatka, ali je bilo 

m°9oče zaseči ves ponarejen denar, dan v obtok. 

15. člen 
^9 hi 
sod 2a9°,ovili' izboljšali in razvili neposredno mednarodno elovanje pri preprečevanju in zatiranju ponarejanja denarja, 

obfa'° pre^s1avn'k' osrednjih uradov visokih pogodbenic imeti 
ba t ne konference. na katerih sodelujejo predstavniki emisijskih 
meri 'n osredni'h or9anov- Organizacija in nadzor osrednjega narodnega informacijskega urada bi lahko bila tema na eni 
0d 'eh konferenc. 

16. člen 

j2^janie zaprosil2 v zvezi s kaznivimi dejanji iz 3. člena mora biti 

najbolje z neposrednim komuniciranjem sodnih organov prek 
(b) 0srec'ni'tl uradov, če je to mogoče; nePosredno med ministroma za pravosodje obeh držav ali 

organi države prosilke in ministrom za pravosodje zaprošene 
( države; 

Prek diplomatskega ali konzularnega predstavnika države 
Prosilke v zaprošeni državi; ta predstavnik pošlje zaprosilo 
nePosredno pristojnemu sodnemu organu ali tistemu, ki ga 
lrt1enuje vlada zaprošene države, in neposredno od tega 
0rgana prejme dokumente, ki dokazujejo izvajanje zaprosila. 

or^rih iz točk a in c se kopija zaprosila hkrati pošlje višjemu 
nu zaprošene države. 

1 
orga 

6 ni dogovorjeno drugače, se zaprosilo napiše v jeziku 
pr6 ® Prosilca, s tem da lahko zaprošena država vedno zahteva 

o v svoj jezik, ki ga potrdi organ prosilec. 
VggL 
°nav ri'S°^a P°90C,benica obvesti vse druge visoke pogodbenice vi *d°ni metodi ali metodah pošiljanja, ki jih sprejme za zaprosila 

0 Pogodbenice. 

*iViS0ka Pogodbenica takega obvestila ne pošlje, velja njen 
I' Postopek v zvezi z zaprosili. 

ra*6n'a'an'e zaprosil se ne plačujejo takse ali kakršni koli stroški, 
s'roškov za izvedence. 

Nobene H i 1L v'soke °obe tega člena ne moremo razlagati kot zavezo 
koli ohn?^0<^enice' v kazenskih zadevah sprejme kakršno 
^knn 1 ali met°do dokazovanja, ki je v nasprotju z njeno "Odajo. 

17. člen 

visoke pogodbenice v tej konvenciji ne vpliva na 
^ot Vpra

n.0s d° splošnega vprašanja kazenske sodne pristojnosti šanja mednarodnega prava. 

18. člen 

Ta konvencija ne vpliva na načelo, da bi morala biti kazniva dejanja 
iz 3. člena, ne da bi kadar koli dovolili nekaznovanost, v vsaki 
državi opredeljena, preganjana in kaznovana skladno s splošnimi 
predpisi domače zakonodaje. 

II. DEL 

19. člen 

Visoke pogodbenice soglašajo, da se vsi spori, ki lahko nastanejo 
zaradi razlage ali uporabe te konvencije in jih ni mogoče rešiti z 
neposrednimi pogajanji, predložijo v odločanje Stalnemu 
mednarodnemu sodišču. Če ena ali več visokih pogodbenic v 
takem sporu niso pogodbenice protokola z dne 16. decembra 
1920, ki se nanaša na Stalno mednarodno sodišče, se spor po 
izbiri pogodbenic in v skladu z ustavnim postopkom vsake 
pogodbenice predloži Stalnemu mednarodnemu sodišču ali 
razsodišču, ustanovljenemu v skladu s Konvencijo z dne 18. 
oktobra 1907 za mirno reševanje mednarodnih sporov, ali 
kakšnemu drugemu razsodišču. 

20. člen 

Ta konvencija, katere francosko in angleško besedilo sta 
verodostojni, ima današnji datum. Do 31. decembra 1929 je na 
voljo za podpis kateri koli članici Društva narodov ali državi 
nečlanici, ki se je udeležila konference, ki je sestavila to konvencijo, 
ali ki ji Svet Društva narodov pošlje kopijo. 

Konvencija se ratificira in listine o ratifikaciji se pošljejo generalnemu 
sekretarju Društva narodov, ki o tem obvesti vse članice Društva 
narodov in prej omenjene države nečlanice. 

21. člen 

Po 1. januarju 1930 je ta konvencija na voljo za pristop kateri koli 
članici Društva narodov in državi nečlanici iz 20. člena, ki je ni 
podpisala. 

Listine o pristopu se pošljejo generalnemu sekretarju Društva 
narodov, ki o tem obvesti vse članice Društva narodov in države 
nečlanice iz 20. člena. 

22. člen 

Države, ki so pripravljene ratificirati konvencijo skladno z drugim 
odstavkom 20. člena ali pristopiti k njej skladno z 21. členom, 
vendar želijo, da se jim dovolijo pridržki glede uporabe konvencije, 
lahko o tem obvestijo generalnega sekretarja Društva narodov, 
ki pridržke takoj sporoči visokim pogodbenicam, ki so deponirale 
listine o ratifikaciji ali pristopu in jih pozove, da sporočijo morebitne 
ugovore. Če v šestih mesecih po datumu sporočila generalnega 
sekretarja ni ugovorov, se šteje, da se druge visoke pogodbenice 
strinjajo s sodelovanjem države, ki ima pridržek h konvenciji. 

1 
Pomeni isto kot "zaprosilo za pravno pomoč". 
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23. člen 26. člen 

Ratifikacija ali pristop vsake visoke pogodbenice k tej konvenciji 
pomeni, da sta njena zakonodaja in upravna ureditev skladni s 
pravili iz konvencije. 

Po začetku veljavnosti konvencije v skladu s 25. členom vsak3 

poznejša ratifikacija ali pristop začne veljati devetdeseti dan P° 
tem, ko je o tem obveščen generalni sekretar Društva narodo"- 

24. člen 

Če ob podpisu, ratifikaciji ali pristopu ni nasprotne izjave nobene 
visoke pogodbenice, določbe te konvencije ne veljajo za kolonije, 
čezmorska ozemlja, protektorate ali ozemlja v okviru suverenosti 
ali mandata. 

Kljub temu si visoke pogodbenice pridržujejo pravico do pristopa 
h konvenciji v skladu z določbami 21. in 23. člena za svoje kolonije, 
čezmorska ozemlja in ozemlja v okviru suverenosti ali mandata. 
Prav tako si pridržujejo pravico, da jo odpovejo skladno z 
določbami 27. člena. 

25. člen 

Ta konvencija ne začne veljati, dokler ni deponiranih vsaj pet listin 
o ratifikaciji ali pristopu članic Društva narodov ali nečlanic. Veljati 
začne devetdeseti dan po tem, ko generalni sekretar Društva 
narodov prejme peto listino o ratifikaciji ali pristopu. 

27. člen 

Članica Društva narodov ali država nečlanica lahko odpove ,0 

konvencijo s pisnim obvestilom, naslovljenim na generalni 
sekretarja Društva narodov, ki o tem obvesti vse članice Društva 
narodov in države nečlanice iz 20. člena. Odpoved začne velja 
eno leto po datumu, ko generalni sekretar Društva narodov prej"16 

obvestilo in velja samo za visoko pogodbenico, ki ga je obvestil3' 

28. člen 

Sekretariat Društva narodov jo bo vpisal v register na dan začeti® 
veljavnosti. 

V POTRDITEV TEGA so spodaj omenjeni pooblaščenci podpis3'1 

to konvencijo. 

SESTAVLJENO v Ženevi dvajsetega aprila tisoč devatsl® 
devetindvajset v enem izvodu, ki se shrani v arhivu Sekretari3 

Društva narodov in katerega overjene kopije se pošljejo vse 
članicam Društva narodov in državam nečlanicam iz 20. člen3- 

PROTOKOL 

I. RAZLAGE 

Ob podpisu konvencije s tega dne podpisani pooblaščenci 
izjavljamo, da sprejemamo razlage raznih določb konvencije, 
opredeljene v nadaljevanju. 

Razume se: 

'(1) da je ponareditev žiga na bankovcu, kadar tak žig pomeni 
potrditev veljavnosti bankovca v posamezni državi, 
ponareditev bankovca; 

(2) da konvencija ne vpliva na pravico visokih pogodbenic, da v 
domači zakonodaji svobodno urejajo načela, na podlagi katerih 
lahko izrekajo lažje kazni ali jih sploh ne izrekajo, pravigo do 
pomilostitve in amnestije; 

(3) da pravilo iz 4. člena konvencije nikakor ne spreminja notranjih 
predpisov, ki določajo kazni za stek kaznivih dejanj. Ne 
onemogoča, da je ista oseba, ki je hkrati ponarejevalec in 
razpečevalec, preganjana samo kot ponarejevalec; 

(4) da so visoke pogodbenice dolžne izvajati zaprosila samo v 
okvirih svoje notranje zakonodaje. 

II. PRIDRŽKI 

Druge visoke pogodbenice sprejemajo sodelovanje tistih visokih 
pogodbenic, ki v nadaljevanju sprejetje konvencije pogojujejo s 
spodaj navedenimi pridržki. 
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(1) Vlada Indije ima pridržek k 9. členu, ki ne more veljati * 
Indijo, ker njihova zakonodajna oblast nima pooblastil, da 
uresničevala zahteve tega člena. 

(2) Kitajska vlada ne more sprejeti 10. člena, ki vključuje spl°^ 
prizadevanja vlade za odobravanje izročitev tujcev, ki so I 
tretje države obtožile ponarejanja denarja, ker še P0'0'*.8!, 
pogajanja za odpravo konzularne pristojnosti, ki jo še ved 
uživajo državljani nekaterih velesil. 

(3) V zvezi z določbami 20 člena si delegacija 
SOVJETSKIH SOCIALISTIČNIH REPUBLIK za svojo via° 
pridržuje pravico, da naslovi, če tako želi, listino o ratifik3 

drugi državi podpisnici, da slednja pošlje njeno kopi 
generalnemu sekretarju Društva narodov, ki obvesti v 
podpisnice ali države pristopnice. 

III. IZJAVE 

ŠVICA 

Ob podpisu konvencije je predstavnik Švice izjavil: 

"Zvezni svet Švice, ki ne more sprejeti nobenih obvez v 
kazenskimi določbami konvencije, dokler v Švici ne bo p°trl ^ 
vprašanje uvedbe enotnega kazenskega zakonika, opozarja, 
konvencije ne more ratificirati v predvidenem roku." 



' "temu je Zvezni svet pripravljen, da v okviru svojih pristojnosti 
ne izvajati upravne določbe konvencije, ko bodo začele veljati 

Mno s 25. členom." 

2veza sovjetskih socialističnih republik 

^.Podpisu konvencije je predstavnik Zveze sovjetskih 
'alističnih republik izjavil: 

JJe'e9acija Zveze sovjetskih socialističnih republik ob sprejetju 
°cb 19. člena izjavlja, da vlada zveze v zvezi s tem členom ne 

^aga sklicevanja na pristojnosti Stalnega mednarodnega 

"ir ar zadeva določbo istega člena, po katerem se spori, ki jih ni 
9°če rešiti z neposrednimi pogajanji, ne rešujejo z arbitražnim 

postopkom na Stalnem mednarodnem sodišču, delegacija Zveze 
sovjetskih socialističnih republik izrecno izjavlja, da si sprejetja te 
določbe ne smemo razlagati kot spremembe mnenja vlade zveze 
v zvezi s splošnim vprašanjem arbitraže kot sredstva za 
reševanje sporov med državami." 

Ta protokol zavezuje visoke pogodbenice in ima enako moč, 
učinek in veljavnost kot konvencija z današnjim datumom, katere 
sestavni del je. 

V POTRDITEV TEGA so podpisniki podpisali ta protokol. 

SESTAVLJEN v Ženevi dvajsetega aprila tisoč devetsto 
devetindvajset v enem izvodu, ki se shrani v arhivu Sekretariata 
Društva narodov in katerega overjene kopije se pošljejo vsem 
članicam Društva narodov in državam nečlanicam, zastopanim 
na konferenci. 

NEOBVEZNI PROTOKOL 

„ Plavanju pomembnega napredka pri zatiranju ponarejanja 
Pij aria, h kateremu je pripomogla Konvencija o zatiranju 
t6 

areianja denarja s tega dne, si visoke pogodbenice, podpisnice 
Protokola, ki se ratificira, prizadevajo pri svojih medsebojnih 

kon
0sih šteti izročitvena dejanja, navedena v 3. členu te 
v®ncije, za navadna kazniva dejanja. 

(j^i'ev bodo odobravale skladno z zakonodajo zaprošene 
ra?

ave- Določbe II. dela te konvencije veljajo tudi za ta protokol, 
en teh določb: 

' ' Ta protokol lahko skladno z 20. členom konvencije podpiše 
j'saka država članica Društva narodov, ki se je udeležila 
*°nference in je ali bo podpisala konvencijo ali ki ji bo Svet 
Dfuštva narodov poslal kopijo te konvencije. 

(2) Ta protokol začne veljati, ko ga ratificirajo ali k njemu pristopijo 
tri članice Društva narodov ali države nečlanice. 

(3) Ratifikacija in pristop k temu protokolu nista odvisna od 
ratifikacije ali pristopa h konvenciji. 

V POTRDITEV TEGA so pooblaščenci podpisali ta protokol. 

SESTAVLJENO V Ženevi v enem izvodu kot priloga h Konvenciji 
o zatiranju ponarejanja denarja dvajsetega aprila tisoč devetsto 
devetindvajset. 
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OBRAZLOŽITEV 

Predloženi akt je v skladu z določbami Ustavnega zakona za 
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije ter Ustavnega zakona za izvedbo Ustave 
Republike Slovenije, na podlagi katerih Državni zbor Republike 
Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije 
glede Konvencije o preprečevanju ponarejanja denarja, Protokola 
h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja ter 
Neobveznega protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja 
denarja, sklenjenih v Ženevi 20. aprila 1929. Pogodbenica 
konvencije in obeh protokolov je bila od 24.11.1930 Kraljevina 
SHS, kasneje pa je bila pogodbenica tudi SFRJ. V procesu 
harmonizacije slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU 
pa se je izkazalo, da mora Republika Slovenija postati pogodbenica 
teh treh mednarodnih aktov, saj tako določa 2. člen Okvirnega 
sklepa Sveta EU z dne 29.5.2000 o povečanem varovanju s 
kazenskimi in drugimi sankcijami pred ponarejanjem v povezavi 
z uvedbo evra (2000/383/JHA). 

Konvencija v uvodu opredeljuje denar kot papirnati denar 
(bankovci) in kovance, ki so v obtoku na podlagi zakona. Po tej 
konveciji se kot kazniva dejanja štejejo: a.) vsaka goljufiva izdelava 
ali spreminjanje denarja s katerimi koli sredstvi, b.) goljufivo dajanje 
ponarejenega denarja v obtok, c.) vnos ponarejenega denarja v 
državo, njegovo sprejemanje ali pridobivanje zaradi njegovega 
dajanja v obtok, vedoč, da je ponarejen, d.) poskusi storitve in 
namerno sodelovanje pri prej omenjenih dejanjih ter e.) goljufiva 
izdelava, sprejemanje ali pridobivanje pripomočkov ali drugih 
predmetov, prirejenih za ponarejanje ali spreminjanje denarja. 
Pomembna je tudi določba, da morajo biti v državah, ki ne 
priznavajo načela izročitve državljanov, državljani, ki se vrnejo 
na območje svoje države po storitvi prej omenjenih kaznivih dejanj 
kaznovani enako, kot če bi bilo kaznivo dejanje storjeno na 
njihovem območju, tudi v primeru, ko storilec pridobi državljanstvo 
po storitvi kaznivega dejanja. Ponarejeni denar, pripomočki in drugi 
predmeti se zasežejo in odvzamejo. Navedeni denar, pripomočki 
in drugi predmeti se morajo na zahtevo vlade ali emisijske banke, 
katere denar se obravnava, izročiti banki, razen dokaznega 
gradiva, katerega hrambo v kazenskem arhivu zahteva 
zakonodaja države pregona. V vsakem primeru je treba takšne 
predmete umakniti iz uporabe. 

S konvencijo je tudi določeno, da se v vsaki državi za preiskave 
v zvezi s ponarejanjem denarja organizira osrednji urad v skladu 
z notranjo zakonodajo. Ta mora biti tesno povezan z ustanovami, 
ki izdajajo denar, s policijskimi organi v državi in osrednjimi uradi 

v drugih državah. Osrednji urad mora tuje osrednje urade redno 
obveščati o izdaji novega denarja v svoji državi in o umiku denaft 
iz obtoka zaradi zastaranja ali iz drugih razlogov. Osrednji ura® 
se morajo z uradnim obvestilom obveščati o kakršnem koli odkriP 
ponarejenega denarja, to obvestilo pa mora biti opremljeno i 
tehničnim opisom ponaredka, fotografsko reprodukcijo 3 

vzorcem ponarejenega bankovca. Osrednji urad prav tak" 
obvešča o preiskavah, pregonih, prijetjih, obsodbah in izgon' 
ponarejevalcev denarja, in kadar je to mogoče, njihovem gibani 
skupaj z vsemi koristnimi podatki, zlasti njihovimi opisi, prstni 
odtisi in fotografijami ter o podrobnostih ponarejanja. Konvencij 
ureja tudi pošiljanje zaprosil za pravno pomoč. 

Protokol h konvenciji vsebuje pojasnjevalne določbe glede a-) 
ponareditve žiga na bankovcu, b.) da konvencija ne vpliva " 
pravico pogodbenic, da v domači zakonodaji svobodno urefll 
načela, na podlagi katerih lahko izrekajo lažje kazni ali jih sploh i* 
izrekajo, pravico do pomilostitve in amnestije, c.) da pravilo & 
člena konvencije nikakor ne spreminja notranjih predpisov 
določajo kazni za stek kaznivih dejanj, ter d.) da so pogodbentO 
dolžne izvajati sodna zaprosila samo v okvirih svoje notrani 
zakonodaje. Hkrati s konvencijo in protokolom je bil sprejet M 
neobvezni protokol, ki določa da si pogodbenice prizadevajo, 0 

pri svojih medsebojnih odnosih štejejo izročitvena dejani • 
navedena v 3. členu te konvencije, za navadna kazniva dejanr 
Izročitev se obravnava skladno z zakonodajo zaprošene držav ■ 

Zaradi sprejema konvencije in protokolov za RS ne nastajf 
nobeni novi stroški, zato sprejem akta nima učinkov na prota® 
Republike Slovenije. 

Vsi predpisi, ki na tem področju veljajo v RS, so usklajeni1 

navedenimi tremi akti, zato ne bo potrebno spreminjati slovens 
zakonodaje. 

Izvirno besedilo konvencije ter obeh protokolov v angleš 
jeziku ter slovenski prevod se objavijo hkrati z aktom o nasledi 
v Uradnem listu RS. 

Na podlagi 82. člena Zakona o zunanjih zadevah Vlada RS Pre^\ 
predlog akta o nasledstvu večstranskih mednarodnih pogod" 
sprejem Državnemu zboru RS. Po zaključenem notranjepravn6 

postopku bo Ministrstvo za zunanje zadeve z noto obve$ 
depozitarja (generalni sekretar ZN), da Slovenija želi na ,ern^L 
nasledstva postati pogodbenica omenjenih treh mednarodnih ak> 

poročevalec, št. 14 16 8. marec 2$ 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

p°i"očilo k 

predlogu odloka o dopolnitvah odloka 

o programu prodaje državnega 

finančnega in stvarnega premoženja 

ZA LETI 2004 IN 2005 (OHPDEP0405-B) 

•EPA 121 - IW 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zjt fmunce in nioneirirnn pulili/, o 

Številka: 411-01702-73/11 EPA 121 - IV 
Ljubljana, 3. 3. 2005 

Na podlagi 42. in 171. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor Državnega 
zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo 
naslednje 

Poročilo 

k predlogu odloka o dopolnitvah odloka 
o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja 

za leti 2004 in 2005 (OdPDFP0405-B) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 
1. seji, dne 2. 3. 2005, kot matično delovno telo obravnaval predlog odloka o 
dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega 
premoženja za leti 2004 in 2005, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije na 
podlagi prvega odstavka 80. č člena zakona o javnih financah v obravnavo predložila 
Vlada Republike Slovenije. 

"'flrec 2005 

4 _ 
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Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predloženi 
odlok proučila v skladu s svojo vlogo in v prvi vrsti opozorila na njegovo preskopo 
obrazložitev. Le-ta ne sledi določbam 3. točke prvega odstavka 13. člena in še zlasti 
določbam drugega odstavka 80. člena zakona o javnih financah, ki določa, da se 
kupnina, najemnina in odškodnina za državno (oziroma občinsko) stvarno 
premoženje uporabijo le za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja 
države. V tej zvezi bi bila potrebna širša obrazložitev v smeri porabe sredstev 
kupnine, zlasti v primeru, ko so predmet prodaje nepremičnine (zemljišča in objekti) 
in to še posebej večje vrednosti. Glede oblikovanja same tabele, ki je sestavni del 
predloženega odloka, Zakonodajno-pravna služba opozarja, da bi bilo potrebno 
predlagano dopolnitev programa prodaje, izkazano v tabeli, oblikovati tako, da bo z 
že veljavnim programom tvorila integralno besedilo. To pomeni, da bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti vključevanju premoženja upravljalcev, ki doslej niso 
upoštevani v programu, smiselno enako, kot je bilo upoštevano že pri predhodni 
dopolnitvi zadevnega programa prodaje. V tej zvezi bi bilo treba ponovno preveriti 
utemeljenost izkazovanja dopolnitve programa prodaje za vozila Inšpektorata RS za 
delo. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe bi bilo treba predlagano rešitev v 3. 
točki predloženega odloka, ki se nanaša na nadaljevanje že začetih ali predvidenih 
postopkov prodaje v letih 2001 in 2002, oceniti z vidika pristojnosti državnega zbora 
za sprejemanje programa prodaje državnega premoženja (od v letu 2002 sprejete 
novele ZJF dalje) ob upoštevanju obveznosti vlade, da o zaključku posameznega 
programa prodaje poroča državnemu zboru. Zakonodajno-pravna služba je podala 
tudi konkretne pripombe za spremembo oziroma dopolnitev besedila 1., 2. in 3. 
točke predloženega odloka, ki jih ie odbor upošteval in na njihovi podlagi sprejel 
svoje amandmaje, ki so navedeni v nadaljevanju tega poročila. 

Do izteka poslovniškega roka za vložitev amandmajev, ki bi jih obravnaval odbor, 
kvalificirani predlagatelji niso vložili svojih amandmajev. 

* * * 
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Seji odbora so prisostvovali predstavniki in predstavnice Ministrstva za javno upravo 
in Servisa skupnih služb Vlade RS ter Zakonodajno-pravne službe. 

Predstavnik predlagatelja odloka je v uvodni besedi odbor obvestil o razgovoru med 
predstavniki reprezentativnih sindikatov in vlade, opravljenem po predložitvi odloka v 
obravnavo državnemu zboru. Razgovor glede prodaje določenih počitniških kapacitet 
je potekal na predlog sindikatov, ki so imeli določene pripombe k predloženemu 
odloku, po opravljenem razgovoru pa sindikati, kot je navedel predstavnik vlade, 
predlogu odloka ne nasprotujejo več in soglašajo s postavkami v prilogi 

• predloženega odloka, ki zadevajo prodajo počitniških kapacitet. V zvezi s predlogi 
amandmajev odbora, pripravljenih kot delovno gradivo za sejo na podlagi mnenja 
Zakonodajno-pravne službe, pa je predstavnik vlade poudaril, da vlada s temi 
amandmajskimi predlogi soglaša. 

V razpravi so člani odbora pozornost namenili tako načelnim vprašanjem v zvezi s 
predloženim odlokom, pri čemer na nekatera od teh vprašanj v svojem mnenju 
opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba, v tej zvezi zlasti na precej pomanjkljivo 
vsebinsko obrazložitev predloženega odloka, kot tudi vprašanjem glede prodaje 
posameznih zemljišč in objektov (npr. rezidence VP Republike Slovenije v 
VVashingtonu, nekaterih vojašnic in stražnic, nekdanjega vojaškega medicinsko 
rehabilitacijskega centra Rimske Toplice), katerih prodaja se na podlagi 
predloženega odloka predvideva v letošnjem letu. 

Pomanjkljiva vsebinska obrazložitev predloženega odloka tako po izraženem mnenju 
posameznih razpravljalcev kot predstavnice Zakonodajno-pravne službe otežuje 
razpravo odbora, tako z vidika nejasnih razlogov za prodajo posameznih vrst 
premoženja (še posebej nepremičnin - zemljišč in objektov), kot tudi porabe sredstev 
kupnine. V tej zvezi je bilo v razpravi izraženo tudi stališče, da bi bila predložitev 
obravnavane novele odloka bolj smiselna takrat, ko bo državnemu zboru predložen 
rebalans državnega proračuna za letošnje leto, pri čemer bi bila sicer potrebna nujna 
dopolnitev vsebinske obrazložitve odloka in navedba ocenjenih zneskov tudi pri tistih 
vrstah premoženja, katerih knjigovodska vrednost je 0, vendar še imajo neko 
uporabno vrednost. S sočasno obravnavo predloženega odloka in predloga 
rebalansa državnega proračuna bi bila jasno opredeljena tudi poraba sredstev 
kupnine oziroma podan odgovor na vprašanje, ali bodo prihodki iz naslova prodaje 
državnega premoženja vplivali na povečanje odhodkovne strani proračuna ali 
morebiti na znižanje proračunskega primanjkljaja. 

Kot že v dosedanjih razpravah odbora o problematiki prodaje državnega stvarnega 
premoženja je bilo tudi tokrat ponovno izpostavljeno vprašanje smiselnosti oziroma 
celo nedopustnosti oziroma neresnosti odločanja državnega zbora tudi o prodaji 
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posameznih vrst premoženja manjše vrednosti, kot so npr. fotokopirni stroji, 
avtomobili ipd.. Zlasti ob upoštevanju dejstva, da državni zbor ne pridobiva informacij 
o upravljanju premoženja večje vrednosti, zlasti premoženja, s katerim upravljajo 
posamezni skladi. Ob tem je bilo zaradi neučinkovitosti sedanjih zakonskih rešitev 
ponovno opozorjeno na potrebno spremembo zakona o javnih financah, ki naj bi 
podrobneje opredelil, o katerih predlogih vlade za dopolnitev programa prodaje z 
vključitvijo novega premoženja bi odločal državni zbor, ob določiti mejnih vrednosti 
premoženja, ker bi o premoženju manjše vrednosti od mejno določene lahko 
odločala vlada. 

Glede na to, da nekatere vrste premoženja, navedene v tabeli, ki je sestavni del 
odloka, nimajo zapisane ocenjene vrednosti oziroma so še v fazi cenitve, je bilo v 
odburu zastavljeno vprašanje glede dopustnosti takšne rešitve oziroma njenega 
vpliva na končno vrednost skupnega dodatnega premoženja, katerega prodaja se 
predvideva v letošnjem letu. 

Ob navedenih vprašanjih in stališčih posameznih razpravljalcev je predstavnik 
predlagatelja odloka poudaril, da se vlada strinja z navedbami glede neživljenskosti 
sedanjih postopkov, ki so včasih celo dražji od same vrednosti premoženja, ki se 
prodaja. Vlada zato na tem področju načrtuje spremembe, tako z noveliranjem 
zakonov (ZJF in ZIPRS) in podzakonskih aktov kot s spremembo metodologije. 
Glede vsebine predloženega odloka pa je poudaril, da vlada od vsakega državnega 
upravnega organa, ki predlaga prodajo stvarnega premoženja, s katerim upravlja, 
pričakuje, da ravna kot dober gospodar. Poleg tega so v tabeli izkazane le ocenjene 
vrednosti posameznih vrst premoženja, zaradi česar vlada ne načrtuje, da bo 
premoženje po vrednosti, kot je navedena, tudi dejansko prodano. Pravilno ceno bo 
premoženje dobilo po opravljenih uradnih cenitvah oziroma na javnih dražbah. Ob 
vprašanju porabe sredstev kupnine je predstavnik vlade opozoril na odsotnost 
skupne metodologije porabe teh sredstev, ki bi jo nujno potrebovali. Namenska 
sredstva sicer morajo biti porabljena v skladu z veljavnimi predpisi (ZJF, ZIPRS in 
uredbo, ki ureja izvrševanje proračuna), poraba teh sredstev pa je nadzorovana tudi 
s strani proračunske inšpekcije in računskega sodišča. Na podlagi sprejete novele 
ZJF v letu 2002 se vse državno premoženje uvršča v odlok o program njegove 
prodaje, zato so ustrezne spremembe tega zakona nujne tudi s tega vidika. 
Ministrstvo za finance je seznanjeno že z dosedanjimi pobudami odbora za potrebno 
spremembo ZJF, in sicer v smeri, kot so tudi na današnji seji odbora opozorili 
posamezni razpravljalci. V zvezi s predložitvijo odloka v obravnavo državnemu zboru 
že v mesecu februarju, ne pa sočasno s predložitvijo predloga rebalansa državnega 
proračuna za leto 2005, pa je predstavnik vlade poudaril, da je vlada ocenila, da je 
predlogov posameznih državnih upravnih organov, ki predlagajo prodajo stvarnega 
premoženja, s katerim upravljajo, in ki jih je vlada zbirala vse od prejšnje novele 
odloka v juliju lanskega leta, že toliko, da je bilo predloženo spremembo odloka 
smiselno pripraviti že sedaj, da se poslovno nepotrebno premoženje proda. 

V zvezi s predvideno prodajo posameznih nepremičnin je bilo v odboru izraženo 
mnenje, da bi bilo nekatere od njih v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja smiselno prenesti v last in posest oziroma v upravljanje 
lokalnih skupnosti, z namenom uporabe tega premoženja v razvojne namene. Glede 
predvidene prodaje nekaterih vojašnic in stražnic je bilo v odboru opozorjeno tudi na 
alternativno možnost, da bi te objekte npr. preoblikovali v obrtne cone ali cone za 
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razvoj malih podjetij, kar bi bilo verjetno tudi v interesu lokalnih skupnosti. V zvezi s 
temi vprašanji je bilo sicer v odboru izraženo tudi stališče, da bi tudi vlada pred 
odločanjem o predloženem odloku morala razpolagati s podrobnejšimi vsebinskimi 
obrazložitvami s strani posameznih državnih upravnih organov, ki predlagajo prodajo 
svojega stvarnega premoženja. 

Predstavnik vlade je ob zastavljenem vprašanju glede možnosti prenosa državnega 
premoženja na lokalne skupnosti poudaril, da se mehanizmi, ki obstajajo na podlagi 
veljavne zakonodaje, tudi uporabljajo, seveda v primeru izraženega obojestranskega 
interesa za prenos premoženja. Trenutno potekajo postopki v zvezi s prenosom 
premoženja v občinah Komen (vodovod) in Ilirski Bistrici (Dom JLA). 

V dodatni obrazložitvi predvidene prodaje rezidence VP v VVashingtonu je 
predstavnik vlade pojasnil razloge, zaradi katerih se je vlada odločila za prodajo tega 
objekta v letošnjem letu. Slovenija je v postopku sukcesije v sklopu objektov 
nekdanje Jugoslavije pridobila tudi prostore nekdanjega jugoslovanskega 
veleposlaništva v VVashingtonu, zato se je odločila za prodajo svoje rezidence, pri 
čemer namerava sredstva od prodaje nameniti za obnovo oziroma posodobitev 
novodobljenega objekta, ki bo na isti lokaciji po oceni vlade lahko združeval prostore 
rezidence in veleposlaništva. Prodaja veleposlaništva Republike Slovenije pa je že 
tako vključena v program prodaje premoženja, in sicer na podlagi veljavnega odloka. 

* * * 

Odbor je na podlagi pripomb Zakonodaino-oravne službe oblikoval in sprejel 
naslednje 

amandmaje: 

K 1. točki: 

Besedilo 1. točke odloka se spremeni tako, da se glasi: 

"1.v 

V Odloku o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 
2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03 in 86/04) se v 3. poglavju I. dela, v besedilu 
prvega odstavka znesek 2.527.846.402,72 SIT nadomesti z zneskom 
4.870.086.750,23 SIT." 

Obrazložitev: 

V predloženem odloku je v 1. delu predlagano tudi zmanjšanje okvirne vrednosti 
prodaje stvarnega premoženja, ki je bilo predvideno v letu 2004 (za 155.000.000,00 
SIT, zato bi novi znesek načrtovane prodaje stvarnega premoženja v letu 2004 
znašal 7.242.093.905,29 SIT), in sicer iz razloga, ker se črta iz prodaje poslovni 
objekt na lokaciji Bled, Kidričeva 10. Ker pa je bilo navedeno premoženje v 
osnovnem odloku (Uradni list RS, št. 130/03) prikazano med nerealiziranimi 
prodajami preteklih let, predlagani umik iz programa ne more vplivati na predvideno 
vrednost prodaje premoženja v letu 2004. Poleg tega je drugi odstavek 1. dela 
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predloženega odloka, ki se nanaša na spremembo tretjega odstavka 3. poglavja 
veljavnega odloka, nepotreben, ker je bila takšna sprememba tretjega odstavka 
uveljavljena že v okviru novele veljavnega odloka, sprejete v juliju 2004. 

Z amandmajem je predlagano tudi znižanje načrtovane okvirne ocenjene vrednosti 
prodaje državnega stvarnega premoženja v letu 2005, in sicer za 250.000,00 SIT 
(tako se znesek 4.870.336.750,23 SIT, kot je naveden v predlaganem besedilu 1. 
točke obravnavanega odloka, zniža na 4.870.086.750,23 SIT). To znižanje zneska je 
posledica sprejetega amandmaja odbora k 2. točki predloženega odloka, 
navedenega v nadaljevanju tega poročila, s katerim se iz tabele, ki je sestavni del 
predloženega odloka, črta vozilo Renault Laguna 2,0 RXE, let. 1994 inv. št. 
2711001047 v lasti Ministrstva za zdravje, v znesku 250.000,00 SIT. Podrobnejša 
obrazložitev črtanja tega prevoznega sredstva je podana v okviru obrazložitve 2. 
amandmaja odbora k 2. točki predloženega odloka. 

K 2. točki: 

1. Besedilo 2. točke odloka in naslov tabele se spremenita tako, da se glasita: 

"2. 

Tabela v Prilogi "Državno stvarno premoženje,' namenjeno prodaji ali drugi obliki 
razpolaganja v letih 2004 in 2005" se za leto 2005 dopolni tako, kot je prikazano 
v Prilogi "Dopolnitev programa prodaje državnega stvarnega premoženja, 
namenjenega prodaji ali drugi obliki razpolaganja v letu 2005", ki je sestavni del 
tega odloka. 

PRILOGA: Dopolnitev programa prodaje državnega stvarnega premoženja, 
namenjenega prodaji ali drugi obliki razpolaganja v letu 2005". 

Obrazložitev: 

Z navedenim amandmajem sta redakcijsko izčiščena naslova obeh tabel, tako 
tiste, ki je sestavni del veljavnega odloka (in se nanaša tudi na leto 2004, ne le 
na leto 2005) kot tabele, ki je priloga (in sestavni del) obravnavanega predloga 
odloka. Opuščen je tudi del predlaganega besedila 2. točke obravnavanega 
odloka, ki se nanaša na črtanje poslovnega objekta na lokaciji Bled, Kidričeva 10, 
ker je bilo navedeno premoženje v osnovnem odloku (Uradni list RS, št. 130/03) 
prikazano med nerealiziranimi prodajami preteklih let. Po oceni 
Zakonodajno-pravne službe rešitev glede opustitve oziroma umika prodaje tega 
objekta iz veljavnega odloka sodi med predlagane rešitve v 3. točki 
obravnavnavanega odloka, zato odbor z amandmajem k 3. točki predlaga 
ustrezno dopolnitev besedila te točke. 

2. V tabeli, ki je sestavni del odloka, se črta besedilo: 

"Pri Ministrstvu za zdravje se doda naslednje vozilo 

Renault Laguna 2,0 RXE, let. 1994 inv.št. 2711001047 250.000,00 SIT". 
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Obrazložitev: 
Predlagano dopolnitev programa prodaje, izkazano v tej tabeli, je potrebno 
oblikovati tako, da bo z že veljavnim programom prodaje stvarnega premoženja 
države tvorila integralno besedilo. Zato je potrebno prevozno sredstvo Renault 
Laguna 2,0 RXE, s prodajo katerega se v tabeli dopolnjuje program prodaje 
prevoznih sredstev Ministrstva za zdravje v letu 2005, črtati iz tabele 
predlaganega odloka, saj je to vozilo vključeno že v tabelo, ki je priloga 
veljavnega odloka, pri čemer je v tabeli veljavnega odloka predvidena prodaja 
tega vozila v letu 2004 v ocenjenem znesku 350.000,00 SIT. Ponovno 
izkazovanje predvidene prodaje istega vozila v dopolnitvi programa prodaje 
premoženja v letu 2005 je s tega vidika nepotrebno, saj se na podlagi 3. točke 
predloženega odloka posli prodaje stvarnega premoženja države, ki so se začeli 
ali so bili predvideni za leta 2001, 2002, 2003 in 2004, lahko nadaljujejo v letu 
2005. 

3. Na koncu tabele, ki je sestavni del odloka, se naziv končne postavke, ki se glasi 
"Skupaj v letu 2005", nadomesti z besedilom: "Skupaj dodatno v letu 2005", 
pripadajoči znesek tej postavki "2.342.490.347,51 SIT" pa se nadomesti z 
zneskom "2.342.240.347,51 SIT'. 

Končna postavka z nazivom "Skupna vrednost premoženja, ki se predlaga v 
prodajo" in pripadajoči znesek "2.342.490.437,51 SIT' se črtata. 

Obrazložitev: 

Končni prikaz vrednosti predlaganih dopolnitev je potrebno spremeniti tako, da bo 
nesporno, da navedena vrednost odraža le dopolnitev programa in ne skupne 
vrednosti za prodajo predvidenega premoženja, saj ta znaša v letu 2005 skupno 
4.870.086.750,23 SIT, kot je navedeno v 1. točki obravnavanega odloka. 
Pripadajoči znesek na postavki "Skupaj dodatno v letu 2005" pa se zaradi 
sprejetega 2. amandmaja odbora k 2. točki predloženega odloka zniža za 
250.000,00 SIT, torej na 2.342.240.347,51 SIT, kot posledica črtanja vozila 
Ministrstva za zdravje iz tabele, ki je sestavni del predloženega odloka. 

K 3. točki: 

Pika na koncu besedila 3. točke se nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: 
"razen za poslovni objekt Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike 
Slovenije za okolje, na lokaciji Bled, Kidričeva 10, št. ZK vložka 574.". 

Obrazložitev: 

Amandma sledi pripombi Zakonodajno-pravne službe in je vsebinsko povezan z 
amandmajem odbora k 1. točki in 1. amandmajem odbora k 2. točki predloženega 
odloka. 
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K naslovu: 

Naslov odloka se spremeni tako, da se glasi: 

"Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje 
državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005". 

Obrazložitev: 

Potrebna je sprememba naslova predlaganega odloka, ker predemt tega odloka niso 
le dopolnitve temveč tudi spremembe veljavnega odloka. 

Odbor je ob glasovanju o besedilu predloženega odloka sprejel vse točke odloka. 

Glede na sprejete amandmaje na seji odbora je pripravljen dopolnjen predlog 
odloka kot sestavni del tega poročila. 

* * * 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik odbora, Bojan Starman. 

Sekretarka Predse'd nik 
Mojca Čepuran I. r. Bojan Starman, l.r. 

DOPOLNJEN PREDLOG ODLOKA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU PRODAJE 

DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETI 2004 IN 
2005 (OdPDFSP0405-B) 

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in tretjega odstavka 108. 
člena ter prvega odstavka 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 
35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne sprejel 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega 
finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 
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1. 

V Odloku o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja 
za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št 130/03 in 86/04) se v 3. poglavju I. dela, v 
besedilu prvega odstavka znesek 2.527.846.402,72 SIT nadomesti z zneskom 
4.870.086.750,23 SIT. 

2. 

Tabela v Prilogi "Državno stvarno premoženje, namenjeno prodaji ali drugi 
obliki razpolaganja v letih 2004 in 2005" se za leto 2005 dopolni tako, kot je 
prikazano v Prilogi "Dopolnitev programa prodaje državnega stvarnega 
premoženja, namenjenega prodaji ali drugi obliki razpolaganja v letu 2005", ki 
je sestavni del tega odloka. 

PRILOGA: Dopolnitev programa prodaje državnega stvarnega premoženja, namenjenega prodaji ali drugi obliki 
razpolaganja v letu 2005 

Leto 200S Znesek 

Prevozna sredstva 

Pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije se doda naslednje prevozno sredstvo 
vladno letalo Bombardier LearJet 35 A, serijska številka 0618, datum izdelave 
18.08.1986, tip motorja: HONEVVELL TFE-731-2-2B 260.000.000,00 SIT 

Pri Oržavnl revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil se doda naslednje vozilo 
Volvo S40 2,0 LIM, reg. št- U R3-33L, inv. št.: 1314000005 

1.800.000,00 SIT 

Renault R5 Five LJ 88-59X Leto izdelave: 1994 Inventarna številka: 11600617381 
80.000,00 SIT 

Renault express 1.4 RN LJ 88-84X Leto izdelave: 1995 Inventarna številka: 
11600617383 150.000,00 SIT 
Renault express 1.4 RL LJ 88-89X Leto izdelave: 1994 Inventarna številka: 
11600617386 150.000,00 SIT 
Renault cllo 1.2 RN LJ 88-87X Leto izdelave: 1994 Inventarna številka: 11600617384 

200.000,00 SIT 
Renault megane 1.6 ERT U 88-92X Leto Izdelave: 1996 Inventarna številka: 
11600617388 650.000,00 SIT 
Renault R19 1.8 RT LJ 61-46K Leto izdelave: 1995 Inventarna številka: 11600600200 

225.000,00 SIT 
Volkswagen Vento 2.0 GL LJ C9-86A Leto izdelave: 1994 Inventarna številka- 
11600600100 500.000,00 SIT 
AUO1100 2.3 E LJ E8-85Z Leto Izdelave: 1994 Inventarna številka: 11600607800 

450.000,00 SIT 

Pri Ministrstvu za finance, Carinski upravi Republike Slovenije, se dodajo naslednja vozila 
Renault Clio 1,2 (KK D4-575) Leto izdelave: 1994 Inventarna številka: 1613003616 

200.000,00 SIT 
Renault Megane 1.6 (CE 55-33R) Leto izdelave: 1998 Inventarna številka: 
1613018659 750.000,00 SIT 
kombi Renault Master (KR-24-05F) Leto izdelave: 1999 Inventarna številka: 
1613019879 1.200.000,00 SIT 
kombl Renault Master (KR-G2-747) Leto Izdelave: 1999 Inventarna številka: 
1613019880 1.200.000,00 SIT 
Renault Cllo 1,2 (KR-A1-562) Leto izdelave: 1998 Inventarna številka: 1613019873 

650.000,00 SIT 
Renault Clio 1,2 (KR-A1-567) Leto izdelave: 1998 Inventarna številka: 1613019875 

650.000,00 SIT 
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BMW 520 i 520 i (KP A5-212) Leto izdelave: 1990 Inventarna številka: 1613007826 
250.000,00 SIT 

VOLKSWAGEN GOLF 1,4 (LJ S3-40T) Leto izdelave: 1993 Inventarna številka: 
1613023234 250.000,00 SIT 
VOLKSVVAGEN GOLF 1,8 (U C6-50A) Leto izdelave: 1992 Inventarna številka: 
1613002949 250.000,00 SIT 
Renault Clio 1,2 (MS L4-331) Leto izdelave: 2000 Inventarna številka: 1613016750 

750.000,00 SIT 
Renault Clio 1,4 (MS 66-38V) Leto izdelave: 1999 Inventarna številka: 1613016739 

850.000,00 SIT 
Opel Vectra 1,6i GL (MS 65-38E) Leto izdelave: 1992 Inventarna številka: 
1613016724 120.000,00 SIT 

Pri Ministrstvu za notranje zadeve se dodajo naslednja vozila 
7 stanovanjskih prikolic IMV ADRIA KAMPER MSE 500 

700.000,00 SIT 

Pri Ministrstvu za zunanje zadeve se dodajo naslednja vozila 
službeni avtomobil Mercedes Benz 240 E letnik 1999; VP Teheran 

6.286.395,20 SIT 
službeni avtomobil Mercedes Benz 220 E letnik 1995 ; VP Buenos Aires 

2.912.591,60 SIT 
službeni avtomobil Mercedes Benz C 220 letnik 1995 ; GK Trst 

741.248,60 SIT 

Pri Ministrstvu za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano, se dodajo naslednja vozila 
Volksvvagen GOLF 1.8 CL, letnik 1994, U 16-23T 

200.000,00 SIT 
Fiat BRAVA 1.4 SK, letnik 1996, U R9-57N 

100.000,00 SIT 

Pri Ministrstvu za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano, 
Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano se dodajo naslednja vozila 

Škoda Fellcla, letnik 1996, U A6-46U 
230.000,00 SIT 

Renault Clio 1.4,16 V, letnik 2002, karambolirano, LJ AO-578 
300.000,00 SIT 

Renault 19, letnik 1994, U 82-77R 
300.000,00 SIT 

Renault Clio, letnik 1994, LJ D1-75M 
250.000,00 SIT 

Škoda Felicia, letnik 1996, poškodovano, LJ-A6-47U 
50.000,00 SIT 

Škoda Felicia, letnik 1996, U A6-45U 
250.000,00 SIT 

Renault 19, letnik 1994, LJ 82-76R 
300.000,00 SIT 

Citroen AX, letnik 1993, U E2-619 
100.000,00 SIT 

Pri Ministrstvu za promet, Upravi Republike Slovenije za civilno letalstvo se dodajo naslednja vozila 
Renault 21GTX, leto izdelave 1991 

50.000,00 SIT 
Nissan Patrol 4x4 Turbo D, leto izdelave 1992 

600.000,00 SIT 
Suzuki Grand Vitara 2.0, leto izdelave 1999 

2.000.000,00 SIT 
Suzuki Grand Vitara 2.0, leto izdelave 1999 

2.000.000,00 SIT 
Renault Megane 1 .t, leto izdelave 2000 

1.100.000,00 SIT 
Renault Megane Break 1.6, leto izdelave 2001 

1.400.000,00 SIT 

Pri Ministrstvu za okolje In prostor. Inšpektoratu Ropublike Slovenije za okolje In prostor se dodajo naslednja vozila 
Renault Clio 1,2 RN, let.1993, LJ J7-68J, inv. ŠL 2522900013 

200.000,00 SIT 
Renault R5 FIVE, let. 1995, U 50-69T, inv.it 2522144 
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Pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in Sport, se dodajo naslednja vozila 
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Kombi Citroen C 25 D, leto Izdelave 1991 . 
Inštitut Jožef Štefan, Tvvingo Pack, LJ V4-890 

160.000,00 SIT 
Inštitut Jožef Štefan, Renault Express, LJ R3-440 

175.000,00 SIT 
inštitut Jožef Štefan, Renault Express, LJ V8-537 

165.000,00 SIT 
Inštitut Jožef Štefan, Renault 19 

232.000,00 SIT 
Inštitut Jožef Štefan, Golf III 

182.000,00 SIT 

Pri Ministrstvu za dalo, družino in socialne zadev«, Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, se dodajo naslednja 
vozila 

IMV R5 CAMPUS let.1993 štšaslje: VF1B4010509733146 prevoženih 99696 km - 
Škoda Favorit LX let.1993 štšaslje: TMBAEG300P0769302 prevoženih 92421 km - 
R CLIO 1,2 RL let. 1994 šLšasije: VF1C57A0512115925 prevoženih 127083 km • 

Pri Ministrstvu za delo, družino In socialne zadeve. Centru za socialno delo Laško se doda naslednje vozilo 
Fiat Panda Trekking 4x4, letnik 1999 

615.381,00 SIT 

Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Centru za socialno delo Mozirje se doda naslednje vozilo 
Fiat Uno 1,0, letnik 1999 

259.656,00 SIT 

Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Centru za socialno dalo Slovenska Bistrica s* dodajo naslednja 
vozila 

Volksvvagen Golf 1,6, letnik 1999 
699.539,00 SIT 

Volkswagen Golf 1,4, letnik 2000 
1.419.644,00 SIT 

Pri Ministrstvu za delo, družino In socialne zadeve, Centru za socialno delo Šentjur pri Celju se doda naslednje vozilo 
Cllol.4, letnik 1999 

863.334,90 SIT 

Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Centru za socialno delo Šmarje pri Jelšah se doda naslednje 
vozilo   

Renault Clio 1,2, letnik 1998 
658.000,00 SIT 

Pri Ministrstvu za delo, družino In socialne zadeve, Centru za socialno delo Velenje se doda naslednje vozilo 
Fiat Uno 1,0, letnik 1998 

207.526,41 SIT 

Pri Upravni enoti Celje se doda naslednje vozilo 
Ren.Clio, Iet.1996,lnv.št10006122 

300.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Domžale se doda naslednje vozilo 
Ren.Clio, let 1996,lnv.šL10006122 

300.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Lenart se doda naslednje vozilo 
Renault Cllo 1,2 RN, letnik 1995, rog.št. MB 38-35K 

350.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Lendava se doda naslednje vozilo 
Renault CLIO 1,4, let 1995, inv. ŠL 62229001 

500.000,00 SIT 

'"irec 2005 27 poročevalec, št. 14 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Pri Upravni enoti Ljubljana se dodajo naslednja vozila 
2 vozili - zamenjava, (Suzuki Vitara 1,6 Jlx leto nabave1990 inv.št. 622403820. in 
Renault 5 Campus leto nabave 1993 Inv.št 622403821) 200.000,00 SIT 
Golf JX 1,6, letnik nabave 1991 Inv.št 622403817 

50.000,00 SIT 
Golf CL 1,6 letnik nabave 1991 inv.št 622403819 

50.000,00 SIT 
Golf JX 1,6, letnik nabave 1991 lnv.št 622403822 

50.000,00 SIT 
Golf JX 1,6, letnik nabave 1991 inv.št 622403818 

50.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Maribor se doda naslednje vozilo 
Renault Clio. RN, 1,2 V 

201.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Ribnica se doda naslednje vozilo 
Osebni avtomobil R CLIO (inv.it 624193) 

300.000,00 SIT 

Oprema 

Pri Varuhu človekovih pravic se doda naslednja oprema 
strojna računalniška oprema iz let 1996-1999 

167.500,00 SIT 

Pri Vladi Republike Slovenije. Uradu za verske skupnosti se doda naslednja oprema 
računalniška in druga oprema 

7.550,00 SIT 

Pri Ministrstvu za finance se doda naslednja oprema 
*80.000,00 Sli] pisarniško pohištvo In druga pisarniška oprema 

Pri Ministrstvu za finance, Carinski upravi Republike Slovenije se doda naslednja oprema 
pisarniško pohištvo in druga pisarniška oprema 400.000,00 SIT 
razna računalniška oprema 500.000,00 SIT 

Pri Ministrstvu za notranje zadeve se doda naslednja oprema 
centralni računalnik IBM s/390, model 9672 R26 

5.000.000,00 SIT 
pohištvena oprema stanovanja Svabičeva 1, Ljubljana 

70.000,00 SIT 

Pri Ministrstvu za pravosodje. Državnem pravobranilstvu se doda naslednja oprema 
pisarniško pohištvo In druga oprema 

342.200,00 SIT 

Pri Ministrstvu za pravosodje, Okrožno sodišče v Novi Gorici se doda naslednja oprema 
omare, pulti 

27.500,00 SIT 

Pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. Upravi za jedrsko varnost se doda naslednja oproma 
fotokopirni stroj Canon NP6216, letnik 1999 

132.000,00 SIT 

Fotokopirni stroj Canon NP 4050, letnik 1994, 640192 kopij 
10.000,00 SIT 

Fotokopirni stroj Canon NP 4050, letnik 1994, 971066 kopij 
10.000,00 SIT 

prenosni računalnik, Siemens Mobile 360P, inv.št. 2711100093 
200.000,00 SIT 

prenosni računalnik, Siemens Mobile 360P, inv.št 2711100094 
200.000,00 SIT 

prenosni računalnik, Siemens Mobile 360P, Inv.št. 2711100095 
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200.000,00 SIT 
prenosni računalnik, Siemens Mobile 360P, inv.št2711100096 

200.000,00 SIT 

Pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport se doda naslednja oprema 
Srednja tekstilna, obutvena in gumarska šola Kranj, stroji in oprema opuštenih 
programov praktičnega pouka  6.478.600,00 SIT 

Pri Upravni enoti Brežice se doda naslednja oprema 
računalniška oprema 

198.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Cerknica se doda naslednja oprema 
5 računalnikov in 5 monitorjev 

25.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Črnomelj se doda naslednja oprema 
2 pisalna stroja In 3 tiskalniki 

30.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Gornja Radgona se doda naslednja oprema 
računalniška oprema 

51.000,00 SIT 

računalnik namizni z zaslonom, 23 0 
tiskalnik, 4 0 
fotokopirni stroj, 1 C 
server, 2 C 

Pri Upravni enoti Ilirska Bistrica se doda naslednja oprema 
računalniška oprema 

105.000,00 SIT 

računalniška oprema 
230.000,00 SIT 

pisarniško pohištvo 
4.000.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Kamnik s« doda naslednja oprema 
računalniška in druga oprema 

100.000,00 SIT 

Prt Upravni enoti Krško se doda naslednja oprema 
računalniška in druga oprema 

270.000,00 SIT 

25 računalnikov z monitorji 
30.000,00 SIT 

1 fotokopirni stroj 
1.000,00 SIT 

1 fax naprava 
1.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Lenart se doda naslednja oprema 
računalniška oprema 

44.250,00 SIT 

Pri Upravni enoti Litija se doda naslednja oprema 
računalniška oprema 

110.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Ljubljana se doda naslednja oprema 
računalniška oprema 

800.000,00 SIT 
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računalniška in pisarniška oprema 
103.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Maribor se doda naslednja oprema 
30 računalnikov 

150.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Metlika se doda naslednja oprema 
računalniška oprema 

202.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Mozirje se doda naslednja oprema 
računalniška oprema 

84.500,00 SIT 

Pri Upravni enoti Nova Gorica se doda naslednja oprema 
39 računalnikov in 42 monitorjev | 

Pri Upravni enoti Novo Mesto se doda naslednja oprema 
računalniška in ostala oprema 

408.100,00 SIT 

Pri Upravni enoti Pesnica se doda naslednja oprema 
tiskalnik in dva računalnika 

2.810,00 SIT 

Pri Upravni enoti Piran se doda naslednja oprema 
računalniška strojna oprema 

100.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Postojna se doda naslednja oprema 
zaslon, 19 kom, zaslon, 15 kom, tiskalnik, 30 kom | 

Pri Upravni enoti Radlje ob Oravi se doda naslednja oprema 
računalniška oprema 

37.500,00 SIT 

Pri Upravni enoti Ravne na Koroškem se doda naslednja oprema 
računalniška oprema In pisarniško pohištvo 

64.500,00 SIT 

Pri Upravni enoti Ribnica se doda naslednja oprema 
računalniška oprema 

158.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Sevnica se doda naslednja oprema 
računalniška oprema I 

Pri Upravni enoti Sežana se doda naslednja oprema 
38 računalnikov, 40 monitorjev, 10 tiskalnikov 

264.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Šmarje pri Jelšah se doda naslednja oprema 
računalniška oprema 

25.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Tolmin se doda naslednja oprema 
računalniki in monitorji 

174.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Velenje se doda naslednja oprema 
računalniška In druga oprema 

100.000,00 SIT 

Pri Upravni enoti Žalec se doda naslednja oprema 
računalniška oprema In pisarniško pohištvo 

550.000,00 SIT 
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Zemljišča in objekti 

počitniška enota Dajla, Stancija Bružada B-04, počitniška hiša z garažo - 50m2 
6.000.000,00 SIT 

počitniška enota Dajla, Stancija Bružada B-10, počitniška hiša z garažo - 50m2 
6.000.000,00 SIT 

stanovanje št. 2, Cankarjeva 40, Radovljica, v izmeri 67,65 m2 
16.900.000,00 SIT 

stanovanje št. 4, Hrušica 71 g, Hrušica, v izmeri 63,38 m2 
15.850.000,00 SIT 

stanovanje št 12, Hrušica 71 g, Hrušica, v izmeri 63,68 m2 
15.900.000,00 SIT 

stanovanje št 86, Cesta maršala Tita 41, Jesenice, v izmeri 52,72 m2 
13.180.000,00 SIT 

stanovanje št 6, Pod Zavrtnice 9, Pivka, v izmeri 63,08 m2 
15.770.000,00 SIT 

stanovanje št 5, Ig 133, Ig, v izmeri 90,72 m2 
18.300.000,00 SIT 

stanovanje št 1 v pritličju, Stari trg 36a, Slovenske Konjice, v izmeri 45,50 m2 
9.100.000,00 SIT 

stanovanje št 14, Zelenica 10, Tržič, v izmeri 63,85 m2 
15.960.000,00 SIT 

parc.št. 1992/6, stanovanjska stavba v izmeri 55 m2, zk.vl.št 325, k.o. Draga 
1.700.000,00 SIT 

poslovni prostor št 26 v pritličju Valvazorjeva 12, Ljubljana, v izmeri 11,25 m2 
5.000.000,00 SIT 

garaža v Tolminu v izmeri 19,00 m2, zk.vl.št 986, parc.št 743/2 
2.000.000,00 SIT 

počitniška hiša, naselje Karpinjan 54, Ulica Matije Vlašiča br. 12, 82,31 m2 
25.000.000,00 SIT 

počitniška hiša, Pag, Novalja, Primorska ulica b.b., 184,78 m2 
' 35.000.000,00 SIT 

poslovni prostor, Ulica Simona Blatnika 11, Velenje, 153,53 m2 zamenjava 
poslovni prostor - brunarica, Pavličevo Sedlo, Solčava, 25 m2 v fazi cenitve 

stanovanje št. 40, Borova vas 27, Maribor, v izmeri 59,26 s kletjo 
12.000.000,00 SIT 

stanovanja it. 2, Stresova 3, Kobarid, v izmeri 41,75 m2 
7.000.000,00 SIT 

stanovanje it 4, Gornji Petrovcl 35a, Gornji Petrovci, v izmeri 58,50 m2 
9.000.000,00 SIT 

stanovanje ŠL 24, Lackova 43b, Maribor, v Izmeri 65,32 m2 s shrambo v izmeri 8,38 
m2 10.000.000,00 SIT 
stanovanje it 1, Velike Bloke 3b, Nova vas, v izmeri 67,30 m2 

7.000.000,00 SIT 
poslovni prostor Kotnlkova 8, Ljubljana, v izmeri 600 m2 - 
zaseden stan.objekt Rupa 40, pere.št.150/2, Rupa 

25.000.000,00 SIT 
nezasedeno stan.s 50% solastniškim deležem MNZ, Ul.Miro Pregljeve 4, Litija 

3.000.000,00 SIT 
solastniški delež-9,9884 % sušilnee, Ljubljanska cesta 9, Postojna 

69.900,00 SIT 
2,5 sobno stanovanje Hermana Potočnika 33, Ljubljana 

17.000.000,00 SIT 
2,5 sobno stanovanje v večstanovanjesek objektu Godinica 76, Gorišnica 

9.000.000,00 SIT 
3 sobno stanovanje v večstanovanjskl hiši Lendavska 13, Murska Sobota 

15.000.000,00 SIT 
3 sobno stanovanj« v večstanovanjskl hiši Hrušica 71, Hrušica 

17.000.000,00 SIT 
2,5 sobno stanovanj« Casta na Markovac 19, Koper 

17.000.000,00 SIT 
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2 sobno stanovanje Ulica Toneta Melive 10, Slovenske Konjice 
3.500.000,00 SIT 

Stanovanjska hiša Medvedjak 
9.131.500,00 SIT 

Logarnica Medvedjak 
10.568.000,00 SIT 

Gospodarsko ob logarnici M. 
969.000,00 SIT 

Menza Medvedjak 
5.283.600,00 SIT 

Drvarnica pri menzi Medved. 
99.000,00 SIT 

Rezervoar vode Medvedjak 
150.000,00 SIT 

Pri Ministrstvu za zunanje zadeve se dodajo naslednja zemljišča in objekti 
rezidenca VP Republike Slovenije v VVashingtonu na 6936 Carmichael Avenue, 

| Bethesda MP 20817  244.590.000,00 SIT 

Prodaja stražnice Kapla, k.o. zg. Kapia In parcela 40/3, k.o. zg. Kapla 
6.000.000,00 SIT 

Bivša vojašnica Vojvode Miši£a-del pare. štev. 103/20,21,3 vse k.o. Tabor 
28.000.000,00 SIT 

Stražnica Podkoren, pare. štev. 732/19, k.o. Podkoren 
5.000.000,00 SIT 

Dom JLA Brežice ,k.o. Brežice, ZKV 598 
50.000.000,00 SIT 

Solastniški deleži na objektih po Soveniji (skupni prostori) 
3.000.000,00 SIT 

Nekdanji vojaški medicinsko rehabilitacijski center Rimske Toplice pare. štev. 
189,1433,1434,1435,1430,1431.1432,1068/2,1068/4, 233,1068/3,1340,1341,1331/2, 
1342,1344,1343,1365/1,1351,1393/1,1354, 348,1407/3,1393/3,1366,1374,187, 
160,164/2 

180.000.000,00 SIT 

Strelišče 2abče v Tolminu, pare. št 103/7, ZKV 140, k.o. Poljubinj 
15.000.000,00 SIT 

Stražnica Čepinci. Pare. štev. 707, 708, 709, k.o. Čepinci 
4.000.000,00 SIT 

Objekt stražnice Peca -nova , pare. štev. 228, 834/2 , k.o. Podpeca 
3.000.000,00 SIT 

StražnicaTerča, pare. štev. 458/6, k.o. Podpeca, ZKV 165 
4.000.000,00 SIT 

Stražnica Kambreško, pare. štev. 1881/5, 6, 7, 9; 1893/2, k.o. Ajba, ZKV 573 
4.000.000,00 SIT 

Ljubljana, Runkova 2, dvosobno stanovanje ,. štev. 90, v izmeri 
18.000.000,00 SIT 

Kidričeva ul. 1 št 6 (Postojna-stanovanje) 
8.820.000,00 SIT 

Cankarjeva ul. 5 a, št 3 (Postojna-stanovanje) 
7.140.000,00 SIT 

Stjenkova ul. 2, št 3 (postojna-stanovanje) 
7.930.000,00 SIT 

Skladišče Strmica pri Postojni, pare. štev. 930/2, k.o. Strmica , ZKV 170 
33.000.000,00 SIT 

Poslovna stavba Kočevska reka št 9, pare. štev. 71, k.o. Kočevska Reka, ZKV 52 
(100.000.000,00) 20.000.000,00 SIT 
Spodnje garaže s pripadajočimi objekti, pare. štev. 2170/38, 2198/55, ZKV 289 

150.000.000,00 SIT 
Borovec župnišče (pare. št. 44/1, k.o. Borovec, ZKV Borovec 

20.000.000,00 SIT 
Samski dom v Borovcu, pare. štev. 1833,1834, k.o. Borovec ZKV 42,41 

15.000.000,00 SIT 
Bivši vojaški kompleks Puščava pri Mokronogu pare. štev. 955/3, 956/2, 960/4, 
2305, 2306, k.o. Bistrica, ZKV 1018 200.000.000,00 SIT 
Brinje pri Slovenski Bistrici, pare. štev. 176/2, k.o. Sp. Nova vas, ZKV 224 

10.000.000,00 SIT 
Bivši poslovni prostori Uprave za obrambo Nova Gorica, Izpostava Tolmin, Trg 
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maršala Tita 11743/4, 746/1, 746/2, 746/3, 746/4,. 746/5, 745/4, 746/7, k.o. Tolmin, 56.000.000,00 SIT 
Bivši vojaški kompleks Barnice v Podnanusu- Vipavska dolina 

200.000.000,00 SIT 
Bivša stražnica Ouh na Ostrem vrhu- Selnica ob Dravi 

40.000.000,00 SIT 
Bivša vojašnica v Kozini 

100.000.000,00 SIT 
Objekt nekdanjega begunskega centra v Črnomlju 

50.000.000,00 SIT 
Objekt nekdanjega begunskega centra v Ilirski Bistrici ■ 

Pri Ministrstvu za zdravje se dodajo naslednja zemljišča in objekti 
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, objekt na parc.št. 887/1, 887/48, 887/49 pri 
vl.št. 1767 k.o. Kranj 

vrednost nepremičnin za 
menjavo še ni ugotovljena 

Centralno tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani Enosobno stanovanje Adamičeva 
ulica 10, Ljubljana 

500.000,00 SIT letno 

Dvojezična šola Lendava pare. št. 3118, Igrišče v izmeri 1966 m2 in pare. št. 3119, 
stavba v izmeri 307 m2 In dvorišče v izmeri 486 m2, vi. št 2471, k.o. LendavaTVD 
Partizan Lendava, opuščen objekt, Glavna ulica 82, Lendava 

22.257.810,00 SIT 

Srednja strojna in poslovna šola Maribor pare. št 1614, k.o. Tabor enosobno 
službeno stanovanje v izmeri 37,41 m2, Celjska ulica 6, Maribor 4.000.000,00 SIT 
Srednja strojna in poslovna šola Maribor pare. ŠL 1635, k.o. Tabor enosobno 
službeno stanovanje v izmeri 37,47 m2, Celjska ulica 10, Maribor 4.000.000,00 SIT 
Srednja tehniška šola Koper pare. ŠL 1856/11 in 1857/12 v skupni izmeri 1237 m2, 
k.o. Semedela 33.632.050,80 SIT 
Srednja tekstilna šola Maribor pare. št. 2407, vi. št 526, k.o. Tabor dvoinpolsobno 
stanovanje s kabinetom v izmeri 68,86 m2, Kardeljeva 51, Maribor 10.000.000,00 SIT 
Srednja kmetijska šola Maribor pare. št 154, k.o. Krčevina dvosobno stanovanje v 
Izmeri 71,80 m2. Vinarska 16, Maribor 1.830.000,00 SIT 
Srednja kmetijska šola Maribor vi. št. 40, k.o. Krčevina enosobno stanovanje s 
kabinetom v izmeri 36,10 m2, Raški dol 2, Maribor 200.000,00 SIT 
Srednja kmetijska šola Maribor vi. št 40, k.o. Krčevina enosobno stanovanje s 
kabinetom v izmeri 31,14 m2, Raški dol 2, Maribor 200.000,00 SIT 
Gimnazija Ljubljana Šiška Parc.št 58/2 k.o. Bežigrad Enosobno stanovanje s 
kabinetom št 12 v -izmeri 39,08 m2 Ul. Mašera Spašlča 15, Ljubljana 7.800.000,00 SIT 
Dvosobno stanovanje s kabinetom št. 27 v izmeri 53,43 m2 Šišenska 38, Ljubljana 

15.000.000,00 SIT 
Srednja elektro in strojna šola Kranj Stanovanje garsonjera v izmeri 26 m2, Jamova 
9, Ljubljana 5.000.000,00 SIT 
Srednja šola kmetijske mehanizacije Maribor pare. št 3/2, k.o. Svečina stanovanje 
št. 3 v Izmeri 46,26 m2, Svečina 1a, Zg. Kungota 2.000.000,00 SIT 
pare. št. 338/2, vi. št 336, k.o. Breg ob Kokri, dvosobno stanovanje v izmeri 62,05 

m2 Goričica 1, Preddvor 6.670.000,00 SIT 
pare. št. 338/2, vi. št. 336, k.o. Breg ob Kokri, soba v izmeri 20,46 m2 Goričica 1, 
Preddvor 1.670.000,00 SIT 
Dijaški dom Škofja Loka parc.št 479/71, vi. št 326, k.o. Sodna vas zelenica v 
Izmeri 35 m2 Brunarica v Termah Olimje, bivalne površine 60,23 m2 11.000.000,00 SIT 
Srednja šola Slovenska Bistrica pare. št 1314, k.o. Slovenska Bistrica Partizanska 
22 30.000.000,00 SIT 
Oljaški dom Nova Gorica parc.št 753/2, 753/3, 753/4, 753/5 in 753/6, k.o. Nova 
Gorica Streliška pot 7, Nova Gorica 2.642.160,00 SIT 
Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru vi. št. 182, 234 in 398, k.o. Slivnica, 
vi. št. 57 in 98, k.o. čreta, 
razen pare. št 397/1, dei 397/2, 397/18, 397/19 in 397/20 k.o. Slivnica objekt Grad 
Slivnica s posestvom (iz prodaje je izvzet objekt zavoda z dvori 

objekt Grad Slivnica s 
posestvom (iz prodaje Je izvzet 

objekt zavoda z dvoriščem) 
150.000.000,00 SIT 

Skupaj dodatno v letu 2005 
2.342.240.347,51 SIT 
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3. 

Posli prodaje ali drugih oblik razpolaganja s finančnim in stvarnim 
premoženjem države, ki so se začeli ali so bili predvideni za leta 2001, 2002, 
2003 in 2004, se lahko nadaljujejo v letu 2005, razen za poslovni objekt 
Ministrstva za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, na 
lokaciji Bled, Kidričeva 10, št ZK vložka 574. 

4. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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ločilo k 

predlogu za sprejem avtentične 

Razlage 2. do 5. točke prvega odstavka 

(8. ČLENA IN 84. ČLENA ZAKONA 0 DAVKU 

OD DOHODKOV PRAVNIH OSEO (0RZDDP068) 

EPA 95-IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Otlbor zufnuma- in uinueturnu /mlilikn 

Številka:435-01/90-3/61 EPA 95-IV 
Ljubljana, 04. 03. 2005 

Na podlagi 42. člena in 150. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, 
daje Odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu za sprejem avtentične razlage 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena 
in 84. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 

(0RZDDP068) 
■ enofazni postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 1. 
redni seji dne 2.3.2005 obravnaval predlog za sprejem avtentične razlage 2. do 5. točke 
prvega odstavka 68. člena in 84. člena Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (v 
nadaljevanju predlog), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina 
poslancev Slovenske nacionalne stranke, s prvopodpisanim Sašom Pečetom (v 
nadaljevanju predlagatelji). 
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Iz predloga izhaja, da je zakonsko besedilo 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena 
Zakona od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1), ki na novo uvaja obveznost izračuna, 
odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja od obresti, od plačil za uporabo ali pravico do 
uporabe avtorskih pravic, patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih 
pravic in drugih podobnih dohodkov, od plačil za zakup in od plačil za storitve 
nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta plačila pripadajo drugi osebi, nejasno. 

V skladu s končno določbo prvega odstavka 89. člena ZDDPO-1 se namreč 68. člen, v 
kolikor se nanaša na plačila iz 2. do 5. točke prvega odstavka, uporablja od 1. januarja 
2005 dalje. Glede na določbe 84. člena ZDDPO-1 pa se določbe 68. člena ne 
uporabljajo za plačila iz 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena ZDDPO-1, ki so 
obračunana za obdobja pred 1. januarjem 2005. 

Predlagatelji opozarjajo, da utegne nejasnost besedila povzročati spore pri njegovi 
uporabi; iz tega razloga naj zakonodajalec v prvi vrsti odgovori na vprašanje (v 
nadaljevanju ključno vprašanje), ali se obveznost izračuna, odtegnitve in plačila 
davčnega odtegljaja nanaša na vse dohodke, obračunane za obdobje po 1. januarju 
2005. ne glede na to, kdaj so bili sklenjeni pravni posli, na podlagi katerih se ti dohodki 
obračunavajo in plačujejo, ali pa se nanaša le na dohodke, obračunane za obdobje po 
1. januarju 2005, ki se obračunavajo in plačujejo na podlagi pravnih poslov, sklenjenih 
po začetku veljavnosti ZDDPO-1 (po 21. 4. 2004). 

Ker po zaključkih predlagateljev zakonodajalec ni imel namena posegati v že obstoječa 
pravna razmerja, naj se obveznost izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja 
nanaša le na dohodke, obračunane na podlagi pravnih poslov, sklenjenih po začetku 
veljavnosti ZDDPO-1. 

Iz navedenih razlogov predlagatelji predlagajo : 

predlog besedila avtentične razlage 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb, ki se glasi: 

Davek po stopnji 25% (davčni odtegljaj) se ne izračuna, odtegne in plača od dohodkov 
rezidentov in nerezidentov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o davku 
od dohodkov pravnih oseb, če so ti dohodki nastali na podlagi pravnih poslov, sklenjenih 
pred začetkom veljavnosti tega zakona. Ker je Zakon o davku od dohodkov pravnih 
oseb začel veljati 21. 4. 2004, obveznost plačila davčnega odtegljaja ne nastane za 
dohodke in 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona, če so ti dohodki 
obračunani in plačani na podlagi pravnih poslov, sklenjenih pred 21. 4. 2004 ; 

in predlog besedila avtentične razlage 84. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb, ki se glasi: 

Določba o obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja se ne nanaša 
na plačila iz 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb, ki so oziroma bodo obračunani in plačani na podlagi pravnih poslov, 
sklenjenih pred začetkom veljavnosti tega zakona, to je pred 21. 4. 2004. 
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Zakonodajno-pravna služba (ZPSDZ) v mnenju z dne 22.2.2005 v zvezi z nakazano 
problematiko opozarja na ugotovitev iz mnenja ZPS DZ (št. 435-01/90-3/59 z dne 
1.12.2004), kjer je bila ob obravnavi predloga novele (ZDDPO-1A) predmetnega zakona, 
izpostavljena podobna problematika. V navedenem mnenju so bile izpostavljene 
določbe ocenjene kot delno nejasne, poleg tega pa se je zastavljalo vprašanje 
retroaktivnosti. 

Posledično je, na seji matičnega odbora, predstavnica Vlade posredovala pojasnilo, da 
ne gre za retroaktivnost v smislu uveljavitve olajšav na davčnem odtegljaju, ker davčni 
odtegljaj velja šele od 1. januarja 2005 dalje. Po danem pojasnilu, je obveznost 
generalno nastala takrat, koje bil zakon uveljavljen, (z 21. aprilom 2004), uporablja pa 
se od 1. januarja 2005 dalje, kar pomeni, da se davčni odtegljaj od navedenih obresti 
odteguje od obresti, nastalih po 1. januarju 2005, ne glede na to, kdaj je nastala pravna 
podlaga za njihov obračun ; predlog zakona pa ni retroaktiven iz razloga, ker obdavčuje 
dohodke pravnih oseb za naprej in ne velja za nazaj. 

Upoštevaje besedila obeh določil, glede na to, da je bilo vprašanje obsega časovnega 
učinkovanja nove ureditve pojasnjeno na seji matičnega delovnega telesa ter s strani 
kvalificiranih predlagateljev ni bilo predlaganih dopolnil, ZPS DZ meni, da je ureditev 
učinkovanja novo sprejete ureditve davčnega odtegljaja na določene dohodke v 
predmetnem zakonu jasno opredeljena,kot potrjujejo dokumenti v okviru zakonodajnega 
postopka. 

Iz navedenih razlogov po mnenju ZPS DZ, predlagana avtentična razlaga ni potrebna. 

Hkrati glede samega besedila avtentične razlage pa ZPS DZ opozarja, da glede na 
vsebino določb, na katere se nanaša, obravnavani predlog pomeni vsebinsko 
spremembo ureditve, kar pa v okviru avtentične razlage, ni mogoče izvesti. 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada) v zaključkih svojega mnenja z dne 
28.2.2005, na podlagi izvedene obrazložitve ugotavlja, da sta predmetni določbi 
ZDDPO-1 dovolj jasni in kot del zakonskega besedila, dodatnega preciziranja z 
besedilom avtentične razlage, ne potrebujeta. 

Po mnenju Vlade bi avtentična razlaga v predloženem besedilu, spremenila ne samo 
besedilo, temveč tudi namen zakona. Če pa bi zakonodajalec preciziranje, kot se 
predlaga, v besedilo želel uvesti, bi ga uvedel že ob sprejemanju zakonskega besedila. 

Na podlagi navedenega Vlada meni, da predložene avtentične razlage ni potrebno 
sprejeti in predlaga Državnemu zboru, da je ne sprejme. 

Na seji odbora sta predstavnika predlagateljev, podala dopolnilno obrazložitev. 

Iz navedb izhaja, da je na podlagi evidentne nejasnosti predmetnih določb,zahteva 
predlagateljev glede odgovora zakonodajalca na ključno vprašanje, kot podlage za 
sprejem avtentične razlage,upravičena. 
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Mnenje ZPS DZ, po danih navedbah, potrjuje pravilnost izhodišča za sprejem avtentične 
razlage v delu, ki govori, da je obveznost generalno nastala takrat, ko je bil zakon 
uveljavljen, se pravi, 21. aprila 2004. Uporablja se od 1. januarja 2005 dalje, kar 
pomenil, da se davčni odtegljaj od navedenih obresti odteguje od obresti, nastalih po 1. 
januarju 2005; z mnenjem Vlade pa se ni moč strinjati. 

V nadaljevanju je bilo predstavljeno opozorilo Adrie Airways (v nadaljevanju A.A.), ki je v 
letu 1995 sklenila dolgoročen posel za nakup letala, s končno realizacijo v letu 2015. 
Za navedenega kupca je v času sklenitve pogodbe končna cena znašala določeno 
cenovno enoto (primeroma 10 enot), upoštevaje vsa plačila z vštetimi davčnimi 
bremenitvami; po 1.1.2005 pa glede na uvedene zakonske spremembe, cena za kupca 
nerazumno naraste (primeroma na 30 enot). 

Navedeno je bilo, da je s tem zakonska rešitev, za primere, ko so bili posli sklenjeni v 
preteklosti, s stališča dobrovernih pravnih subjektov, nekorektna. Iz tega razloga naj bi 
se na podlagi predloga za avtentično razlago posli, ki so bili sklenjeni pred zgoraj 
navedenim datumom, upoštevaje dobro vero strank in v skladu z uzančnim pravom, v 
tovrstnem davčnem pogledu, izvedli na podlagi predpisov, ki so bili v veljavi v času 
sklenitve pogodbe. 

Hkrati je, sledeč perspektivi ustvarjanja konkurenčnega položaja na trgu Evropske unije, 
potrebno ustvariti sprejemljive pogoje in velja v prepreko dodatnim bremenitvam 
gospodarskih subjektov iz naslovov poslov, sklenjenih v preteklih obdobjih, odpreti 
možnost tekočega izpolnjevanja zatečenih obveznosti. 

Navedeno govori v prid izpeljavi rešitve v okviru predlaganega postopka za sprejem 
avtentične razlage. Glede na to, da ima zakon posreden negativen učinek na 
gospodarske subjekte in so bile po vsej verjetnosti že dane določene pobude za rešitev 
suituacije, pa je na strani Vlade tehten razmislek, kaj storiti v izogib podobnih, škodljivih 
situacij. 

V odgovor je predstavnik Vlade pojasnil, da so po oceni Vlade osnovna izhodišča za 
avtentično razlago, ki naj bi bila po mnenju predlagateljev v nejasnosti predmetnih 
določb, kar naj bi povzročalo spore pri njihovi uporabi, netočna ; pač pa so členi v zvezi 
s katerimi se predlaga avtentična razlaga, jasno zapisani. 

Po mnenju Vlade, izhajajoč iz zakonskih določil in sledeč namenu zakona, obveznost 
plačevanja davkov ni vezana na nastanek pravnega posla, temveč obveznost nastane 
od 1.1.2005 dalje. S tem pa rešitev, kot je bila predlagana, po mnenju Vlade terja 
spremembo sedaj veljavnega zakona. 

Predstavnica ZPSDZ je v odgovoru na predstavljena izhodišča predstavnika 
predlagateljev opozorila, da del mnenja ZPSDZ, ki naj bi potrjeval izhodišča 
predlagateljev, predstavlja citat iz poročila odbora matičnega delovnega telesa, 
konkretno gre za odgovor predstavnice Vlade na opozorilo ZPSDZ, v zvezi s podobnim 
problemom. 
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V razpravi so člani odbora ocenjevali, da je zapisana zakonska določba veljavna, kot je 
bila sprejeta. Če pa bi hoteli slediti dani razlagi predlagateljev s strani Slovenske 
nacionalne stranke, bi bilo potrebno zagotoviti vsebinsko spremembo zakona. Iz tega 
razloga predloga za avtentično razlago ni mogoče podpreti. 

V nadaljevanju je član odbora v predstavitvi stališča poslanske skupine LDS ugotavljal, 
da so bila ob obravnavi v fazi sprejemanja ZDDOP-1A, s strani Združenja bank 
Slovenije (v nadaljevanju ZBS) posredovana opozorila, da so slovenske banke in 
finančne institucije, zaradi predlaganih sprememb, napram tujim institucijam v 
podrejenem položaju. 

V takrat izvedeni obravnavi na matičnem odboru je z namenom dosega enakovrednega 
položaja domačih bank glede na tuje, kot s ciljem zmanjševanja davčnih ovir za prost 
pretok kapitala v bodoče, potekala razprava in je bil na pobudo ZBS predložen 
amandma, na podlagi katerega davčnega odtegljaja sploh ne bi bilo, ki pa ni bil sprejet. 

Poudaril je, da v pravno primerjalnem pogledu med državami Evropske unije, tovrsten 
davčni odtegljaj nastopa kot posebnost, zlasti iz razloga, ker gre za tehnično zapleteno 
zadevo. 

Podobno naša praksa izkazuje, da davčni odtegljaj od obresti v izvedbenem pogledu 
ustvarja precej problemov, s katerimi naj bi bil po informacijah s strani bank, minister za 
finance že seznanjen. 

S tem je po oceni v PS LDS na strani Vlade, da z namenom minimiziranja evidentnih 
tehničnih problemov pri obračunavanju davka od dohodka pravnih oseb, zlasti pa v 
prepreko opisanega neenakega položaja slovenskih bank napram tujim, pristopi k 
spremembi besedila obravnavanih določb v prej navedeni smeri. 

♦ 
Ob uvedbi sprememb, pa bi bilo možno, tako zaradi zagotovitve enake obravnave, kot 
za rešitev nakazane problematike (A.A.), v besedilo vključiti še druge pravne osebe. 

Glede na oceno Vlade (v fazi sprejemanja ZDDPO-1A), naj bi znašal izpad prihodkov iz 
tega naslova približno 3 MLRD tolarjev, kar je bil razlog, da se ni strinjala s prej 
omenjenim dopolnilom.Iz navedenega razloga, se v danem trenutku zdi najustrezneje, 
da predstavniki Vlade v prvi vrsti obrazložijo davčni doprinos v času izvajanja ZDDPO-1. 

Ob tem je predsedujoč i potrdil navedene ugotovitve, izpostavljene ob obravnavi 
ZDDPO-1A in navedel, da bi bilo zaradi pomislekov, ki so bili glede predmetnega 
zakonskega besedila izraženi na matičnem odboru in predlagano dopolnitev, 
neobhodno odgovoriti na prej zastavljeno vprašanje, potem pa v prej navedeni smeri, 
ob upoštevanju nakazane problematike, izpeljati ustrezne rešitve. 
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Predstavnik Vlade je v odgovoru pojasnil, da so rešitve z obravnavanega področja 
ZDDPO-1 le del zastavljenih celovitih sistemskih sprememb na področju davčne 
zakonodaje, ki jih pripravlja posebna vladna komisija. 

Informacijo glede davčnega izplena iz naslova izvajanja obravnavanih določil je mogoče 
naknadno posredovati. 

Pojasnil je še, da naj, po zadnjih preverjanjih, z vidika praktične izvedbe, do posebnih 
težav pri izvrševanju, oziroma v zvezi s plačevanjem (pobiranjem) predmetnega 
davčnega odtegljaja, ne bi več prihajalo. 

* * # * 

Na podlagi izvedenega zaključka, naj se brž ko bo znana informacija o dejanski 
(ne)uresničitvi zgoraj navedene ocene, situacija prouči in na tej podlagi pripravi celovita 
sistemska rešitev, ob analizi vseh nakazanih, spremnih vprašanj. 

Po končani razpravi, odbor, upoštevaje mnenje Vlade, ZPS DZ in zaključke izvedene 
obravnave, na podlagi drugega odstavka 150. člena poslovnika, ni sprejel sklepa, 
daje predlog za sprejem avtentične razlage 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena in 
84. člena Zakona o davku od dohodka pravnih oseb, potrebno sprejeti. 

* * * * 
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ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Odbor za finance in monetarno politiko na podlagi 151. člena poslovnika predlaga 
državnemu zboru, da sprejme naslednji 

SKLEP: 

Predloga za sprejem avtentične razlage 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena 
in 84. člena Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (Uradni list RS, št 40/04 in 
139 /04), se ne sprejme. 

Po končani obravnavi je odbor za finance in monetarno politiko na podlagi zaključkov 
izvedene razprave .sprejel še naslednji dodatni 

sklep: 

Odbor za finance in monetarno politiko predlaga Vladi, naj v najkrajšem možnem času 
na podlagi izvedene analize, posreduje informacijo o javnofinančnih učinkih uvedenega 
davčnega odtegljaja od obresti (v obdobju od 1.1.2005 do 28.2.2005) ; ob pripravi 
novele Zakona o davku od dohodka pravnih oseb naj se, glede predmetnih določb, 
upoštevajo zaključki izvedene razprave na matičnem odboru z dne 2.3.2005. 

Za poročevalca odbora na seji Državnega zbora je bil določen predsednik odbora Bojan 
Starman. 

Sekretarka Predsednik 
Marija Stibilj l.r. Bojan Starman, l.r. 
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ODREDITVI PARLAMENTARNE PREISKAVE O 

POLITIČNI ODGOVORNOSTI NOSILCEV JAVNIH 

FUNKCIJ V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, NA 

ministrstvu za pravosodje in vrhovnem 

DRŽAVNEM TOŽILSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE 

TER ZA SPREMEMBO ZAKONODAJE IN SPREJEM 

drugih odločitev 

' EPA 96 - IV 

DHŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE 

^evjika: 710-01/90-2/43 
) Obijana, 16.2.2005 

^r*avni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 16.2.2005, 
a Podlagi pete alinee prvega odstavka 97. člena ustave 
epublike Slovenije in drugega odstavka 44. člena poslovnika 

javnega sveta (Ur.l. RS, št. 44/93, 14/99 in 2/04) sprejel 
®ntevo, da naj državni zbor v skladu s 93. členom ustave, 1. 
snom zakona o parlamentarni preiskavi (Ur.l. RS, št. 63/93 in 
'®4) in drugega odstavka 1. člena poslovnika o parlamentarni 

preiskavi (Ur.l. RS, št. 63/93 in 33/2003) odredi parlamentarno 
preiskavo o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
v Vladi Republike Slovenije, na Ministrstvu za pravosodje 
in Vrhovnem Državnem tožilstvu Republike Slovenije ter 
sprejme tudi druge odločitve iz njegove ustavne pristojnosti, ki 
jo pošilja v prilogi. 

Za poročevalca na seji državnega zbora in njegovih delovnih 
teles je bil določen državni svetnik Jože lic. 

Predsednik 
Janez Sušnik, l.r. 
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DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 710-01/90-2/43 
Ljubljana, 16.2.2005 

Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji 16.2.2005 na podlagi 5. alinee prvega 
odstavka 97. člena ustave Republike Slovenije in drugega odstavka 44. člena poslovnika 
državnega sveta sprejel 

ZAHTEVO 

da naj Državni zbor Republike Slovenije v skladu s 93. členom ustave, 1. členom Zakona o 
parlamentarni preiskavi (Ur. I. RS, št. 63/93 in 63/94) in drugega odstavka 1. člena 
Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Ur. I. RS, št. 63/93 in 33/2003) odredi parlamentarno 
preiskavo o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na 
Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem Državnem tožilstvu Republike Slovenije, za 
spremembo zakonodaje ter sprejme druge odločitve iz njegove ustavne pristojnosti. 

Namen preiskave je: 

- ugotoviti in oceniti dejansko stanje, ki bo lahko služilo kot podlaga za odločanje Državnega 
zbora o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi povzročanja politično škodljivega in 
pravno nedopustnega stanja, 

- ugotoviti stopnjo vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij in oceniti njihov politični vpliv 
na posledice vodenja politike pregona in 

- ugotoviti vzroke in okoliščine, ki lahko povzročajo nezakonito in neodgovorno delo državnega 
tožilstva ter spremeniti zakonodajo, ki bi onemogočala takšna ravnanja. 

Preiskava je javnega pomena oziroma je v javnem interesu: 

Preiskava je javnega pomena oziroma je v javnem interesu zaradi velike moralne in 
materialne škode, ki je storjena Republiki Sloveniji zaradi nezadovoljivega delovanja organov 
pregona in mehanizmov nadzora, ki mečejo slabo luč na celotno pravosodno vejo oblasti; 
velika moralna škoda je storjena tudi vsem posameznikom, ki so bili nezakonito preganjani s 
strani organov pregona, česar ne more izbrisati nobena odškodninska tožba, katerih 
povračilo gre iz državnega proračuna. 

V skladu s prvim odstavkom 5. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi naj državni zbor 
imenuje posebno preiskovalno komisijo. 

Preiskava naj zajame obdobje prejšnjega mandata 2000-2004. 
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V skladu s šestim odstavkom 2. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi državni svet 
določa za svojega predstavnika pri obravnavi zahteve na seji državnega zbora državnega 
svetnika Jožeta lica. 
Predlog dokazov: 

V parlamentarni preiskavi naj se kot dokaz preučijo: 
skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2003, 
magnetogram 24. seje Komisije za politični sistem z 10.6.2004 
Odgovor Ministrstva za pravosodje št. 161-02-21/2004(0511) z dne 25.1.2005 
Odgovor Varuha človekovih pravic št. 01-1/2005-2-BU z dne 11.1.2005 in 
ostale dokaze, za katere bo preiskovalna komisija v dokaznem sklepu menila, da so 
potrebni. 

Ta zahteva za uvedbo preiskave javnega pomena v celoti nadomesti zahtevo državnega 
sveta za uvedbo preiskave javnega pomena št. 710-01/90-2/43 z dne 19.1.2005, katero je 
državni svet že predložil v obravnavo državnemu zboru. 

Utemeljitev: 

Državni svet Republike Slovenije je sprejel zahtevo za preiskavo javnega pomena, ker meni, 
da stanje1 organov pregona v Republiki Sloveniji povzroča in omogoča velike zastoje pri 
obravnavanju zadev ter samo neobravnavanje zadev tam, kjer bi bilo to potrebno. Preiskovalna 
komisija lahko z neposredno in smiselno uporabo institutov kazenskega postopka temeljito 
razišče vse okoliščine za ugotovitev neustavnega in nezakonitega ravnanja nosilcev javnih 
funkcij v Vladi Republike Slovenije, na Ministrstvu za pravosodje in na Vrhovnem Državnem 
tožilstvu Republike Slovenije, ki se nanašajo na delo državnega tožilstva. 

Državni svet meni, da obstajajo primeri, ko državni tožilec nima osnove za pregon pa le tega 
nadaljuje, oziroma ima osnovo za pregon, pa tega ne stori. Vrhovno državno tožilstvo priznava, 
da ne vodi evidence o primerih, v katerih državni tožilec nima zakonske podlage za vložitev 
obtožnega akta, zato ta podatek tudi ni zajet v poročilu o delu državnih tožilcev . V letu 2003 
so tožilstva sprožila postopek zoper 14.752 oseb. Zaradi pomanjkanja evidence o gornjih 
primerih obstoji verjetnost, da so med njimi tudi primeri, ki si pregona ne zaslužijo ali vsaj ne na 
taki podlagi, kot je navedena. Preiskavo je potrebno obravnavati ob upoštevanju dejstva, da 
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije ocenjuje, da so tožilstva kadrovsko dovolj 
zasedena in da je zakonodaja s tega področja ustrezna in primerljiva z drugimi državami 
Evropske unije. 

Disciplinskih postopkov pravzaprav ni zaslediti v tožilskih vrstah, saj tožilci večinoma pred 
tem iz njih že odidejo. Po drugi strani pa takšno ravnanje podpira samo Vrhovno državno 
tožilstvo, saj se pri večini stvari nedopustno opira na drugi odstavek 42. člena Zakona o 
državnem tožilstvu (ZDT - Ur.I.RS, št. 63/94), ki določa, da državnega tožilca ni mogoče 

^ Stanje, katerega zagovor je, da -velike svinjarije niso vedno kazniva dejanja- (Zdenka Cerar). 
Pavšalni odgovor Vrhovnega državnega tožilstva, da "je sicer jasno, da državni tožilec lahko zagreši večjo 

nepravilnost, če ne začne kazenskega postopka v primeru, ko bi ga moral kot pa tedaj, ko vloži obtožni akt in 
Prepusti odločitev o kazenski odgovornosti osumljenca sodišču" s stališča dolgoletne vsestranske 
izpostavljenosti osumljenca nikakor ni zadovoljiv odgovor in posredno zgolj kaže odnos tožilstva do tega 
občutljivega področja. 
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klicati na disciplinsko odgovornost za mnenja, ki jih je dal pri delu v zadevi, ki jo je 
obravnaval. Sem vsekakor ne sodijo zadeve, ki bi jih moral obravnavati in primeri, kjer ne gre 
zgolj za dajanje mnenj ter vse ostale kršitve dolžnosti državnega tožilca ali ugleda in 
dostojanstva funkcije državnega tožilca (argumentum a contrario in 1. odstavek 42. člena 
ZDT). Uvedbo disciplinskega postopka zoper državnega tožilca pa ima pravico zahtevati 
generalni državni tožilec in minister za pravosodje (3. odstavek 42. člena ZDT). 

Državna tožilstva so kot del pravosodja samostojni državni organi; njihov položaj in 
medsebojna razmerja ureja zakon o državnem tožilstvu. Sredstva in druge pogoje za delo 
državnih tožilstev zagotavlja Republika Slovenija (3. v zvezi z 2. odstavkom 5. člena ZDT). 
Varuh človekovih pravic pa ugotavlja, da prejme letno daleč največ pobud prav s področja 
pravosodja in to predvsem v povezavi s sodnimi postopki. 

% 

Ne glede na navedeno samostojnost3 njihovo delo ni popolnoma neodvisno od celotnega 
pravnega reda, kateremu se morajo podrejati vsi ljudje na območju Republike Slovenije. 
Zakonsko podlago za politično odgovornost dajejo predvsem naslednja določila: 
državnotožilski red predpiše minister, pristojen za pravosodje na predlog generalnega 
državnega tožilca Republike Slovenije. Za uporabo državnotožilskega reda sprejema 
minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca, 
obvezna navodila in neobvezne razlage, ki se objavijo v notranjem tožilskem glasilu in 
pošljejo državnim tožilstvom (4. v povezavi s 3. odstavkom 7. člena ZDT). Državnotožilski red 
pa med drugim vsebuje tudi zelo pomembne določbe, ki se nanašajo na notranjo ureditev 
državnih tožilstev, dodeljevanje in odvzem zadev državnim tožilcem, pravila pisarniškega 
poslovanja, vodenje vpisnikov in imenikov ter evidenc, poslovanje v zadevah državnotožilske 
uprave4, obveščanje ministrstva, pristojnega za pravosodje5, pravila o izvajanju in nadzoru 

3 Samostojnost ni popolna neodvisnost; samostojnost bi se morala dopolnjevati na določenih področjih 
tožilskega dela s transparentnostjo in preglednostjo tožilskega dela, ker v nasprotnem primeru daje občutek 
nedostopnosti in nepotrebne zakritosti informacij in dela. Na eni izmed komercialnih televizij je bil naslov 
oddaje »(Ne)Enakost pred zakonom« in v zvezi s tem postavljano vprašanje: Ali menite, da sta policija in 
državno tožilstvo pri svojem delu neodvisna? Kar 91% klicateljev (vseh 11.170) je odgovorilo da ne. Drug 
naslov oddaje je bil »Pravica v primežu politike- in vprašanje: Ali smo v Sloveniji enaki pred zakonom? Zopet 
je 97% klicateljev (vseh f4.708) je odgovorilo da ne. Na spletnih straneh Vrhovnega državnega tožilstva niso 
državljanom dostopna niti poročila o vsakoletnem delu državnega tožilstva; tudi sam spletni portal Vrhovnega 
državnega tožilstva Republike Slovenije je bil postavljen šele 8.7.2003. Do današnjega dne je bil dopolnjen 
vsega sedemkrat (glej www.dt-rs.si). 
4 Državnotožilska uprava obsega odločanje in druga opravita, s katerimi so na podlagi zakona, 
državnotožilskega reda in drugih podzakonskih aktov zagotovljeni pogoji za redno, pravilno, vestno in 
učinkovito delovanje državnega tožilstva. Med najpomembnejše zadeve državnotožilske uprave sodijo zlasti 
notranja organizacija in organizacija poslovanja državnih tožilstev, zagotavljanje in nadzor nad zakonitostjo, 
strokovno pravilnostjo in pravočasnostjo dela, izpolnjevanje obveznih navodil, obravnavanje nadzorstvenih 
pritožb, obveznosti in odgovornosti državnih tožilcev, kadrovsko-personalne zadeve, finančno in materialno 
poslovanje. Državnotožilski nadzor državnotožilske uprave pa izvaja generalni državni tožilec. 

Zadeve pravosodne uprave s področja državnega tožilstva po 66c. členu ZDT opravlja ministrstvo, pristojno 
za pravosodje. V zadeve pravosodne uprave sodijo zagotavljanje splošnih pogojev za uspešno izvajanje 
državnotožilske funkcije, zlasti priprava zakonov in drugih predpisov s področja organizacije in poslovanja 
državnih tožilstev, položaja, pravic in obveznosti državnih tožilcev, pomočnikov in tožilskega osebja, skrb za 
izobraževanje in strokovno usposabljanje, zagotavljanje kadrovskih, materialnih, tehničnih in prostorskih 
pogojev, obravnavanje nadzorstvenih pritožb, zbiranje statističnih in drugih podatkov o delovanju državnih 
tožilstev, nadzor nad opravljanjem zadev državnotožilske uprave (v nadaljevanju: pravosodni nadzor) in 
opravljanje drugih upravnih nalog, kadar tako določa zakon. Ministrstvo, pristojno za pravosodje, izvaja 
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materialnega in finančnega poslovanja, pravila o rednem opravljanju zadev in poročanju, 
pravila o vodenju statistike in druga vprašanja v zvezi z notranjim poslovanjem državnih \ 
tožilstev. Po 10a. členu ZDT generalni državni tožilec v soglasju z ministrom, pristojnim za 
pravosodje, izda podrobnejše navodilo za organizacijo in delo posebne skupine. Po 10b. 
členu potrebno število mest državnih tožilcev v skupini določi na predlog generalnega 
državnega tožilca minister, pristojen za pravosodje. Če narekujejo okoliščine, v katerih bi bilo 
ogroženo ali onemogočeno pravočasno izvajanje funkcij državnega tožilstva, zlasti zaradi 
izredno povečane delovne obremenitve ali odprave večjih zaostankov pri delu, sme po 36. 
členu ZDT generalni državni tožilec odrediti premestitev državnih tožilcev. Po 55a. členu ZDT 
se lahko generalni državni tožilec odloči, da se posamezne zadeve ali pravni problemi 
obravnavajo v obliki kolegijskega dela, po 55b. členu ZDT pa lahko minister, pristojen za . 
pravosodje zahteva, da se na kolegijih državnih tožilstev obravnavajo načelna vprašanja 
državnotožilske uprave ali njenega nadzora. Po drugem odstavku 61. člena ZDT lahko 
minister, pristojen za pravosodje v zvezi z izvrševanjem svojih pristojnosti zahteva, da mu 
državna tožilstva poročajo o zadevah, ki jih obravnavajo. Po 64. členu ZDT daje generalni 
državni tožilec splošna navodila za ravnanje državnih tožilcev, ki se nanašajo na enotno 
uporabo zakona pri državnih tožilstvih in na izenačevanje politike pregona. Pri opravljanju 
pravosodnega nadzora lahko po 66č. členu ZDT izvršujejo vpogled v spise, vpisnike in drugo 
dokumentacijo državnega tožilstva uradniki ministrstva, pristojnega za pravosodje, na podlagi 
pooblastila, ki jim ga izda minister, v navzočnosti vodje državnega tožilstva oziroma skupine 
ali državnega tožilca, ki ga vodja za to pooblasti. Pri opravljanju tega dela so uradniki 
ministrstva dolžni varovati tajnost vseh pridobljenih podatkov. Posredujejo jih lahko le 
ministrstvu ali drugim državnim organom, ki imajo z zakonom določeno pristojnost za njihovo 
uporabo. Sodišče oziroma Državni zbor Republike Slovenije lahko zahteva listine iz 
prejšnjega odstavka na vpogled, kolikor se nanašajo na predmet kazenskega postopka 
oziroma na parlamentarno preiskavo. 

Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade, skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve 
vlade, usklajuje delo ministrov, predstavlja vlado ter sklicuje i n vodi njene seje. Ministrom 
lahko daje obvezujoče napotke v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev vlade in so 
pomembne za delo posameznih ministrov. Ministri morajo obveščati vlado o vseh vprašanjih, 
ki so pomembna za določanje in izvajanje vladne politike (14. člen Zakona o Vladi Republike 
Slovenije). Generalnega državnega tožilca imenuje Državni zbor na predlog Vlade RS (17. 
člen ZDT). 

Določbe kažejo, da si predsednik vlade, minister, pristojen za pravosodje in generalni državni 
tožilec delijo najpomembnejše naloge glede delovanja državnega tožilstva, zaradi česar 
prevzemajo tudi največjo politično odgovornost. 

Vsi pravni instituti so rezultat posameznih ali skupinskih političnih odločitev; tako tudi vsa 
ravnanja, ki so na voljo ministrstvu za pravosodje in tožilstvu. Ne/učinkovitost pravnih 
institutov pa povratno učinkuje na politiko in njene odločitve. Od parlamentarnih postopkov se 
odgovornost za učinkovitost delovanja nadalje prenaša na vlado in v primeru tožilstva, na 
ministrstvo, pristojno za pravosodje in Vrhovno državno tožilstvo. Glede na zgoraj navedena 

pravosodni nadzor preko vodij državnih tožilstev ali Vrhovnega državnega tožilstva, glede Vrhovnega 
državnega tožilstva pa preko generalnega državnega tožilca. 
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določila ima ministrstvo za pravosodje dovolj velika pooblastila za nadzor dela nad 
' ' tožilstvom, pa do sedaj ni bistveno ukrepalo. 

Pojav najbolj razvpitih gospodarskih zadev vsekakor priča in zahteva, da se spremeni 10. 
člen ZDT, ki določa, da se pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije ustanovi 
skupina državnih tožilcev za posebne zadeve zgolj za pregon storilcev kaznivih dejanj s 
področja organiziranega kriminala, ne pa tudi nekaterih gospodarskih zadev6, ki lahko po 
težavnosti odkrivanja in preganjanja prekašajo težavnost nekaterih kaznivih dejanj s področja 
organiziranega kriminala. Odgovorni nosilci javnih funkcij so se do tega problematičnega in 
zahtevnega področja do sedaj obnašali bolj ali manj ignorantsko, na kar kaže tudi število 
odkritih krivcev in višina povračil oškodovancem s področja gospodarskega kriminala. 

Vsa omenjena določila, kakor tudi določbe o strokovnem nadzoru in nadzorstvenih pritožbah 
naj bi na prvi pogled zagotavljale, da se nepravilnosti ne bi smele dogajati. Pretekli dogodki, 
ki so se zgodili v okviru odmevnejših zadev pa kažejo, da pravila, še bolj pa njihovo 
izvrševanje, ni dovolj učinkovito in ne omogoča pravočasnega zaznavanja težav, ki se 
pojavljajo pri delovanju državnega tožilstva. Ne/vodenje in hitrost vodenja postopkov v 
primeru SIB banke, Oriona, Zbiljskega gaja, Rdečega križa ter drugih primerov, kaže na 
nezadovoljivo sistemsko rešitev ukvarjanja s takšnimi področji. Največ težav in nepravilnosti, 
ki se dogajajo v okviru državnega tožilstva poznajo sami državni tožilci. Ti pa za razkrivanje 
nepravilnosti nimajo na voljo ustreznih institutov in postopka, ki bi zagotavljal njihovo zaščito 
pred kakršnimikoli negativnimi povračili s strani predstojnika organa, delodajalca ali drugih 
oseb7. Zaščita človekovih pravic si zasluži največjo zaščito, zato odločitev sodišča8 (ki 
navadno sledi dolgoletnim postopkom) o oprostitvi obdolženca ali zavrnitvi obtožbe, nikakor 
ni zadovoljiva rešitev. Udeležencem v postopkih ni omogočena seznanitev s splošnimi 
navodili za ravnanje državnih tožilcev, ki se nanašajo na enotno uporabo zakona in z 
obveznimi splošnimi navodili za ravnanje državnih tožilcev in državnega tožilstva (64. člen 

6 Ljubljana, 17. januarja (STA) - Višji državni tožilec Boštjan Penko v pogovoru za Delo ugotavlja, da so tožilci 
precej nemočni proti tistim, ki se ukvarjajo z gospodarskim kriminalom. Ti namreč delujejo tako, da tožilci, 
ki so zgolj kazenski pravniki brez poglobljenega ekonomskega ali finančnega znanja, kaznivih dejanj sploh ne 
prepoznajo. Tožilstvo ima sicer vse možnosti, da bi zaposlilo strokovnjake, ki bi tožilcem pomagali pri branju 
zapletenih poslovnih listin, vendar je strokovni center tožilstva prazen. "Posamezni ugledni gospodarstveniki 
in drugi člani elite izkoriščajo nekompetentnost državnih nadzornih in represivnih organov," pravi Penko. 
Uspehi na področju boja proti organiziranemu gospodarskemu kriminalu so po njegovem mnenju zgolj 
naključni in jih gre pripisati izjemnemu angažiranju posameznikov in ne sistemu. Na državni ravni nimamo 
vzpostavljene politike kazenskega pregona, ki bi bita usmerjena v ključna področja, kjer prihaja do največje 
erozije našega sistema, ker številni "ugledni" člani gospodarsko-politične elite izkoriščajo nekompetentnost 
državnih nadzornih in represivnih organov. Prejšnje vlade v svojih mandatih torej niso storile veliko, da bi iz 
tožilcev napravili strah in trepet finančnih malverzantov, ki se še vedno uspešno izmikajo organom pregona. 
7 Če bi bilo nevarno, da bi prišlo do nepopravljive zakasnitve nujnega procesnega ukrepa jih zakon celo 
zavezuje, da opravijo dejanje, za katero so prepričani, da je protipravno ali škodljivo (drugi odstavek 65. 
člena ZDT)! Določba je contradictio in adiecto z individualno prisego državnega tožilca, ki jo izreče pred 
predsednikom vlade, da bo varoval pravni red Republike Slovenije in svoje delo opravljal vestno, po ustavi in 
zakonih (22. člen ZDT). 
' Nullo actore, nullus iudex. Brez tožnika ni sodnika. Sodišče je neodvisen razsodnik, ki sodi na podlagi 
obtožbe, ki pomeni okvir kazenskega zahtevka, katerega vloži državni tožilec. Sodnik ne sme iz okvira 
objektivne in subjektivne identitete obtožbe in sodbe, zato je za postopek bistvenega pomena sestava 
obtožbe, podprte z zadostno mero dokazov, kar predstavlja tudi bistveno dolžnost državnega tožilca. 
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ZDT), čeprav imajo lahko ta navodila eksterne učinke z vplivom na druge udeležence v 
postopku . 

Učinkovite pritožbene poti, učinkovit nadzor nad delom institucij, ki tako ali drugače s svojim 
ravnanjem posegajo v človekove pravice in učinkoviti disciplinski postopki so nujni takrat, ko 
se poraja dvom o zakonitem, korektnem in pravilnem delu. Če gredo stvari po napačni poti, je 
treba ljudem zagotoviti možnost, da lahko zahtevajo preverjanje svojih trditev o spornem 
ravnanju posameznikov in institucij. Če tega ni, je vladavina prava za posameznika le črka na 
papirju. 0 tem je prepričan namestnik varuha človekovih pravic Aleš Butala (časnik Delo, 13. 
9. 2004), ki je v zvezi z nadzorom dela pravosodnih organov v najširšem smislu, potem ko so 
v javnosti izbruhnile nekatere afere izrazil mnenje, da je zunanji nadzor včasih upravičen, 
čemur se državni svet popolnoma pridružuje. Vsak od nadzornih sistemov ima urejene 
pritožbene poti, nadzorne mehanizme in disciplinske postopke, vprašanje je le, kako so ti 
učinkoviti. 

Sistem nadzora nad delom se mora na podlagi zakonodajne ravni šele udejanjiti tudi v praksi. 
Eno je ureditev na normativni ravni, drugo je njeno izvajanje. Preiskava naj poda odgovore na 
naslednja eksemplifikativno našteta področja: 

- zagotovitev učinkovitega pregleda nad osnovami za pregon/odstop od pregona, 
- ustreznost sedanjih mehanizmov nadzora, 
- način vodenja postopkov (učinkovitost sistema opozarjanja pred zastaranjem primerov, 

sistem ravnanja z dokazi, prednostno obravnavanje/zavlačevanje primerov, 
opozarjanje na napake tožilcev, protekcija nekaterih tožilcev, posameznikov in podjetij, 
kriminalizacija nedolžnih posameznikov oziroma oprostitev oseb, ki so oproščene 
predvsem zaradi dela tožilca10), • 

- ustreznost in zapolnjenost delovnih mest na tožilstvih, razpoložljivost višine sredstev 
za uspešno delo ipd. 

Če tožilec slabo vodi postopek pregona, je lahko dolgotrajen ali zelo kratek. Prav 
nepristransko, pošteno in kakovostno sodelovanje v postopku vseh strani, brez nepotrebnega 
odlašanja pa je tisto, kar javnost in posamezniki utemeljeno pričakujejo. Nepravilnosti se ne 
pojavljajo, če je v prvi vrsti vodja tožilstva pozoren na to, da tožilci skrbno, vestno in 
odgovorno opravljajo svoje delo, kar se od njih tudi pričakuje. Nadzor ne bi smel biti posebej 
zapleten, saj že vpogled v vpisnike pokaže, kaj se dogaja s spisom, kije bil tožilcu dodeljen. 
Če je torej tožilcu uspelo v omari imeti več sto nerešenih spisov, gre del odgovornosti pripisati 
tistemu, ki nadzor opravlja, to pa je v prvi vrsti prvi vodja tožilstva. Le ta ima na voljo institut 
premestitve če to narekujejo okoliščine, v katerih bi bilo ogroženo ali onemogočeno 
pravočasno izvajanje funkcij državnega tožilstva, zlasti zaradi izredno povečane delovne 

9 Splošna navodila vsebujejo navadno splošne norme abstraktnega značaja, ki imajo zaradi splošnosti tudi 
zunanji vpliv; tako niso le internega pomena za delovanje tožilstva, temveč imajo tudi posreden vpliv na 
konkretne akte tožilcev, s katerimi neposredno ali posredno urejajo tudi razmerja med tožilstvom in drugimi 
udeleženci. Splošni pravni akti z eksternim učinkom pa imajo naravo predpisa, ki morajo biti objavljeni v 
uradnem državnem glasilu, preden začno veljati (154. člen URS). 

Vsako oprostilno sodbo bi lahko npr. pregledal nadrejeni tožilec in s svojim podpisom izrazil strinjanje z 
delom tožilca kot tudi za zavrženje kazenske ovadbe. 
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obremenitve ali odprave večjih zaostankov pri delu. V primeru 2eleznik te določbe generalni 
državni tožilec očitno ni uporabil. Državni svet meni, da predvsem zaradi tega, ker ni 
zagotovljena ustrezna evidenca, ki bi omogočala opozarjanje na takšne primere. Če le ta 
obstaja, pa je odgovornost še toliko večja. 

Že sum je dovolj, da se zaščiti ne samo pravosodni sistem v celoti, pač pa tudi vsakega 
posameznika pred nezakonitim delovanjem državnega organa. Posameznikom bi morali 
omogočiti, da lahko opozorijo na napake tožilca, predlagajo uvebo disciplinskega postopka, 
zamenjavo tožilca, če bi tožilec slabo vodil pregon (t.i. mali processus, mali postulo) ali mu 
pomagajo v smislu stranske intervencije (t.i. amicus curiae - prijatelj sodišča). Državni svet 
verjame, da bodo institucije, tudi z novimi vodji po volitvah v državni zbor, zmogle zaščititi 
temeljne vrednote demokratične ureditve naše družbe in zaščititi tudi večino državnih tožilcev, 
ki delajo ali bi hoteli delati drugače. Z večanjem zavedanja o pomenu človekovih pravic je še 
toliko bolj pomembno, da so znotraj vsakega sistema učinkovito urejene pritožbene in 
nadzorne poti, ker brez tega ni učinkovitega uveljavljanja in zavarovanja teh pravic. Te poti 
bodo dobro urejene takrat, ko bodo ljudje imeli zaupanje vanj. Dokler pa bo prevladujoč vtis, 
da cehovstvo onemogoča, da bi posameznik v razumnem roku prišel do poštenega rezultata, 
toliko časa najverjetneje ne bomo imeli odgovora niti na zgoraj omenjene primere. 

Državni svet zahteva uvedbo parlamentarne preiskave, ki naj ugotovi organizacijske, 
sistemske pomanjkljivosti, pomanjkljivosti nadzorstvenih mehanizmov nad delom tožilstva in 
v okviru tožilstva, njegovimi kadri in sredstvi ter prispeva k temu, da bo možen učinkovit 
pregon tam, kjer je potreben in čim bolj hitro odpravo dejanj, ki škodijo Republiki Sloveniji in 
njenim državljanom. 

Za poročevalca je bil določen Jože lic. 

Predsednik 
Janez Sušnik, l.r. 
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Rkplbi.ika Slovenija 

Ministrstvo za pravosodii; 

Številka: 161-02-21/2004 (051 1) 
Datum: 25. 1. 2005 

DRŽAVNI SVET RS 
ŠUBIČEVA 4, 1000 LJUBLJANA 
PREDSEDNIK G. JANEZ SUŠNIK 

ZADEVA: ODGOVOR NA VPRAŠANJE DRŽAVNEGA SVETNIKA MAG. ADOLFA 
ZUPANA 

Spoštovani! 

Z vašim dopisom št. 710-01/90-2/43 z dne 22. 12. 2004 ste nam v odgovor poslali vprašanje 
državnega svetnika mag. Adolfa Zupana v zvezi z delom državnih tožilcev. 

Državni svetnik Ministrstvo za pravosodje sprašuje, koliko je bilo primerov dela državnega 
tožilca v zadnjih petih letih, kjer državni tožilec ni imel zakonske podlage za vložitev 
obtožnega predloga ali obtožnice, ali obstaja o tem kakšna evidenca, zakaj ta podatek ni zajet 
v poročilu o delu državnih tožilcev in kakšni ukrepi so bili izvedeni v primeru takih ravnanj. 

S tem v zvezi smo začasnega vodjo Vrhovnega državnega tožilstva RS prosili, da nam v 
smislu 66. d člena Zakona o državnem tožilstvu v roku osmih dni posreduje potrebne podatke: 

Iz poročila začasnega vodje Vrhovnega državnega tožilstva RS je razvidno, da podatkov ne 
morejo sporočiti, ker teh evidenc ne vodijo. Če bi hoteli ugotoviti, v koliko primerih so 
državni tožilci vložili obtožni akt, ne da bi imeli zanj zakonsko podlago, bi morali pregledati 
vse spise, kjer je sodišče ustavilo postopek ali zoper obdolženca izreklo oprostilno sodbo. To 
bi pomenilo samo v letu 2003 pregled spisov glede 799 oseb, glede katerih je bila izrečena 
oprostilna sodba, in glede 3139 oseb, glede katerih je sodišče izreklo zavrnilno sodbo. Sicer 
pa je jasno, da državni tožilec lahko zagreši večjo nepravilnost, če ne začne kazenskega 
postopka v primeru, ko bi ga moral, kot pa tedaj, ko vloži obtožni akt in prepusti odločitev o 
kazenski odgovornosti osumljenca sodišču. Zaradi tega je pozornost nadzorstvenih pregledov 
usmerjena zlasti na to področje, to je zavrženje ovadb in odstopi od pregona. 

Glede vprašanja, kakšni ukrepi so bili sprejeti v primeru domnevno nepravilnih ravnanj 
državnega tožilstva pa želimo opozoriti na II. ods. 42. člena zakona o državnem tožilstvu, ki 
določa, da državnega tožilca ni mogoče klicati na disciplinsko odgovornost za mnenja, ki jih 
je dal pri delu v zadevi, ki jo je obravnaval. 

S spoštovanjem. 

dr. Lovro ŠTURM 
minister 
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vaniH ći.oveKovin pra\ k: 

Številka: 0.1 - 1 / 2005 - 2 - BU 
Datum: 11.01.2005 

Gospod 
mag. Adolf Zupan 
predsednik komisije 
Komisija za politični sistem 
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE 
Šubičeva 4 
1000 Ljubljana 

Spoštovani, 

sklicujemo se na vaš dopis z dne 22.12.2004, št. 700-01/90-8/137 v zvezi s pisanjem g. 
Stanislava Klepa "Očitne kršitve zakona v sodnih odločbah zahtevajo kaznovanje kršiteljev". 

Pri svojem delu, pa tudi v letnih poročilih, varuh človekovih pravic vseskozi opozarja na 
zavezo države da v sodnh postopkih zagotovi pravico do poštenega sojenja. Ta vključuje 
pošten postopek ter pravično sodno odločitev, sprejeto v razumnem roku. Zlasti v zadnjih 
letih, ko se posebej kritizira dolgotrajnost sodnih postopkov, velja vedno in znova poudarjati 
kvaliteto obravnavanja in odločanja pred sodišči splošne pristojnosti in specializiranimi 
sodišči. Na podlagi pobud, ki jih prejema, varuh redno tudi v konkretnih primerih opozarja in 
predlaga ukrepe za spoštovanje pooblastil, ki jih imajo sodniki pri izvajanju svoje funkcije in 
to s posebnim poudarkom, da se zagotovi učinkovit, nepristranski in pošten sodni postopek. 
Naj bo pri tem omenjeno, da prejme varuh letno daleč največ pobud prav s področja 
pravosodja in to predvsem v povezavi s sodnimi postopki. 

Pisanje, ki ga je državnemu svetu poslal v obravnavanje g. Stanislav Klep, omenja 
posamezne primere. Naj v tej zvezi omenimo, da je postopek pri varuhu zaupen ter brez 
soglasja prizadete osebe (pobudnika) nikomur ne moremo razkrivati podatkov ali vsebine, ki 
to osebo zadevajo. Tako primerov, kijih navaja g. Stanislav Klep ne moremo komentirati. 

Točna je ugotovitev g. Stanislava Klepa, da je Kazenski zakon SRS v 201. členu določal 
kaznivo dejanje sodnikove kršitve zakona. To kaznivo dejanje je storil sodnik, ki je z 
namenom, da bi komu pridobil kakšno korist ali mu prizadejal škodo, izdal nezakonito 
odločbo ali kako drugače prekršil zakon. Sedaj veljavni Kazenski zakonik kaznivega dejanja 
pod imenom "Sodnikova prekršitev zakona" res več ne določa. Vendar pri tem ne gre 
spregledati kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 261. členu 
KZ. To kaznivo dejanje namreč pomeni splošno kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost in 
javna pooblastila. Zakonski znaki kaznivega dejanja sodnikove prekršitve zakona po 201. 
členu Kazenskega zakona SRS so tako v celoti pokriti s kaznivim dejanjem zlorabe 
uradnega položaja ali uradnih pravic po 261. členu KZ. To kaznivo dejanje namreč stori 
uradna oseba (torej tudi sodnik), ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobila 
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kakšno premoženjsko korist ali, da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj 
ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti. Če sodnik izda nezakonito 
odločbo ali kako drugače prekrši zakon (kot je bilo to izrecno določeno v 201. členu 
Kazenskega zakona SRS) pomeni le to, da izrabi svoj uradni položaj, prestopi meje uradnih 
pravic ali ne opravi uradne dolžnosti. 

Splošno kaznivo dejanje po 261. členu KZ v celoti pokriva (in je celo širše) v primerjavi s 
specialnim kaznivim dejanjem sodnikove prekršitve zakona, kot je bilo določeno v 201. 
členu Kazenskega zakona SRS. Varuh tako ocenjuje, da ni potrebe za vnovično uzakonitev 
specialnega kaznivega dejanja sodnikove kršitve zakona. 

Lep pozdrav. 

Matjaž Hanžek, l.r. 

Varuh čovekovih pravic 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Magnetogram Komisije Državnega Sveta RS za 
politični sistem je na vpogled v računalniški mreži 
Državnega sveta v programu LOTUS-NOTES. 
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^edlog 

LETNEGA PLANA RAZVOJA IN 

OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2005 

EPA 130-IV 

vlada republike Slovenije 

2005-2411-0001 
Številka: 37100-*1 /2005/5 
Ljubljana, 24.02.2005 

Vlada Republike Slovenije je na 12. redni seji dne 24.2.2005 
sPrejela: 

" PREDLOG LETNEGA PLANA RAZVOJA IN 
OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2005, 

9a pošilja na podlagi prvega odstavka 3.a člena Zakona o 
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji. Mateja Tamara Fajs, l.r. 

GENERALNA SEKRETARKA 

) 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

mag. Janez Božič, minister za promet, 
- dr. Tomaž Vidic, v.d. generalnega direktorja Direktorata za 

ceste, 
Gregor Ficko, sekretar v Ministrstvu za promet, 
Jožef Zimšek, namestnik predsednika uprave DARS d.d.. 
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Na Podlagi 3.a člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki 
Aveniji (Uradni list RS, št. 57/93 in 126/03) je Vlada RS sprejela 

LETNI PLAN RAZVOJA IN 
OBNAVLJANJA AVTOCEST 

ZA LETO 2005 

'■stni p|an ra2VOja jn obnavljanja avtocest za leto 2005 temelji na: 
Resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS št 50/2004), 
Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni 
'®t RS št. 57/93), 
Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 20/04- 
prečiščeno besedilo), 
Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 57/98 in 18/ 
°2, v nadaljnjem besedilu: ZZNSGC) in 
Proračunu Republike Slovenije za leto 2005 in Zakonu o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 
2005 (Uradni list RS št. 130/03). 

1. RAZVOJ AVTOCEST 

•1 ■ Priprava projektno - tehnične dokumentacije in 
druge dokumentacije ter izvajanje aktivnosti 
Pred gradnjo za avtocestne odseke, katerih 
gradnja je predvidena po letu 2005 

g 'e,u 2005 bo potekala priprava projektno - tehnične 
ij Umentacije in druge dokumentacije za vse avtocestne odseke 
Racionalnega programa, za katere še niso sprejete uredbe o 
g,J!Vnih 'okacijskih načrtih in za vse odseke, za katere je začetek 

nie predviden po letu 2005. 
r'Pfava projektno - tehnične in druge dokumentacije obsega: 

jehnično in strokovno preverjanje različnih variant poteka 
ras v prostoru in njihovo usklajevanje med posameznimi 

prnistrstvi, lokalnimi skupnostmi in lastniki naprav, objektov 
. |n zemljišč, 

'zdelavo idejnih študij, idejnih projektov in ostalih strokovnih 
Podlag za izdelavo primerjalnih študij variant in lokacijskih 
"ačrtov, 
Pripravo primerjalnih študij variant in lokacijskih načrtov, 
^vedbo razpisov za pridobitev izvajalcev zgoraj navedenih 

e'- kjer je to potrebno. 

jg{jjava projektno - tehnične in druge dokumentacije bo v letu 
(X]s , potekala za naslednje avtocestne odseke (oznake pred 
1lj. in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, Razpredelnica 

• ['^2.2) Spodnja Senarska - Cogetinci 
• •^3-1) Beltinci - Lendava 

(,C11) Jagodje - Lucija 

(I.E4) Naklo - Kranj (prometno - ekonomska preveritev 
priključka Kranj - sever) 

(I.E5.2) Stanežiče - Brod 
(I.F3.3) Pluska - Ponikve 
(I.F3.4) Ponikve - Hrastje 
(I.G1.1) Slivnica - Draženci 
(I.G3.2) Ptuj (Videm) - Markovci 

- (1.2.1) priključek Brezovica 

Projektno - tehnična in prostorska dokumentacija iz drugega 
odstavka točke 1.1 se bo pripravljala: 

za nove avtocestne in cestne odseke, vključene v Dodatni 
program Resolucije o NPIA,: 

(II.C1) Postojna/Divača - Jelšane 
(II.C2) Koper - Šmarje - Dragonja (načrtovanje hitre 

ceste in uskladitev poteka trase hitre ceste na 
področju MMP Dragonja, katerega investitorje 
v skladu s Schengenskim sporazumom Servis 
skupnih služb Vlade RS) 

(II.E1.1) Koseze - Kožarje (načrtovanje razširitve v 6- 
pasovnico) 

- (II.F1.1) Šmarje Sap - Višnja gora (načrtovanje 
rekonstrukcije) 

(II.G1.1) Draženci - Gruškovje 
(11.2.1) Povodje - Jeprca 
(11.2.2) Jeprca - Stanežiče 

za odseke, za katere je že bila oziroma bo v letu 2005 s strani 
pristojnega ministra podana pobuda za začetek postopka 
priprave državnega lokacijskega načrta. ■ 

Poleg odsekov, za katere uredba o državnem lokacijskem načrtu 
še ni sprejeta, bodo v letu 2005 potekale aktivnosti pred gradnjo 
tudi na vseh odsekih, za katere je uredba o državnem lokacijskem 
načrtu že sprejeta, vendar začetek gradnje na teh odsekih v letu 
2005 še ni predviden. 

V letu 2005 je predvidena tudi izdelava študije za proučitev 
možnosti zagotovitve dodatnih virov (koncesijska izgradnja). 

V letu 2005 je tako predvideno skupaj 1.192 mio SIT za pripravo 
projektno - tehnične, prostorske in druge dokumentacije na 
navedenih odsekih. 

1.2. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se 
bodo začeli graditi po letu 2005 

V letu 2005 bo možno pridobivati zemljišča in nepremičnine na 
trasah avtocestnih in cestnih odsekov, kjer je že sprejeta uredba 
o državnem lokacijskem načrtu ali pa je v letu 2005 predviden 
sprejem' uredbe o državnem lokacijskem načrtu in je s tem podan 
formalno pravni pogoj za začetek premoženjsko pravnih opravil, 
sama gradnja pa v letu 2005 še ni predvidena. Dinamika odkupov 
nepremičnin bo prilagojena predvideni dinamiki gradnje avtocest 
v naslednjih letih. 

V letu 2005 je tako predvideno skupaj 300 mio SIT za izvajanje 
pravno - premoženjskih del na navedenih odsekih. 
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1.3. Gradnja avtocest in drugih cest vrednosti del, ki se izvedejo v letu 2005. Podrobneje so 
posamezna dela prikazana v opisih, ki sledijo. 

V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine odsekov in 

v tisoč SIT 

Št.poglavja Skupina odsekov 
Dolžina v 

km 
Vrednost del 
v letu 2005 

1.3.1. Odseki, ki bodo v tetu 2005 predani v promet * 17,7 21.830.883 

1.3.2. Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2005 nadaljuje 34,7 28.162.900 

1.3.3. Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2005 začne 55,0 11.187.010 

1.3.4. 
Odseki, predani prometu v letu 2004, na katerih se v 
letu 2005 izvaja zaključna dela 

67,2 13.411.053 

1.3.5. 
Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se v letu 
2005 izvaja zaključna dela 5.748.272 

1.3.6. 
Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v 
letu 2005 izvaja zaključna dela 

383.000 

1.3.7. Nove cestninske postaje 1.472.472 
SKUPAJ 174,6 82.195.590 
'Opomba: V kolikor tehnične možnosti in vremenski pogoji ne bodo ddpuščali predvidene pospešene 

dinamike del na odseku AC Hrastje - Lešnica v dolžini 7,8 km, bo ta odsok predan v 
promet skladno z Re NPIA v letu 2006 

1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2005 predani v promet 

V letu 2005 bo dokončana gradnja naslednjih odsekov in 
pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete po 
Resoluciji o NPIA, Razpredelnica 11). 

(LB£) VRANSKO - BLAGOVICA, dolžina 16,6 Km 

(LED ŠMARJE SAP-VIŠNJA GORA 

(I.F1.1) Ploščad za bencinski servis Cikava 
predvideni rok dokončanja: druga polovica leta 2005 

V letu 2005 se bo po pridobitvi potrebnih zemljišč pričela 
dokončala gradnja ploščadi za bencinski servis. 

(I.B6.2) Trojane - Blagovica (8.2 km) 
predvidena predaja v promet: sredina leta 2005 

V letu 2005 bo v predoru Trojane potekala izvedba voziščne 
konstrukcije in portalov ter finalizacija predora z montažo elektro- 
strojne opreme. V predoru Podmilj bo potekala finalizacija predora 
z montažo elektro-strojne opreme. 

Na trasi od predora Trojane do viadukta Vranke se bodo 
nadaljevala in dokončala dela na deviacijah, gozdnih poteh in 
odvodnjavanju avtoceste, na trasi avtoceste bodo dokončana 
dela na voziščni konstrukciji, prometni opremi in protihrupnih 
ograjah, opornih in podpornih zidovih ter kamnitih zložbah. 
Dokončana bodo dela na viaduktih Šentožbolt, Log in Petelinjek. 

Na trasi od viadukta Vranke do Blagovice se bodo nadaljevala in 
dokončala dela na voziščni konstrukciji, prometni opremi in 
protihrupnih ograjah, premostitvenih objektih, opornih in podpornih 
zidov ter kamnitih zložbah. Dokončana bodo dela na viaduktih 
Blagovica in Vranke ter dela na vodnogospodarskih ureditvah. 

H.C81 SRMIN ■ ŠKOFIJE, dolžina 2.4 km 

(I.C8.1I Srmin - Škofije od km 0.00 do km 1.66 (1.66 km) 
predvidena predaja v promet: konec leta 2005 

V letu 2005 se bodo izvajali še posamezni odkupi zemljišč. 
Dokončana bodo vsa dela na trasi avtoceste in premostitvenih 
objektih, ki so potrebna za predajo avtocestnega odseka v promet. 

(LE4) HRASTJE • KRONOVO. dolžina 13.3 km 

(I.F4.1) Hrastje - Lešnica (7.8 km) 
predvidena predaja v promet: konec leta 2005* 

ste 
V letu 2005 se bodo nadaljevala gradbena dela na trasi avtoce 

in premostitvenih objektih. Za avtocestno bazo Novo m0St~n 
predvidena izdelava projektno - tehnične dokumentacije faze P" ' 
PZI in PZR, izvedba postopka javnega naročila za še neodd3 

gradbena dela, pričetek gradnje in izvedba postopka }C 
naročila za nabavo opreme. Izvedena bodo vsa ostala dela, K' 
potrebna za predajo odseka v promet. 

■■ t)8 
'Opomba: V kolikor tehnične možnosti in vremenski pogol1 ^ 

bodo dopuščali predvidene pospešene dinamik6 ^ 
na odseku AC Hrastje - Lešnica v dolžini 7,8 ' .j 
ta odsek predan v promet skladno z Re NPIA v 

2006. 

Skupno bo v letu 2005 predanih prometu 17,7 km štiripas°vjj 
avtocest. Dokončana bo ploščad za bencinski servis Cika 

L12, Odseki, na katerih se gradnja v letu 2Q& 
nadaljuje 

V letu 2005 bo potekalo nadaljevanje gradnje naslednjih ods® po 
in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povz® 
Resoluciji o NPIA, Razpredelnica 11). 
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(LA2) LENART - BELTINCI, dolžina 43.3 km (LE5) ŠENTVID - KOSEZE, dolžina 5,7 Km 

AA2.3) Cogetinci - Vučja vas (11.6 km) 
Predvidena predaja v promet: v letu 2008 

y l0tu 2005 se bo na pododseku Sv. Jurij - Vučja vas nadaljevala 
J^elava projektno - tehnične dokumentacije faze PGD, PZI in 

izveden bo postopek javnega naročila za izvedbo 
^dnogospodarskih ureditev in gradnjo vodovoda. Izvajala se D°do pripravljalna in glavna gradbena dela na trasi avtoceste in 
Prsrnostitvenih objektih po posameznih sklopih. 

®radnja pododseka Cogetinci - Sv. Jurij je pogojena z gradnjo 
°dseka Sp. Senarska - Cogetinci. Na njem se bo v letu 2005 
Nadaljevala izdelava projektno - tehnične dokumentacije faze PGD, 

Zl in PZR. Izvajali se bodo odkupi zemljišč. 

(U2L . PESNICA - SLIVNICA, dolžina 20.8 km 

AC Zrkovska - priključek Pesnica (6,3 km) p edvidena predaja v promet: po letu 2008* 

^ letu 2005 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč ter pridobivanje 
n°tnih dovoljenj za gradnjo celotne trase avtoceste oziroma 

Posameznih pododsekov in objektov. Pričela se bo gradnja 1. 
j °Pa: zemeljska dela in temeljenje mostu čez Dravo 10-3, 6-1, 

■ sklopa: gradnja nadvoza Pekel 10-3, 4-7, 8. sklopa: gradnja 
'adukta Dragučova 10-3, 6-7 ter 9. sklopa: gradnja železniškega advoza 10-3,4-8. Nadaljevala se bo gradnja 3. sklopa: Deviacija 
Odole. Dragučova I. Zaključena bo gradnja 4. sklopa rondojskega 
lž|sča Pesnica - II. faza ter prestavitve VN daljnovodov v trasi. 

QPomba: Del odseka od krožišča Pesnica do razcepa 
Dragučova v dolžini 1 km bo predvidoma predan 
prometu v letu 2007. 

-RAZDRTO - VIPAVA, dolžina 15.8 km 

^f^)-Rebernice (10.7 km) 
Videna predaja v promet: konec leta 2007 

,'atu 2005 
10, bo za pododsek trase avtoceste od km 6,200 do km 

• 00 vključno s premostitvenimi objekti ter predoroma Barnice 
F>2l. 0r izdelana projektno - tehnična dokumentacija faze PGD, 
Hov'rP^' 'zvaial'se b°d° odkupi zemljišč, pridobivala gradbena °'jenja ter pričeli postopki za oddajo del. Gradnja se bo pričela 
na delih, kjer bodo pravnomočno zaključeni postopki javnega 
Na t 'a gradbenih del. 
i*d J88' avtoceste od km 1,075 do km 6,200 se bo nadaljevala 

Pr°jektno - tehnične dokumentacije faze PGD, PZI in 
iavn k'6r še ni v celoti zak|iu^ena- Izvedeni bodo preostali postopki 

naročanja. Nadaljevala se bodo gradbena dela na trasi 
®s'e in premostitvenih objektih. 

fe^-BERAČICA - PODTABOR. dolžina 2.4 km lclena predaja v promet: prva polovica leta 2007 
^ let 
avt0 U ^°05 se bodo nadaljevala dela na prvih 900 m trase 
9vt0 

es,e 'n na viaduktu Lešnica. Na preostalem delu trase 
do|(U 

9s,e bo izdelana manjkajoča projektno - tehnična 
via<Ju^en,aciia ,aze in Pr'^e'a Pa se 130 gradnja 0v Ljubno in Peračica ter predora Ljubno. 

(I.E5.1) Šentvid - Koseze (3.7 km^ 
predvidena predaja v promet: konec leta 2006 

V letu 2005 se bo dopolnjevala uredba o državnem lokacijskem 
načrtu za izvedbo polnega priključka Celovške ceste. V primeru 
izkaza tehnično - tehnološke možnosti in izvedljivosti razširitve 
projekta (gradnja dvojnega tripasovnega predora z dvema 
priključnima predoroma in polnim priključkom na Celovško cesto), 
ki je v fazi strokovne preveritve, bodo izvedeni potrebni popravki 
projektno - tehnične dokumentacije faze PGD, PZI in PZR ter 
zagotovljena dodatna finančna sredstva za njegovo gradnjo. Do 
končne strokovne odločitve se bodo izvajala samo gradbena 
dela na tistem delu trase avtoceste in premostitvenih objektih, ki 
so sestavni del osnovne projektne rešitve in sedaj veljavne uredbe 
o državnpm lokacijskem načrtu. Izvedeni bodo postopki oddaje 
del za tista gradbena dela, ki še niso oddana. 
Pridobivala se bodo zemljišča, nadaljevali se bodo postopki za 
oddajo glavnih gradbenih del na trasi. Potekala bo gradnja trase 
avtoceste, premostitvenih ukrepov, komunalnih naprav, deviacij 
in regulacij ter gradnja predora. 

Skupno se bo v letu 2005 nadaljevala gradnja 24,0 km štiripasovih 
avtocest in 10,7 km hitre ceste. 

1.3.3. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2005 začne 

(LA1) MARIBOR - LENART, dolžina 7.8 km 
predvidena predaja v promet: konec leta 2007 

V letu 2005 je predvideno dokončanje izdelave projektno - tehnične 
dokumentacije faze PGD, PZI in PZR ter investicijskega programa. 
Izveden bo javni razpis za izbor izvajalca gradbenih dei 1. in 2. 
etape avtoceste. Izvedena bo'parcelacija, pričeli se bodo odkupi 
zemljišč in nepremičnin. Pričela se bodo pripravljalna gradbena 
dela na trasi avtoceste. Na 3. etapi avtoceste je predvideno 
dokončanje izdelave projektno - tehnične dokumentacije faze 
PGD, PZI in PZR. 

(LA2) LENART - BELTINCI, dolžina 43.4 km 

(I.A2.1) Lenart - Spodnja Senarska (7.2 km) 
predvidena predaja v promet: konec leta 2008 

V letu 2005 je predvideno dokončanje izdelave projektno - tehnične 
dokumentacije faze PGD, PZI in PZR ter investicijskega programa. 
Izveden bo javni razpis za izbor izvajalca pripravljalnih gradbenih 
del na trasi. Izvedena bo parcelacija, pričeli se bodo odkupi 
zemljišč in nepremičnin. 

(LA3) BELTINCI - PINGE. dolžina 40.9 km 

(I.A3.4) Lendava - Plnce: faza A (9.1 km) 
predvidena predaja v promet: konec leta 2006 

V letu 2005 je predvideno dokončanje izdelave projektno - tehnične 
dokumentacije faze PGD, PZI in PZR, investicijskega programa 
ter odkupov zemljišč in nepremičnin. Za gradnjo 1. etape avtoceste 
bo izveden javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del, pričela 
se bodo pripravljalna gradbena dela na trasi avtoceste in gradnja 
premostitvenih objektov. 

">ar, ®c 2005 59 poročevalec, št. 14 



(I.B2) PESNICA - SLIVNICA, dolžina 20.8 km 

(I.B2.5) Nova Zrkovska od km 0.87 do km 3.80 (2.9 km) 
predvidena predaja v promet: konec leta 2006 v dolžini 1,4 km 

V letu 2005 je predvideno dokončanje investicijskega programa 
ter odkupov zemljišč in nepremičnin. Za gradnjo tega dela 
priključka bo izveden javni razpis za izbor izvajalca gradbenih 
del, pričela se bodo izvajati pripravljalna gradbena dela na trasi 
priključka. 

(I.B4) HOČE - ARJA VAS, dolžina 47 km 

(I.B3.2) Priključek Ljubečna (2.0 km) 
predvidena predaja v promet: v letu 2006 

V letu 2005 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč in nepremičnin. 
Izvajala se bodo arheološka izkopavanja. Izveden bo javni razpis 
za izbor izvajalca gradbenih del, pričela se bodo pripravljalna 
gradbena dela na trasi priključka. 

(I.C7) KLANEC ■ ANKARAN, dolžina 19.9 km 

(I.C7.3) Navezava na Luko Koper. I. faza (3.1 km) 
predvidena predaja v promet: konec leta 2007 

V letu 2005 bo izdelan in potrjen investicijski program ter 
dokončana parcelacija. Izvajati se bodo pričeli odkupi zemljišč in 
nepremičnin. Za začetna gradbena dela in vpadnice bo izdelana 
projektno - tehnična dokumentacija faze PGD, PZI in PZR. Izvršen 
bo javni razpis za izbor izvajalca pripravljalnih gradbenih del na 
trasi ceste, vpadnice in viadukta Bonifika. Pričela se bodo izvajati 
pripravljalna gradbena dela na viaduktu Bonifika. 

(I.C7.5) Pložčad za bencinski servis Bertoki 
predvidena predaja v promet: september 2006 

V letu 2005 bo izdelan in potrjen investicijski program, pridobivala 
se bodo zemljišča in gradbeno dovoljenje za gradnjo. Izveden bo 
javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Pričela se bodo 
izvajati pripravljalna gradbena dela. 

(LC9) KOPER ■ IZOLA, dolžina 5.1 km 
predvidena predaja v promet: v letu 2009 

V letu 2005 bo izdelan in potrjen investicijski program ter projektno 
- tehnična dokumentacija faze PGD, PZI in PZR za traso hitre 
ceste, izdelava projektno - tehnične dokumentacije faze PGD, 

PZI in PZR za gradbena in elektro-strojna dela predora Markovec 
ter projektno - tehnična dokumentacija faze IP za premostitvena 
objekte. Dokončana bo parcelacija in vršili se bodo odkupi zemljišč 
in nepremičnin. Za pripravljalna gradbena dela na tras1, 
premostitvene objekte in predor Markovec bo izveden javni razpis 
za izbor izvajalca gradbenih del. 

(LED VRBA - PERAČICA. dolžina 10.0 km 
predvidena predaja v promet: konec leta 2008 

V letu 2005 bo izdelan in potrjen investicijski program ter projektno 
- tehnična dokumentacija faze PGD, PZI in PZR, izvajali se bod" 
odkupi zemljišč in nepremičnin, izveden bo javni razpis za izb°r 

izvajalca gradbenih del. Pričela se bodo izvajati pripravljalna 
gradbena dela na trasi avtoceste. 

(LE4) HRASTJE - KRONOVO. dolžina 13.3 km 

(I.F4.2) Lešnica - Kronovo (5.5 km) 
predvidena predaja v promet: konec leta 2007 

V letu 2005 bo izdelan in potrjen investicijski program ter projektno 
- tehnična dokumentacija faze PGD, PZI in PZR. Izvajala se 
parcelacija ter odkupi zemljišč in nepremičnin. Pričeli se bod 
postopki za pridobitev dovoljenj za gradnjo, izveden bo javni razPlS 

za izbor izvajalca gradbenih del. Pričela se bodo izvaja 
pripravljalna gradbena dela na trasi avtoceste. 

(I.G3) HAJDINA - ORMOŽ, dolžina 27.6 km 

(I.G3.1) Hajdina - Ptuj (2.3 km) 

predvidena predaja v promet: v letu 2006 

V letu 2005 bo izdelan in potrjen investicijski program ter Pr°)ekt^ 
- tehnična dokumentacija faze PGD, PZI in PZR. Izvajala se 
parcelacija ter odkupi zemljišč in nepremičnin. Pričeli se b°° 
postopki za pridobitev dovoljenj za gradnjo, pripravljen 
sporazum o sofinanciranju gradnje, izveden bo javni razpis 
izbor izvajalca gradbenih del. Pričela se bodo izvajati pripravlja' 
gradbena dela na trasi avtoceste. 

Skupno se bo v letu 2005 gradnja začela na: 
44,7 km štiripasovnih avtocest, 
2,3 km dvopasovnih cest, 
2,0 km priključnih cest, 
6,0 km navezovainih cest, 
ploščadi za bencinski servis Bertoki. 
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Tabela 1: 

VREDNOST DEL V LETU 2005 PRI GRADNJI AVTOCEST, KI BODO V LETU 2005 
PREDANE V PROMET IN NA KATERIH SE GRADNJA V LETU 2005 NADALJUJE ALI 
ZAČENJA 

v tisoč SIT 
Številka odseka 
po Resoluciji o 

NPIA, 
razpredelnica 11 

Postavka/odsek Pododsek 
Plan razvoja 

in obnavljanja 
za leto 2005 

I.A1 Maribor - Lenart 1.184.060 
I.A2 I.A2.1 Lenart - Beltinci Lenart - Sp. Senarska 200.000 
I.A2 I.A2.3 Lenart - Beltinci Cogetinci - Vučja vas 4.915.900 
I.A3 I.A3.4 Beltinci - Pince Lendava - Pince: faza A 3.009.490 
I.B2 I.B2.1 Pesnica - Slivnica Pesnica - Zrkovska cesta 3.100.000 
I.B2 I.B2.5 Pesnica - Slivnica Nova Zrkovska c.:km 0,87 do km 3,8 1.201.600 
I.B4 I.B4.2 Hoče - Arja vas Priključek Ljubečna 1.206.000 
I.B6 I.B6.2 Vransko - Blagovica Trojane - Blagovica 7.250.000 
I.C7 I.C7.3 Klanec - Ankaran Navezava na Luko Koper l.faza 967.000 
I.C7 I.C7.5 Klanec - Ankaran ploščad za BS Bertoki 151.000 
I.C8 I.C8.1 Škofije - Srmin od km 0,00 do km 1,66 3.793.000 
I.C9 Koper - Izola 894.000 
I.D1 I.D1.2 Razdrto - Vipava Rebernice 8.231.000 
I.E1 Vrba - Peračica 1.206.500 
I.E2 Peračica - Podtabor 1.800.000 
I.E5 I.E5.1 Šentvid • Koseze Šentvid - Koseze 10.116.000 
I.F1 I.F1.1 Šmarje Sap • Višnja gora ploščad BS Cikava 741.301 
I.F4 I.F4.1 H rastje - Kronovo Hrastje - Lešnica 10.046.582 
I.F4 I.F4.2 Hrastje - Kronovo Lešnica - Kronovo 400.000 
I.G3 I.G3.1 Hajdina - Ormož Hajdina - Ptuj 767.360 

SKUPAJ 61.180.793 

Hi so bili predani prometu vletu 2004, 
Stoterih se v letu 2005 izvajajo zaključna dela 
V I 

2005 Se izvede 2f,k|iufina dela na naslednjih odsekih in pfed 
Sekih avtocest in cest iz nacionalnega programa, ki so bili 

L ®ni Prometu v letu 2004 (imenovanja in oznake so v skladu z 0|ucijo o NPIA, razpredelnica 11): 

HOČE - ARJA VAS, dolžina 47 km 

^1)-Jjrlkl)uček Lopata (4.4 km) 
V | 

se bodo izvajala vsa zaključna dela, potrebna za 
%(j n'6 inves,ic'ie (Izvedba nadomestnega vodnega vira 
Pr8hod° 2 uredbo 0 dr*avnem lokacijskem načrtu in razširitev Pfjgi Preko železniške proge), odprava napak po tehničnem 
lov, " 
P°aok( 

izvedba monitoringov ter pridobitev uporabnega 
'ia. izvedba dokončne odmere in pričetek odkupov zemljišč 

'K°nčni odmeri. 

(L£Z) KLANEC - ANKARAN, dolžina 19.9 km 

fl.C7.-n Klanec - Socerb (4.4 km) 

V letu 2005 se bodo na celotni trasi avtoceste, premostitvenih 
objektih, predoru Kastelec in na sistemu za nadzor in vodenje 
prometa, vršila zaključna gradbena in montažna dela ter dokončni 
obračuni. Prav tako se bodo izvajala vsa zaključna dela, potrebna 
za dokončanje investicije, odprava napak po tehničnem pregledu, 
izvedba monitoringov ter pridobitev uporabnega dovoljenja, 
izvedba dokončne odmere in pričetek odkupov zemljišč po 
dokončni odmeri. 

(L£Z) KLANEC ■ ANKARAN, dolžina 19.9 km 

(I.C7.2) Socerb • Srmin (10.5 km) 

V letu 2005 se bodo na celotni trasi avtoceste, premostitvenih 
objektih, predoru Dekani in na sistemu za nadzor In vodenje 
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prometa, vršila zaključna gradbena in montažna dela ter dokončni 
obračuni. Prav tako se bodo izvajala vsa zaključna dela, potrebna 
za dokončanje investicije, odprava napak po tehničnem pregledu, 
izvedba monitoringov ter pridobitev uporabnega dovoljenja, 
izvedba dokončne odmere in pričetek odkupov zemljišč po 
dokončni odmeri. Dokončana in predana v uporabo bo tudi AC 
baza Kozina. 

(LE3) BIČ-HRASTJE. dolžina 12.5 Km 

(I.F3.2) Korenitka • PlusKa (2.8 Km) 

V letu 2005 se bodo izvajala zaključna gradbena dela ter ureditev 
okolice in izvedba dokončne odmere zemljišč. 

(LE5) KRONOVO - SMEDNIK. dolžina 9.5 km 

V letu 2005 se bodo izvajala in dokončala vsa gradbena dela na 
deviacijah in priključku Dobruška vas, na krožišču na priključku 
Dobruška vas ter vzporedni cesti. Prav tako se bodo izvajala vsa 
zaključna dela, potrebna za dokončanje investicije, odprava napak 
po tehničnem pregledu, izvedba monitoringov ter pridobitev 
uporabnega dovoljenja, izvedba dokončne odmere in pričetek 
odkupov zemljišč po dokončni odmeri. 

* 

(I.F6) SMEDNIK - KRŠKA VAS, dolžina 17.6 Km 

V letu 2005 bo dograjena in predana prometu še druga polovica 
dela avtoceste v dolžini 4,5 km, ki je zaradi neupravičene pritožbe 

enega od ponudnikov ni bilo možno zgraditi do konca leta 2004. 
Poleg tega se bodo v letu 2005 dela nadaljevala na deviacijah in 
priključku Smednik, AC bazi, cestninskih postajah, počivališču 
Zaloke, protihrupni zaščiti in vodnogospodarskih ureditvah. Prav 

tako se bodo izvajala vsa zaključna dela, potrebna za dokončanje 
investicije, odprava napak po tehničnem pregledu, izvedba 
monitoringov ter pridobitev uporabnega dovoljenja, izvedba 
dokončne odmere in pričetek odkupov zemljišč po dokončni 
odmeri. 

(LEZ) KRŠKA VAS ■ OBREŽJE, dolžina 12.3 Km 

V letu 2005 se bodo izvajala vsa zaključna dela, potrebna za 
dokončanje investicije, odprava napak po tehničnem pregledu, 
izvedba monitoringov ter ter pridobitev uporabnega dovoljenj®' 
izvedba dokončne odmere in pričetek odkupov zemljišč P° 
dokončni odmeri. 

(US2) SLOVENSKA BISTRICA ■ HAJDINA, dolžina 
9,g Km 

(I.G2.3) Obvoznica Pragersko (5.3 km) 

V letu 2005 se bodo izvajala in dokončala vsa gradbena dela n3 

melioracijah in hortikulturni ureditvi krajine. Izvajala se bodo vsa 
zaključna dela, potrebna za dokončanje investicije, odprava napaK 

po tehničnem pregledu, izvedba monitoringov ter ter pridobita'' 
uporabnega dovoljenja, izvedba dokončne odmere in pričete1* 
odkupov zemljišč po dokončni odmeri. 

Številka odseka 
po Resoluciji o 

NPIA, 
razpredelnica 11 

Postavka/odsek Pododsek 
Plan razvoja 

in obnavljanja 
za leto 2005 

I.B4 I.B4.1 Hoče - Arja vas Priključek Lopata 367.602 
I.C7 I.C7.1 Klanec - Ankaran Socerb - Srmin 1.420.000 
I.C7 I.C7.2 Klanec • Ankaran Klanec - Socerb 391.000 
I.F3 I.F3.2 Bič • Hrastje Korenitka - Pluska 1.065,162 
I.F5 Kronovo • Smednik 960.000 
I.F6 Smednik • Krška vas 7.155.428 
I.F7 Krška vas - Obrežje 1.960.861 
I.G2 I.G2.3 SI. Bistrica - Hajdina Obvoznica Pragersko 91.000 
SKUPAJ 13.411.053 

Tabela 2: 

VREDNOST DEL V LETU 2005 PRI GRADNJI AVTOCEST, KI SO BILE PREDANE 
PROMETU V LETU 2004 IN SE V LETU 2005 IZVAJAJO ZAKLJUČNA DELA 

v tisoč SIT 



—Odseki, ki so bili predani prometu v letih od 
2004. na katerih se v letu 2005 izvajajo 

^mična dela 

^ jetu 2005 se izvede zaključna dela na naslednjih odsekih in 
POdodsekih avtocest in cest iz nacionalnega programa (zaključna 
®a na odsekih, ki so bili predani prometu pred letom 1994, to je 
^ začetkom izvajanja nacionalnega programa izgradnje 

Jiocest so prikazani v poglavju 1.3.5.) (imenovanja in oznake 
v skladu z Resolucijo o NPIA, razpredelnica 11): 

0-A2.4) Vučja vas - Beltinci z R353 
(LA3.3) Obvoznica Lendava 
C-B1) Šentilj - Pesnica 
(I-B2.3) Ptujska cesta - Slivnica 
0-B2.6) HC 2B Etapa 
(I.B3) Fram - Slivnica - BDC 
(I.B4) Hoče - Arja vas 
(I.B6.1) Vransko - Trojane 
0-B7.1) Blagovica - Lukovica 
C-B7.2) Lukovica - Krtina 
(I-B7.3) Krtina - Šentjakob 
(I.B8) Zadobrova - Tomačevo 
0-B9) Šentjakob - Malence 
('■C2) Čebulovica - Divača 
0-C3) Divača - Dane 
(I.C4) Dane - Fernetiči 
j' C5) Divača - Kozina 
(I.C6.1) Kozina - Klanec od km 6,7 do km 7,5 
j -C6.2) Kozina - Klanec od km 7,5 do km 11,5 
(I.D1.3) Vipava - Podnanos 
j' D2) Vipava - Selo 
j' D3) Selo - Šempeter 
(| E3) Podtabor - Naklo 

•E4) Naklo - Kranj 
( F2) Višnja gora - Bič 
J -F3.1) Bič- Korenitka 
C-G2.2) Rekonstrukcija G1-2 Slovenska Bistrica - 

Pragersko 
''•G3.5) Obvoznica Ormož 

Na 
d0l*®°rni'h odsekih se v letu 2005 skladno z možnostmi izvede 
Po 

n^ne zemljiško knjižne ureditve, monitoringe, odprava 
0dseTjk,iivOSti ter druga zak|)učna dela' Potrebna za dokončanje 
'•"ko °V V okviru dokončanja odsekov Blagovica - Lukovica, 
doknV*°a " Krtina 'n Krtina - Šentjakob je predvideno tudi 4anje SCP Krtina in SCP Lukovica. 

avt0
Pn° se bodo v letu 2005 izvajala zaključna dela na novih 

■ ,p 8,3,1 'n cestah (zgrajenih po letu 1994) na: 
• km štiripasovnih avtocest, 

' 55 *m ^(rl^ cest' >7 km dograjenih dvopasovnih avtocest v 
. 'r'Pasovnice, 
• ,0'6 km obvoznic in 

,s k m rekonstrukcij. 

^fj-^-Odseki. zaraieni pred letom 1994. na katerih 
U2005 izvajajo zaključna dela 

^ K 
Pr60a 

05 se bodo na določenih avtocestnih odsekih, ki so bili 
H.d.) •' Pr°metu pred letom 1994 (oz. pred ustanovitvijo DARS 

zaključna in dodatna dela, ki so bila predvidena in 
la Var

ana °b izdaji lokacijskih odločb in se nanašajo predvsem 
0vanje pred prekomernim hrupom ali pa so pogojena z 

naknadno sprejetimi predpisi (npr. povečanje največjih dovoljenih 
osnih obremenitev vozil), ki jih je upravljalec avtocest dolžan 
spoštovati. 

1.3.7 . Gradnja SCP 

V letu 2005 je predvideno nadaljevanje gradnje stranskih 
cestninskih postaj, zakar je predvideno skupaj 1.472 mio SIT. 

1.3.8.—Razširitev obstoječih ČCP 

V letu 2005 je predvideno nadaljevanje razširitve obstoječih čelnih 
cestninskih postaj, zakar je predvideno skupaj 1.300 mio SIT. 

1.3.9.—Kontrola in potrjevanje kvalitete 

V letu 2005 se bo izvajala zunanja kontrola kvalitete del na 
navezovalnih in priključnih cestah ter s tem povezane strokovno 
- tehnične storitve ter tudi različna načrtovana manjša naročila, ki 
so vezana na reševanje problematike zagotavljanja kvalitete na 
avtocestnih projektih. 

V letu 2005 je tako predvideno skupaj 25 mio SIT za kontrolo in 
potrjevanje kvalitete. 

1.3.10. Izvaianie revizij projektno - tehnične 
dokumentacije 

Skladno s 53. členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni 
list RS št. 110/02) so se z letom 2004 uvedle revizije projektno - 
tehnične dokumentacije zahtevnih objektov. Obsegajo naslednja 
preverjanja: 

zanesljivost objekta in skladnost s prostorskimi akti, 
ali je z načrti tehničnih rešitev dokazano izpolnjevanje 
bistvenih zahtev, 
ali je vplivno območje objekta določeno na predpisan način, 

- ali je izvedena kontrola brezhibnosti tehničnih rešitev in 
računske pravilnosti gradbenih konstrukcij. 

Izvedba revizije projektne dokumentacije je v neposredni 
povezavi s pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jih določa 
66. člen omenjenega zakona ZGO-1. 

V letu 2005 je tako predvideno skupaj 80 mio SIT za izvajanje 
revizij projektno - tehnične dokumentacije. 

1.3.11 ■ Koordinacija zagotavljanja varnosti in zdravja 
pri delu 

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 03/2002) zavezuje 
Naročnika, da imenuje enega ali več koordinatorjev za varnost in 
zdravje pri delu v primeru, če dela na gradbišču izvaja več 
Izvajalcev del. Skladno z uredbo bodo v letu 2005 koordinatorji 
izvajali naloge zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na vseh 
odsekih v fazi izvedbe glavnih gradbenih del in za odseke v fazi 
pripravljalnih gradbenih del. Koordinatorji bodo v fazi priprave 
skrbeli za izdelavo varnostnega načrta ter med izvajanjem gradnje 
predvsem usklajevali varnostne načrte s spremembami na 
gradbiščih ter preverjali varno izvajanje delovnih postopkov. 

V letu 2005 je tako predvideno skupaj 74 mio SIT za koordinacijo 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. 
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1.3.12. Odstopanje investicijskih vrednosti 

Investicijske vrednosti odsekov, na katerih je ugotovljena 
sprememba investicijskih vrednosti, so podane v Tabeli 3 
(primerjava investicijskih vrednosti LP ROAC 2005 z 
investicijskimi vrednostmi, ki so bile potrjene v predhodnih LP 
RVAC: nivo cen: 12/02) in v Tabeli 3a (primerjava investicijskih 

vrednosti LP ROAC 2005 z investicijskimi vrednostmi v potrejnih 
investicijskih programih in z investicijskimi vrednostmi v Resoludl1 

o NPIA RS: nivo cen: 12/02). S kratkim opisom so podani tudi 
pomembnejši razlogi za spremembe investicijskih vrednosti. V 
tabeli 3b so podani odseki, na katerih se investicijska vrednost ni 
spremenila, spremenila pa se je struktura virov. 
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1.3.13. Investicijske vrednosti novih odsekov 

Investicijske vrednosti avtocestnih odsekov, za katere je v letu 
2005 določen začetek gradnje in doslej niso bili navedeni v letnih 
planih, so podane v Tabeli 4. V njih so podane ocene investicijskih 
vrednosti odsekov po stalnih cenah (nivo cen: 31.12.2002, brez 
stroškov financiranja), in predvideni viri sredstev. 

Posebej so v tabeli 5 prikazani odseki, na katerih se bo gradnja 
financirala s sredstvi kredita EIB VII. V njih so podane ocens 
investicijskih vrednosti odsekov po stalnih cenah (nivo cen; 

31.12.2002, brez stroškov financiranja) in predvideni viri sredstev. 
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2- RAZVOJ NAVEZOVALNIH CEST V OKVIRU 
AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

y okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest se nadaljuje 
'z9radnja nekaterih državnih - navezovalnih cest, ki omogočajo 

ol)že navezovanje širših urbanih območij na V. in X. koridor. 

^ letu 2005 se bo izvajalo dela na sledečih odsekih državnih cešt 
(°znake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, 
ra*predelnica 11). 

''•1-1) Zahodna obvoznica Maribor - Levi breg: Fontana - 
Turnerjeva ulica 
Dokončani bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri in 
vpis v zemljiško knjigo. 

''•1-2) Zahodna obvoznica Maribor - Desni breg: Koroški 
most - Erjavčeva ulica 
Dokončani bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri in 
vpis v zemljiško knjigo. 

('•1.3) Zahodna obvoznica Maribor - Desni breg: Erjavčeva 
ulica - Proletarskih brigad 
Dokončani bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri in 
vpis v zemljiško knjigo, izpolnitev zahtev iz tehničnega 
pregleda ter končni obračun izvedenih del. 

''■1.4) Zahodna obvoznica Maribor - Desni breg: 
Proletarskih brigad - Streliška 
Izdelovala se bo projektno - tehnična dokumentacija faze 
PGD, PZI, PZR in investicijske dokumentacije ter izvedba 
odkupov zemljišč in objektov. 

(1.2.1) Severna magistrala Celje: rekonstrukcija Mariborske 
ceste (III. in IV. etapa) 
Na III. etapi bodo dokončani odkupi zemljišč po dokončni 
odmeri in vpis v zemljiško knjigo, izpolnitev zahtev iz 
tehničnega pregleda ter končni obračun izvedenih del. 
Na IV. etapi je predvideno nadaljevanje odkupov zemljišč, 
pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo ter izvedba 
postopka javnega razpisa za izbor izvajalca gradbenih 
del, izvedba gradbenih del, predaja odseka prometu. 

(1.4.1) Šmarje - Dragonja: dograditev III. pasu 
Dokončani bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri in 
vpis v zemljiško knjigo. 

(1.4.2) Križišče Slavček - križišče Tomos 
Izvajali se bodo posamezni odkupi zemljišč, dokončana 
bodo vsa gradbena dela v sklopu rekonstrukcije ceste, 
predaja odseka prometu. 

(1.5.1) Muhaber - Bučna vas 
Dokončani bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri in 
vpis v zemljiško knjigo. 

(1.5.2) Bučna vas - Ločna 
Dokončani bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri in 
vpis v zemljiško knjigo. 

Vrednost gornjih del po posameznih cestnih odsekih prikazuje 
Tabela 6. 

Tabela 6: 

VREDNOST DEL NA NAVEZOVALNIH CESTAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA 
PROGRAMA V LETU 2005 

v tisoč SIT 
Številka odseka 
po Resoluciji o 

NPIA, 
(Razpredelnica 11) 

Postavka/odsek Pododsek 
Plan razvoja in 

obnavljanja za leto 
2005 

1.1 

1.1.1 
Zahodna obvoznica 
Maribor 

Levi breg: Fontana - Turnerjeva ul. 100 
1.1.2 Koroški most - Erjavčeva ulica 100 
1.1.3 Erjavčeva ulica • Proletarskih brigad 40.346 
1.1.4 Proletarskih brigad - Streliška 300.000 

1.2 1.2.1 Severna Magistrala Celje Rekonstrukcija Mariborske ceste 820.000 

1.4 
1.4.1 Koper • Šmarje - Dragonja 

dograditev 3. pasu 700 
1.4.2 križišče Slavček - križišče Tomos 1.062.000 

1.5 
1.5.1 Obvoznica Novo mesto 

Muhaber - Bučna vas 10.000 
1,5.2 Bučna vas - Ločna 10.000 

Predhodni projekti in odkupi (Zelodnik - Vodice) 120.000 
SKUPAJ NAVEZOVALNE CESTE 2.363.246 

Re°HODNI PROJEKTI IN ODKUPI: 
^ tatu ?nnc 
ter 0cj, 

& se bo izdelovala projektno - tehnična dokumentacija 
drjav 

uPovala zemljišča za obvoznico Mengša na odseku 
e c®ste (1.3.1.) Želodnik - Mengeš z obvoznico. Prav tako 

se bo izdelovala projektno - tehnična in prostorska dokumentacija 
za odseka državnih cest (1.3.2.) Mengeš - Žeje in (1.3.3.) Žeje - 
Vodice. Skupna vrednost teh del v letu 2005 znaša 120 mio SIT. 
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3. OBNAVLJANJE AVTOCEST 

3.1. Investicijsko obnavljanje vozišč 

V letu 2005 bo investicijsko obnavljanje avtocestnih vozišč 
potekalo na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja 
in sicer tam, kjer so bili v postopku sezonskih pregledov in 
prioritetne ocene stanja vozišč po metodi MSI označeni s 
kriterijalno oceno »zelo slabo« in «slabo« in so torej najbolj dotrajani. 

Izvedba investicijskega obnavljanja avtocestnih vozišč zahteva 
delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa 
večja dela v največji možni meri izvajala zaporedno in izven 
največjih sezonskih prometnih obremenitev. Pri izvajanju 
obnovitvenih del bo že z razpisno dokumentacijo zahtevano 
izvajanje del v vseh dnevih v tednu, v celotnem svetlem delu 
dneva, posamezne delovne faze, ki bodo to omogočale, pa se 
bodo izvajale tudi ponoči. 

Predvidena je priprava projektno - tehnične dokumentacije in 
obnavljanja vozišč na vseh krakih avtocestnega omrežja in sicer: 

Štajerski krak: na območju avtocestnih odsekov Pesnica - 
Tezno in Hoče - Arja vas: 660 mio SIT 

Ljubljanski avtocestni obroč: na območju avtocestnega 
razcepa Kožarje: 282 mio SIT 

Dolenjski krak: na območju avtocestnega odseka od razcepa 
Malence - Grosuplje in na desni - stari polovici odseka AC 
Grosuplje - Ivančna Gorica: 450 mio SIT 

Primorski krak: na območju odseka Vrhnika - Logatec, na 
območju avtocestnega odseka Razdrto - Čebulovica in na 
območju mejnega prehoda Vrtojba: 840 mio SIT 

Gorenjski krak: na območju avtocestnega odseka med 
izvozom Kranj - zahod in Kranj - vzhod ter na območju mejnega 
platoja Karavanke: 60 mio SIT 

SKUPAJ: 2.292 mio SIT 

V letu 2005 je tako skupna planirana vrednost investicijskega 
obnavljanja avtocestnih vozišč ter izdelave projektno - tehnične 
dokumentacije ocenjena na 2.292 mio SIT. 

Stroški ne vključujejo novih sanacijskih ukrepov, povzročenih 
zaradi elementarja, ki so bili odrejeni z odločbami pristojnih organov 
ali iz drugih razlogov. 

3.2. Investicijsko obnavljanje objektov 

V letu 2005 bo investicijsko obnavljanje vozišč avtocestnih 
objektov potekalo na starejših odsekih slovenskega avtocestnega 
omrežja in sicer tam, kjer so bile v postopku rednih in glavnih 
pregledov ugotovljene poškodbe, ki bodisi že ogrožajo varnost 
konstrukcije in s tem ne zagotavljajo varnega odvijanja prometa, 
bodisi je popravilo posameznih delov nujno (popravilo dilatacij, 
odvodnjavanja, asfaltov, izolacije) zaradi preprečitve nadaljnjega 
pospešenega propadanja objektov. Za določitev prioritete 
obnavljanja je na podlagi rednih in glavnih pregledov izdelan kriterij 
poškodovanosti objektov. V okviru obnove avtocestnih objektov 
se izvajajo tudi obnovitvena dela v predorih. 

Izvedba investicijskega obnavljanja avtocestnih objektov zahteva 
delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa 
večja dela v največji možni meri izvajala zaporedno in izven 
največjih sezonskih prometnih obremenitev. Pri izvajanju 
obnovitvenih del bo že z razpisno dokumentacijo zahtevano 

izvajanje del v vseh dnevih v tednu, v celotnem svetlem delu 
dneva, posamezne delovne faze, ki bodo to omogočale, pa se 

bodo izvajale tudi ponoči. Samo obnova največjih objektov se b° 
izvajala tudi v času turistične sezone. Obnova predorov se izvaja 
24 ur na dan. 

Predvidena je priprava projektno - tehnične dokumentacije i" 
obnavljanja objektov na vseh krakih avtocestnega omrežja i" 
sicer: 

Štajerski krak: popravilo dilatacij na dvoetažnem mostu v 

Mariboru, obnova mostu čez Dravinjo in manjša popravi'8 

hidroizolacij: 120 mio SH 

Ljubljanski avtocestni obroč: 50 mio SIT 

Dolenjski krak: predvidena je obnova vozišča v predori'1 

Debeli hrib in Mali vrh, popravilo dilatacije in asfalta na viadukt 
Reber in obnova objektov na desni - stari polovici odseka AC 
Grosuplje - Ivančna Gorica: 363 mio S" 

Primorski krak: izdelava projektno - tehnične dokumentacij6 

za sanacijo viadukta Verd, manjša popravila dilatacij, obnov® 
objekta Slavček v Kopru, obnova nadvoza na priključku 
Vrhnika in prva faza obnove in ojačitve stebrov viadukta 
Ravbarkomanda: 210 mio SH 

- Gorenjski krak: predor Karavanke: priprava projektno' 
tehnične dokumetacije in obnova talnega oboka: T 

45 mio SI' 

SKUPAJ: 788 0110 5^ 

V letu 2005 je tako skupna planirana vrednost investicijske!)3 

obnavljanja avtocestnih objektov ter izdelave projektno - tehnik8 

dokumentacije ocenjena na 788 mio SIT. 

Stroški ne vključujejo novih sanacijskih ukrepov, povzroče'1''' 
zaradi elementarja, ki so bili odrejeni z odločbami pristojnih organ° 
ali iz drugih razlogov. 

3.3. Investicijsko obnavljanje drugih objektov 

V letu 2005 bo investicijsko obnavljanje drugih objektov n* 
avtocestah potekalo na celotnem avtocestnem omrežju. M 
obnavljanje drugih objektov štejemo vsa obnovitvena dela 
monitoringe na objektih, ki so sestavni del avtocest, predvse"1' 

obnove odvodnjevalnega in drenažnega sistema: 
40 mio S' 

obnove protihrupnih ograj, varnostnih ograj in varovalnih o9<*l 
' 1 ' 

obnove nasipov, brežin, usekov: 

180 mio- 

56 mio 

obnove avtocestnih baz in cestninskih postaj: 230 mio 

SI* 

SIT 

0 
pregledi objektov, geotehnično opazovanje, ekol°_^ 
monitoringi: 50 mio 

SKUPAJ: 556 mio Sfi 

V letu 2005 je tako skupna planirana vrednost investicij^L, 
obnavljanja drugih objektov na avtocestah ter izdelave pf°i0 

■ tehnične dokumentacije ocenjena na 556 mio SIT. 

Stroški ne vključujejo novih sanacijskih ukrepov, povzrot ^ 
zaradi elementarja, ki so bili odrejeni z odločbami pristojnih org8 

ali iz drugih razlogov. 
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3-4- Investicijske naložbe v vozišča in objekte 

^ 'etu 2005 se bodo izvajale naslednje investicijske naložbe v 
vozišča in objekte: 

1 • faza razširitve AC baze v Slovenskih Konjicah na odseku 
AC Ptujska cesta - Arja vas: 220 mio SIT 

Priprava projektno - tehnične dokumentacije za razširitve CP 
Logatec in CP Ljubljana - zahod na odseku AC Ljubljana - 
Koper: 20 mio SIT 

Priprava projektno - tehnične dokumentacije za vzpostavitev 
Centra za vodenje prometa in upravljanje avtocest: 

40 mio SIT 

odstranitev starih CP na odseku AC Ptujska cesta - Arja vas: 
75 mio SIT 

SKUPAJ: 355 mio SIT 

v 
e,u 2005 je tako skupna planirana vrednost investicijskih naložb 
vozišča in objekte ter izdelave projektno - tehnične 
umentacije ocenjena na 355 mio SIT. 

Stroški ne vključujejo novih sanacijskih ukrepov, povzročenih 
.... i e'ementarja, ki so bili odrejeni z odločbami pristojnih organov 

'12 drugih razlogov. 

3 ^ ■ Investicijske naložbe v opremo obstoječega 
avtocestnega omrežja 

aJStU bo zaradi posodobitve opreme obstoječega 
°cestnega omrežja, zagotavljanja večje prometne varnosti in 
gotavljanja varstva okolja pred vplivi avtocest, stare avtocestne eke potrebno opremiti s sodobno elektro - strojno in drugo 

Provh10 'er za9otov't' zaščito pred hrupom z izgradnjo potrebne 
naiožbe 

rupne zaščite. Izvajale se bodo naslednje investicijske 
v opremo obstoječega avtocestnega omrežja: 

'gradnja protihrupne zaščite na območju Brezovice in 
Maribora: 

400 mio SIT 
Postopna zamenjava varnostne ograje glede na višji nivo 
varnosti, ki je usklajen z evropskimi standardi: 85 mio SIT 

Postavitve cestnovremenskih postaj: 340 mio SIT 

Nadgradnja signalno - varnostnih naprav v predorih 
aravanke, Pletovarje, Golo rebro, Golovec, Mali hrib in Debeli 
m: 310 mio SIT 

Osvetljava avtocestnih razcepov: 250 mio SIT 

Opiranje avtocestnih prehodov: 30 mio SIT 

Nadgradnja infrastrukture za zagotavljanje neprekinjenega 
,r°energetskega napajanja objektov: 150 mio SIT 

ža"ienjava in posodobitev kažipotne signalizacije: 
^  238 mio SIT 
Sl<UpAJ: 1.803 mio SIT 

^ '®tu 2onc • v 0pr6 
)e 'ako skupna planirana vrednost investicijskih naložb 

Pr°jektr?10 ^stoječega avtocestnega omrežja ter izdelave 

Stri 

1 n° • tehnične dokumentacije ocenjena na 1.803 mio SIT. 
o$ki p, 

^raoj | vključujejo novih sanacijskih ukrepov, povzročenih 
9li ij r|r 

emen,arja, ki so bili odrejeni z odločbami pristojnih organov 
9'h razlogov. 

Že v letu 2005 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših 
ponudnikov za izvedbo predvidenih del v prihodnjem letu iz 
sredstev leta 2006, in sicer do višine 60 % planirane vrednosti 
teh del v letu 2005. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov 
javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v 1. kvartalu 
leta 2006. S tem bo zagotovljen pravočasen začetek in izvedba 
dela vseh potrebnih del na investicijskem obnavljanju in naložbah 
v spomladanskem obdobju oziroma da zaradi dolgotrajnosti 
postopkov oddaje del njihovo izvajanje ne bo poseglo v obdobje 
turistične sezone. 

4. NOV ELEKTRONSKI CESTNINSKI SISTEM 

V letu 2005 je predvidena sprememba obstoječega sistema 
elektronskega pobiranja cestnine (ABC), ki je sedaj v uporabi 
samo za prvi cestninski razred, to je za osebna vozila. 

V sistemu bo potrebno nadomestiti sedanjo frekvenco 
mikrovalovne komunikacije 2,45 GHz z novo frekvenco 5,8 GHz, 
ki bo ustrezala standardizaciji po CEN TC 278 in bo usklajena z 
direktivo Evropske unije z oznako 2004/52/EC. V naslednji fazi, 
prav tako še v letu 2005, je predvidena razširitev uporabe sistema 
elektronskega pobiranja cestnine (ABC) na vse kategorije vozil. 
Oboje, nova frekvenca in razširitev sistema ABC na vse kategorije 
vozil, je predpogoj za uvedbo interoperabilnosti našega sistema 
elektronskega pobiranja cestnine z drugimi evropskimi državami, 
ki imajo mikrovalovno tehnologijo pobiranja cestnine, prav tako 
pa bosta obe spremembi osnova za postopno uvedbo 
elektronskega pobiranja cestnine v prostem prometnem toku. 

Na podlagi zaključkov študije o možnostih vzpostavitve 
elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem toku 
(naročnika študije sta bila Ministrstvo za promet in Ministrstvo za 
informacijsko družbo) je v letu 2005 predvidena izvedba pilotnega 
projekta pobiranja cestnine v prostem prometnem toku. 

V letu 2005 je tako skupna planirana vrednost investicijskih naložb 
v posodobitev cestninskega sistema, prehod na frekvenco 5,8 
GHz in pilotni projekt pobiranja cestnin v prostem prometnem 
toku ter izdelave projektno - tehnične dokumentacije ocenjena na 
1.980 mio SIT. 

5. FINANČNI ODBITKI ZARADI INVESTICIJSKIH 
KREDITOV (PLAČILO GLAVNICE IN OBRESTI) 

Obveznosti iz investicijskih kreditov (plačilo rednih obresti in 
odplačilo glavnice) bodo v letu 2005 dosegle vrednost 20.322 
mio SIT, od tega bo: 

9.896 mio SIT namenjeno za plačilo rednih obresti (za kredite 
za avtocestne odseke, ki so že predani v promet), 
10.426 mio SIT namenjeno za odplačilo glavnice. 

6. FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN 
OBNAVLJANJA AVTOCEST TER PLANA 
RAZVOJA NAVEZOVALNIH CEST 

6.1. Sredstva na osnovi zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za graditev državnih cest 
določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji 

Osnovni vir za financiranje nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji so sredstva, ki se zagotavljajo na 
osnovi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (ZZSNGC Uradni list RS, št.57/98 
in 18/02). 
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Dinamika financiranja po ReNPlA v RS za leto 2005 predvideva 
iz lega naslova priliv v višini 39,1 milijard tolarjev (po tečaju 1 
EUR = 239,64 SIT). V Proračunu RS za leto 2005 je priliv iz tega 
vira določen v višini 27,1 milijarde tolarjev. Razlika se delno 
zagotovi v višini 4,5 milijarde tolarjev iz sredstev kohezijskega 
sklada EU, delno pa v višini 6,2 milijarde tolarjev iz izdaje 
obveznic DRS III. Dodatno se v leto 2005 prenese neporabljena 
kvota kohezijskega sklada EU iz leta 2004 v višini 6,4 milijarde 
srr 

6.2. Sredstva koncesijske dajatve 

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi 
za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS št. 126/03) So vir za 
financiranje obveznosti v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem 
avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen, tudi 
sredstva koncesijske dajatve, ki se zagotovijo iz dela cestnine in 
drugih prihodkov družbe. V letu 2005 je iz tega vira predvidenih 
17.300 mio SIT. 

6.3. Krediti in izdaja dolžniških vrednostnih papirjev 

V letu 2005 bodo črpani krediti in izdane obveznice za financiranje 
izgradnje avtocest v skupnem znesku 56.200.447.000 SIT. 

V letu 2005 bo črpano 30.000.447.000 SIT kreditov po že 
sklenjenih kreditnih pogodbah, in sicer: 

A. KREDITI MEDNARODNIH FINANČNIH INSTITUCIJ 
IN TUJI KREPITI 

kredit Evropske investicijske banke - EIB V 16.564.204.000 SIT 
kredit Evropske investicijske banke - EIB V110.036.961.000 SIT 
kredit Autovie Venete S.p.A,- AVV 3.399.282.000 SIT 

SKUPAJ (A) 30.000.447.000 SIT 

Pri vseh izračunih črpanj je upoštevan tečaj 1 EUR = 239,64 SIT. 

V letu 2005 bo koriščen kredit Evropske investicijske Banke (EIB 
V) v okvirni višini 16.564 mio SIT, ki je namenjen financiranju 
odsekov AC Smednik - Krška vas in Šentvid - Koseze. 

V letu 2005 je predvideno črpanje kredita pri Evropski investicijski 
banki (EIB VI) v višini 10.036 mio SIT za financiranje odsekov 
Hrastje - Lešnica, Korenitka - Pluska in Podtabor - Peračica. 
Predpogoj za črpanje kredita je ratifikacija poroštvene pogodbe, 
sklenjene med RS in EIB. 

Za financiranje gradnje AC Razdrto - Vipava - Rebernice se v letu 

2005 predvideva črpanje kredita Autovie Venete S.p.A. v okvir"1 

višini 3.399 mio SIT. 

B) OBVEZNICE/NOVI KREDITI 

V letu 2005 se bo začel postopek za izdajo obveznic na domače^ 
trgu oziroma najem finančnih kreditov, ki je namenjen financiranju 
odsekov AC Hrastje - Lešnica, Korenitka - Pluska in Šentvid - 
Koseze, in sicer v višini 14.800 mio SIT. 

Prav tako bo v letu 2005 začet postopek za izdajo obveznic na 
domačem trgu oziroma najem finančnih kreditov, ki je namenjen 
financiranju odsekov AC Lendava - Pince, Klanec - Ankaran- 
navezava na Luko Koper I. faza in Pesnica - Slivnica: Nova 
Zrkovska cesta: od km 0,87 do km 3,80 v predvideni višini 5.200 
mio SIT. Predpogoj za predlagano zadolžitev je sprejem zakona 
o soglasju in zakona o poroštvu. 

Oblika zadolžitve bo odvisna od pogojev na finančnih trgih. 

Obveznice I l/krediti 14.800.000.000 Si J 
Obveznice lil/krediti 11.400.000.000 SI' 

SKUPAJ (B) 26.200.000.000Jll 

SKUPAJ (A+B) 56.200.447.000J1I 

6.4. Drugi viri 

V letu 2005 je kot vir v višini 500 mio SIT za financiranje gradni0 

predvideno sofinancirarije Mestne občine Ljubljana. 

6.5. Vračilo davka na dodano vrednost 

V letu 2005 je iz naslova vračila davka na dodano vrednost plani'3" 
vir v višini 12.100 mio SIT. 

7. PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA 
RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA 
LETO 2005 Z OBSEGOM PREDVIDENIM V 
RESOLUCIJI O NACIONALNEM PROGRAMU . 
IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENlJI 

ZA LETO 2005 

Tabela 7 v nadaljevanju prikazuje primerjavo obsega virov 
porabe, predvidenega v Resoluciji o NPIA v letu 2005 z obseg0": 
predvidenim v Letnem planu razvoja in obnavljanja avtocest 
leto 2005. 
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Tabela 7: 
PRIMERJAVA PLANA 2005 Z RESOLUCIJO O NACIONALNEM PROGRAMU 
IZGRADNJE AVTOCEST ZA LETO 2005 

1 EUR = 239,64 SIT   
RESOLUCIJA 0 

NPIA RS 
Letni plan 2005 % od 

NPIA RS 

v 000 SIT | v mio EUR v 000 SIT | v mio EUR 
1. VIRI 

1.1. Investicijski transferi 39.085.284 163,10 38.044.800 158,76 97,3 
Namenska sredstva' 39.085.284 163,10 27.144.800 113,27 69,5 
Kohezijski sklad 0 4.500.000 18,78 
Kohezijski sklad, 
prenesena kvota 2004 6.400.000 26,71 

1.2. Krediti 10.568.124 44,10 30.000.447 125,19 283,9 
1.3. Vrednostni papirji 

(obveznice) 61.108.200 255,00 26.200.000 109,33 42,9 
1.4. Drugi viri 1.006.488 4,20 510.000 2,13 50,7 
1.5. Sredstva 

koncesijske dajatve2 18.524.172 77,30 17.300.000 72,19 93,4 
1.6. Povračilo davka na 

dodano vrednost 12.092.736 50,46 
VIRI SKUPAJ 130.292.268 543,70 124.147.983 518,06 95.3 

2. PORABA 
2.1. Graditev avtocest 93.572.231 390,47 85.166.090 355,39 91,0 
2.2. Graditev 

navezovalnih cest 1.828.453 7,63 2.363.246 9,86 129,2 
2.5. Stroški financiranja 5.703.432 23,80 2.235.263 9,33 39,2 

Graditev skupaj 101.104.116 421,90 89.764.599 374,58 88,8 
2.6. Obnavljanje avtocest 7.165.236 29,90 5.794.000 24,18 80,9 
2.7. Elektronski 

cestninski sistem 1.980.000 8,26 
2.8. Stroški kreditov in 

obveznic 22.022.916 91,90 20.322.620 84,80 92,3 
Nadomestilo po pogodbi o naročilu 6.278.584 26,20 
PORABA SKUPAJ 130.292.268 543,70 124.139.803 518,03 95,3 

|RAZUKA MED VIRI IN PORABO | 0| 0,00| 8.180| 0,03| 

Opombe: 
1 V skladu z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 

nacionalnem programu izgradnje avtocest v RS (Ur. I. RS št. 57/98 in 18/02) 
2 Prikazani znesek predstavlja samo del cestnine in povračil za financiranje obveznosti v zvezi 

z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen. Celotni 
predvideni znesek prilivov in povračil v letu 2005 znaša po resoluciji o NPIA T 44,5 mio EUR. 

obna
8|?'Uci'0 o NPIA je določena poraba za razvpj in 

lp |^.ianie avtocest v letu 2005 v višini 130.292 mio SIT. Po 
2005 predvidena realizacija v višini 124.140 mio SIT 

predstavlja 95 % realizacije, predvidene z Resolucijo o NPIA. Na 
strani virov bo zato zagotovljenih 124.148 mio SIT ali 95 % 
predvidenih z Resolucijo o NPIA. 
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Priloga 1: 
PREGLED VIROV IN PORABE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST V LETU 2005 

VIRI 
Investicijski transferi 

namenska sredstva 
kohezijski sklad 
kortezijski sklad (prenesena kvota 2004) 

Krediti mednarodnih finančnih institucij in tuji krediti 
EIB V 
EIB VI 
AUV 

Obveznica DRS ll/kredit 
Obveznica DRS lil/kredit 

Drugi viri 
Mestna občina Ljubljana 

Sredstva koncesijske dajatve 

Povračilo davka na dodano vrednost 

PORABA 
Razvoj avtocest 

priprava projektne dokumentacije za odseke po l. 2005 
odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke po l. 2005 
gradnja avtocest 

zakljulek gradnje in predaja AC odsekov v promet 
nadaljevanje gradnje avtocestnih odsekov 
pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov 

zaključna dela na avtocestah, predanih prometu v letu 2004 
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih po letu 1994 
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994 
gradnja stranskih cestninskih postaj 
razširitev obstoječih čelnih cestninskih postaj 
stroški za izvajanje kontrole in potrjevanja kvalitete 
stroški za izvajanje revizij projektne dokumentacije 
stroški za koordiniranje in zagotavljanje varnosti pri delu 

Razvoj navezovalnih cest 
gradnja navezovalnih cest v letu 2005 

Stroški financiranja 
stroški financiranja 

Obnavljanje avtocest 
investicijsko obnavljanje vozišč 
investicijsko obnavljanje objektov 
investicijske naložbe v vozišča in objekte 
investicijske natožbe v opremo obstoječega avtocestnega omrežja 

Nov elektronski cestninski sistem 

Finančni odtoki zaradi investicijskih kreditov 

Nadomestilo za opravljanje naročila 

SKUPAJ PORABA 

RAZLIKA MED VIRI IN PORABO 

v 000 SIT 

38.044.800 
27.144.800 

4.500.000 
6.400.000 

30.000.447 
16.564.204 
10.036.961 
3.399.282 

14.800.000 
11.400.000 

510.000 
510.000 

17.300.000 

12.092.736 

v, 124.147.983 

85.166.090 
1.191.500 

300.000 
61.180.793 
21.830.883 
28.162.900 
11.187.010 
13.411.053 
5.748.272 

383.000 
1.472.472 
1.300.000 

25.000 
80.000 
74.000 

2.363.246 
2.363.246 

2.235.263 
2.235.263 

5.794.000 
2.292.000 
1.344.000 

355.000 
1.803.000 

1.980.000 

20.322.620 

6.278.584 

124.139.803 

8.180 
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^oročilo o 

delovanju sveta za varstvo okolja 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN OKOLJSKIH 

PROBLEMIH V LETU 2004 

'EPA 145-IV 

^vET za varstvo okolja 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Obijana, 02.03.2005 

®^et za varstvo okolja pošilja na podlagi šestega odstavka 
51 ■ člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 41/2004) 

Vloženo 
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POROČILO 
O DELOVANJU SVETA ZA VARSTVO OKOLJA REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN OKOLJSKIH PROBLEMIH 
V LETU 2004 

I. 

Poročilo je pripravljeno na podlagi šestega odstavka 151. člena zakona o varstvu okolja, 
po katerem je Svet za varstvo okolja Republike Slovenije dolžan o svojem delu enkrat 
letno poročati Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Leto 2004 je bilo z okoljskega in razvojnega vidika posebno: leto včlanitve v Evropsko 
unijo, ki enotno ureja okoljsko politiko članic, je razvojno izjemno pomembno zaradi 
spoznanja, da je človeštvo pred pomembno odločitvijo - ali zagotoviti sonaravno 
uravnoteženi (trajnostni) razvoj ali pa zabresti v kaos, ki ga bo narava razrešila po svoje 
in človeštvo usodno prizadela. 

* 

Slovenija je prostorsko majhen del Evropske unije (0,5 %), vendar je naravno ohranjena 
in ustvarjalna. Tudi v pogojih globalizacije je potrebno ohraniti in uveljavljati našo 
samobitnost. Slovenski narod se je pod tisočletno tujo nadoblastjo in ob pritiskih na 
stičišču treh velikih narodnostnih skupin ohranil zato, ker je vztrajal na svoji zemlji in s 
svojo kulturo. Narod brez ozemlja in lastne osnove za obstoj (tudi proizvodne in 
storitvene) ter brez urejene skupnosti ne more ostati suveren in trden. 

Imamo še eno posebnost: izjemno geografsko lego v prostoru, ki povezuje morja sveta s 
Srednjo in Vzhodno Evropo. Dva mednarodna prometna koridorja in prometni križ so 
velika obremenitev za okolje in ljudi, vpliva pa tudi na ekonomski razvoj. 

II. 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije je v preteklem letu sodeloval v razpravah o 
pomembnih okoljskih in prostorskih zakonih in aktih: novem zakonu o varstvu okolja, 
strategiji prostorskega razvoja Slovenije in prostorskem redu Slovenije, resoluciji o 
nacionalnem energetskem programu, novem nacionalnem programu varstva okolja. 
Slovenska prednostna tema je bil Triglavski narodni park. Začele so se razprave o 
prometni in zemljiški politiki. 
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Svet (na 4 sejah), njegov sekretariat oziroma izvršni odbor (na 18 sejah) in delovne 
skupine so obravnavali naslednja razvojna, okoljska, prostorska in organizacijska 
vprašanja: 

1. osnutek strategije razvoja Slovenije, 
2. sonaravno uravnoteženi razvoj Slovenije , 
3. predlog zakona o varstvu okolja, 
4. predlog resolucije o nacionalnem programu varstva okolja, 
5. predlog resolucije o nacionalnem energetskem programu, 
6. podzakonski akti k prostorski zakonodaji, 
7. spomenica ob dnevu Zemlje, 
8. nadaljevanje razprav o predlogu zakona o Triglavskem narodnem parku, 
9. priprava in obravnava besedil knjižic v zbirki sveta Usklajeno in sonaravno, 
10. mednarodno sodelovanje z EEAC in v okviru Evropske unije, 
11. priprava in sprejetje novega poslovnika sveta, 
12.obravnava aktualnih vprašanj o delu sveta, 
13.obravnavanje pisem in pobud posameznikov in nevladnih organizacij. 

K posameznim naštetim vprašanjem povzemamo nekaj ugotovitev, ocen in 
stališč: 

1. Osnutek strategije razvoja Slovenije 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije je že dve leti pripravljal razpravo o sonaravno 
uravnoteženem razvoju Slovenije in je za sodelovanje pridobil vrsto strokovnjakov. Ob 
tem je izvršni odbor sveta proučil tudi osnutek Strategije razvoja Slovenije, ki ga je za 
javno razpravo junija 2004 objavil Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. 
Osnutek je svet ocenil sicer kot načrten pregled dejavnosti in možnih usmeritev za 
razvoj Slovenije do 2013, ki v 414 točkah 'odgovarja na vprašanje, kako v pogojih 
globalne ekonomije 21. stoletja še naprej združevati razvojne ambicije z načelom 
trajnosti' in 'zagotoviti dolgoročno uravnoteženo izboljšanje gospodarske, socialne in 
okoljske blaginje'. V osnutku strategije je opredeljenih pet ključnih razvojnih programov, 
od katerih četrti program obravnava skladnejši regionalni in okoljski razvoj, peti pa 
mednarodne razmere. O tem osnutku ima svet dve bistveni pripombi. Strategija mora 
izluščiti izhodišča in usmeritve za trajnostno prodoren in vzdržljiv razvoj ter nakazati, kaj 
bo gospodarstvu in ljudstvu tudi omogočilo želeni razvoj in blaginjo. To so cilji in pota do 
njih, program izvajanja strategije pa mora biti določen z nalogami, njihovimi nosilci in 
zagotovitvijo potrebnih sredstev ter hkrati biti utemeljitev strategije. Osnutek je 
preobsežen, nepregleden in nedorečen. Podobno je z drugim delom osnutka s 
programskimi področji strategije, ki je zloženka poglavij, katerih vsebina je sicer dobra, 
toda vsako od njih je le dodatek k drugim. V strategiji in politiki razvoja morajo biti tri 
področja (ekonomski, socialni in prostorsko-okoljski) ter območja razvojnega dogajanja 
in blaginje integrirani v celoviti strategiji sonaravno uravnoteženega ali 'trajnostnega' 
razvoja. Pri tem ne gre le za znanje za razvoj, temveč je treba po nakazanih razvojnih 
poteh dvigniti celotno skupnost na višjo kulturno in ustvarjalno raven. 
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Osnutek strategije nakazuje 'integracijo okoljskih meril v sektorske politike' (četrti 
program) in pravi, da gospodarski rasti 'sledita in se ji učinkovito prilagajata socialna in 
okoljevarstvena sestavina trajnostnega razvoja'. Gre za strategijo ravnovesnega razvoja 
po vsebini: ekonomska in razvojna politika morata biti v jedru trajnostni in usklajeni 
(vzdržljiva, sonaravno uravnotežena), če naj bo razvoj ekonomsko uspešen, socialno in 
zdravstveno neproblematičen, tehnološko sonaraven, prostorsko usklajen med urbanim 
in ruralnim okoljem ter kulturno na ustrezni ravni. 

2. Sonaravno uravnoteženi razvoj Slovenije 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije je na 37. seji 28. oktobra 2004 razpravljal o 
sonaravno uravnoteženem razvoju Slovenije ter sprejel ocene in stališča, v katerih 
poudarja predvsem naslednje: 

2.1 Spremembe v naravi in družbi zahtevajo nov preudarek o poti v prihodnost. V vseh 
dosedanjih sistemih je gospodarski razvoj v 2. polovici 20. stoletja, ki je bil izjemno 
dinamičen in inovativen, povzročil nevarno krčenje in slabšanje žive narave. 
Slovenija ima pretežno ohranjeno naravo, vendar tudi oblike ogrožanja narave in 
degradirana območja. Zato je treba načrtno podpirati nova znanja in razvoj okolju 
prijaznih tehnologij. Posebno pozornost je potrebno posvetiti izobraževanju, 
raziskovalnemu delu, razvoju infrastrukture in informacijskih tehnologij. Vse to lahko 
okrepi ustvarjalnost v sonaravno uravnoteženih, razvojno usmerjenih gospodarskih in 
storitvenih dejavnostih ter omogoči kakovostni razvoj družbe. Vsekakor je treba načrtno 
manjšati in odpravljati razlike med družbenimi sloji in pokrajinami, ker ovirajo uspešen 
ekonomski, okoljski, socialni in kulturni razvoj. 

2.2 Celovito družbeno dogajanje ima poleg kakovostnih vrednot še prostorsko označbo. 
Slovenija mora skrbno gospodariti z materialno osnovo, ki je nujna za obstoj naroda ter 
skrbeti za takšno blaginjo in ureditev, ki spodbuja naravni prirastek prebivalstva. V 
politiki uravnoteženega razvoja države oziroma mest in naselij, pokrajin in podeželja, je 
pomembno spodbujanje smotrne rabe prostora, skladnejšega razvoja in prometne 
dostopnosti. 

2.3 V Sloveniji so z okoljskega vidika prednostna razvojna področja tista, ki omogočajo 
ohranjanje in obnavljanje narave in družbe, so sonaravno uravnotežena in gospodarsko 
uspešna. Razvoj dejavnosti je odvisen od zdravja, usposobljenosti in inventivnosti ljudi 
ter od skladnosti pokrajinskih razmer. Glavna skrb za naravo je ohranjanje ekosistema in 
biotske raznovrstnosti, zato moramo omejiti škodljive vplive na naravo, prebivalstvo in 
gospodarstvo. 

V znanstvenih krogih so nakazali štiri tehnološka področja, ki bi v prihodnje lahko vodila 
v razvojni preboj: informacijske in telekomunikacijske tehnologije, biotehnologijo in 
farmacijo, nove materiale in okoljske tehnologije. Koristno bo čim prejšnje oblikovanje 
ustreznih programskih osnov in projektov ter načrtno usposabljanje strokovnjakov za te 
usmeritve. 
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Posebno pozornost moramo posvečati kmetijstvu in gozdarstvu, ki ju ni mogoče 
presojati samo po deležu v BDP (okoli 3%). Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 
(1993) določa, da ima kmetijstvo štiri ključne naloge: pridelavo zadostne kakovostne 
hrane, ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, krepitev konkurenčne sposobnosti 
kmetijstva in zagotavljanje paritetnega dohodka nadpovprečno uspešnim proizvajalcem. 
Te naloge lahko opravlja samo, če ima dovolj obdelovalnih tal. Teh pa za samooskrbo s 
hrano ni več dovolj, ker je z industrializacijp, urbanizacijo in razvojem prometnega 
omrežja izgublja najboljša tla. Ta proces nista zaustavili niti prostorska niti razvojna 
politika kljub vsem resolucijam in predpisom, zato so nujni odločni ukrepi, da se to 
končno zagotovi. 

Čeprav je delež gozdov velik, je potrebno gospodariti z gozdovi tako, da bo ohranjena 
njihova multifunkcionalnost. Klimatskim spremembam ustrezno strokovno gozdarjenje v 
drugi polovici 20. stoletja je zagotovilo, da seje gozdna biosubstanca povečala od 170 
na 350 milijonov ton. Moramo nadaljevati s strokovnim delom, z etološko utemeljenim 
raziskovalnim delom in izobraževanjem, da bi laže odvračali škodljive pojave in gojili 
prebiralno sečnjo. 

Turizem, ki mu narava ter naravna in kulturna dediščina pomenijo razvojno okolje, je 
treba usmerjati po načelih sonaravno trajnostnega gospodarjenja in pri tem vztrajati, da 
bodo turistična podjetja in organizacije upoštevala zakonodajo, okoljske indikatorje in 
presoje, standarde in okoljske znake. 

2.4 Skupnost se mora opredeliti do demografskih gibanj. Naravni prirastek prebivalstva 
se je močno zmanjšal zaradi spremenjenih in neugodnih družbenih razmer, zaradi 
podaljšane življenjske dobe, sprememb v sestavi prebivalstva in nezadostne družbene 
pomoči za razvoj družinskega življenja. 

Zato so neizbežne reforme - izobraževalne, zaposlovalne, socialne in pokojninske 
politike, sistemskega upravljanja in financiranja, raziskovalnih dejavnosti in druge, ki 
bodo prilagodile dogajanje v okolju zahtevam prebivalstva Slovenije. Brez teh sprememb 
bo prebivalstvo še naprej nazadovalo in bo potrebno blažiti pritiske iz tujine. V Sloveniji 
se kar 75% državnega ozemlja nahaja v obmejnih pasovih in to na stičišču velikih 
evropskih jezikovnih skupin. Zaradi močnih vplivov integracije je potrebno na teh 
območjih zagotoviti stabilen gospodarski razvoj in primeren odnos do okolja. 

2.5 Tržno gospodarstvo pomeni odprtost in konkurenčnost, vendar tudi pritiska na 
okolje. Tržno gospodarstvo odpira vrata globalizaciji: ekonomskemu, okoljskemu in 
političnemu dogajanju svetovnih razsežnosti, ki posega na domala vsa področja 
delovanja in življenja, ne rešuje pa bistvenih ovir razvoja. Te so zlasti nasprotje med 
bogastvom in revščino, ki se bistveno izraža v možnostih za napredovanje ter v 
kakovosti in vrednotah življenja, sploh pa v škodljivem odnosu do narave. Ni dopustno 
zagotavljati konkurenčnosti s tem, da se opušča odgovornost do okolja. Druga slaba 
stran tržnega gospodarstva je potrošniški način življenja, ki dopušča, da se marsikaj 
proizvaja in prodaja le zaradi dobička in oplajanja kapitala, povzroča pa veliko odpadkov 
ter rabo energije. V takšnem družbenem dogajanju se ohranja revščina, ki je ovira 
napredku in tudi okoljskemu urejanju. 
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2.6 Obetaven je le takšen scenarij sonaravno uravnoteženega razvoja, ki gradi na 
trajnem in dinamičnem ravnovesju v ekosistemski celovitosti in terja odgovorno ravnanje 
človeka z naravo, da se lahko tako narava kot družba normalno obnavljata, ohranjata in 
razvijata. Če bo razviti svet dovolj učinkovito z naložbami in znanjem pomagal 
zaostalemu delu k napredovanju, bo to začelo blažiti migracijske pritiske, ki jih občutimo 
tudi na naših mejah. Razvoj novih sonaravnih tehnologij bo olajšal pritiske na vode, 
surovine, energijske vire in obnavljanje žive narave. Važen je razvoj ekološkega 
kmetijstva in kakovostne hrane. Vse to so dolgoročni procesi, ki se obrestujejo šele po 
desetletjih, zato jih ne kaže odlagati. 

2.7 Vselej in povsod se moramo zavedati, da okoljska politika ni samo akcija proti vsem 
oblikam onesnaževanj in degradacij okolja, temveč so aktivnosti v prostoru lahko tudi 
prispevek k sonaravno uravnoteženemu gospodarskemu razvoju. Zdravje, znanje in 
usposobljenost ljudi ter trdnost ekosistemov so nezamenljiva podlaga za uresničevanje 
proizvodnih, storitvenih in razvojnih ciljev. Zato je treba povezati usmeritve Evropske 
unije, okoljske cilje in politiko države, sonaravne razvojne potrebe pokrajin in občin ter 
pričakovanja gospodarstva in storitvenih dejavnosti v enovito in učinkovito družbeno 
gibanje za uresničevanje sonaravno uravnoteženega razvoja Slovenije. 

3. Predlog zakona o varstvu okolja 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije je razpravljal o predlogu zakona o varstvu 
okolja na svoji 36. seji v marcu 2004 in sprejel številne predloge pripomb in amandmajev 
za spremembo ali dopolnitev posameznih členov predloga zakona, ki jih je posredoval 
Odboru Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje (Priloga 1). 

Zakon o varstvu okolja na novo opredeljuje vlogo, položaj in financiranje sveta ter 
njegove naloge. Tudi v novem zakonu je poudarjena njegova neodvisnost in 
samostojnost ter javnost dela. Svet obravnava, sprejema stališča, daje mnenja in 
pobude ter obvešča javnost o stanju in trendih, strategijah, programih in načrtih, 
zakonodajnem urejanju, posameznih perečih vprašanjih in drugih nalogah na področju 
varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini. Kot doslej ima pravico dajati 
pobude in posredovati svoje mnenje varuhu človekovih pravic. Po zakonu pa svet skrbi 
tudi za ozaveščanje javnosti o problematiki varstva okolja in trajnostnega razvoja-ter v ta 
namen lahko izdaja publikacije in pošilja svoja sporočila v svetovni splet. 

4. Predlog resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije je na svoji 38. seji 22.11.2004 obravnaval 
predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja in sprejel ocene in stališča, v 
katerih poudarja predvsem naslednje: 

4.1 Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja je razumljivo 
predstavljen, vendar ima še pomanjkljivosti, ki se nanašajo predvsem na naslednja 
poglavja: 
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V podpoglavju 4.2.1 'Nacionalni program varstva narave1 spremlja problematiko omrežja 
Natura 2000 ter vseh stopenj zaščitenih območij (parkov in znamenitosti) vrsta vprašanj, 
ki kažejo, da priprava ni bila dovolj javna, zato tudi niso upoštevani interesi prebivalcev, 
ki živijo na zaščitenih območjih. 

Podpoglavju 4.2.2 'Spremljanje stanja gozdnih ekosistemov' bi bilo potrebno posvetiti 
večjo pozornost, saj je pomen gozdov velik zaradi varovanja površja pred erozijo, 
ohranjanja porečij, zaščite pred vetrovi in vplivanja na podnebje. Gospodarjenje z 
gozdovi mora biti strokovno, medtem ko predajanje gozdov v prosto razpolaganje 
lastnikom, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom in gozdarstvom, lahko pomeni tiho podporo 
'sivi ekonomiji'. 

V podpoglavju 4.2.3 'Tla' je treba besedilo dograditi z vsebinami nalog iz Konvencije o 
boju proti dezertifikaciji in Nacionalne samo-ocene potreb po krepitvi zmogljivosti za 
globalno okoljsko upravljanje (projekt NCSA). 

V podpoglavju 4.3.1 'Nacionalni program upravljanja z vodami' je upravljanje z vodami 
dokaj obširno. Obravnavano je predvsem z vidika upravnih nalog, brez bilance porečij s 
programi zaščite pred poplavami, brez progama obnove naravnih lastnosti reguliranih 
voda in mokrišč ter bilanc redne oskrbe z vodo. Čim prej je treba urediti službo varstvo 
morja, ne pa jo šele 'ustanoviti' leta 2006. Programe zmanjševanja posledic hidroloških 
suš in škodljivega delovanja voda je treba začeti pripravljati takoj. • 

Podpoglavje 4.3.6 'Urbano okolje' je pomanjkljivo, saj manjka celovito obravnavanje 
prostorske problematike. Glavni proces in gibalo prostorskih sprememb je urbanizacija, 
ki povzroča vrsto nesprejemljivih posledic za kmetijstvo, prometno omrežje in logistiko 
ter za razvoj mest in podeželja, kar je treba oceniti in nakazati. Pri ukrepih je treba 
dodati pripravo strateških smernic o trajnostni rabi prostora in spremembah 
namembnosti zemljišč; pripomba se nanaša tudi na podpoglavje 4.2.3 'Tla'. Na koncu 
podpoglavja je treba dodati alinejo: zagotoviti trajni vir spodbud in sofinanciranja. 

Podpoglavje 4.4.2 'Industrijsko onesnaževanje' je treba dopolniti zaradi zaostajanja za 
ukrepi EU in dodati še ukrepe za malo gospodarstvo, gradbeništvo in gospodinjstva. 

V poglavju 5 'Pomembni akterji varstva okolja' je povsem neprimerna opredelitev, ker je 
upoštevana le upravna struktura z Gospodarsko zbornico vred, medtem ko je dejanskih 
uresničevalcev okoljske politike mnogo: okoli 140 000 poslovnih subjektov in 685 tisoč 
gospodinjstev in nevladne organizacije. V podpoglavju 5.3 'Okoljske in nevladne 
organizacije' ni sprejemljiv prenos javnih funkcij in pooblastil na nevladne organizacije; 
to ni primerno za demokratizacijo varstva okolja, saj morajo nevladne organizacije ostati 
kontrolor pravilnega in preglednega izvajanja okoljske politike. 

V podpoglavju 6.1 'Sodelovanje in vključevanje v mednarodne okoljske sporazume' je 
treba zajeti tudi alpsko konvencijo in uresničevanje protokolov. 

V poglavju 8. je finančna ocena realizacije nacionalnega programa varstva okolja 
Pomanjkljiva. V podpoglavju 8.1 'Podnebne spremembe' je potrebno uvesti sredstva za 
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zmanjšanje toplogrednih plinov v višini 14 milijard SIT oziroma v višini takse za C02, kot 
so bila sprejeta v resoluciji o nacionalnem energetskem programu. 

4.2 Okoljska politika je odnos celotne družbe do narave. Vlada bi morala vztrajati, da se 
odnos do narave in okolja organsko kaže v vseh področnih (resornih) strategijah in 
programih. Naloga ministrstva, pristojnega za okolje, pa je to usklajevati ter pripravljati 
nacionalne ukrepe in projekte, ki naj omogočajo, da se bo sonaravno trajnostni razvoj 
uresničeval, da bodo delovali preventivni ukrepi, da bo spoštovan prostorski red, 
delovale ekonomske spodbude, se usposabljali kadri ipd. 

5. Predlog resolucije o nacionalnem energetskem programu 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije je razpravljal o predlogu resolucije o 
nacionalnem energetskem programu na svoji 36. seji v marcu 2004 in predlagal 
dopolnitve besedila o mehanizmih za doseganje ciljev s področja okolja, tako da se 
zagotovi dosledno spoštovanje namenskosti pobrane takse za C02. Predlagal je 
besedilo za dodatno poglavje v programu, ki bi opredelilo usmeritve za pripravo novega 
nacionalnega energetskega programa, ker je obravnavani predlog grajen na analizah in 
predpostavkah, za katere je že znano, da se bodo spremenile v neposredni prihodnosti. 
Svet je menil še, da je treba možnost izkoriščanja vetrnega potenciala skrbno preučiti z 
ekonomskega vidika, prostorskih omejitev in vremenskih pojavov (Priloga 2). 

6. Podzakonski akti k prostorski zakonodaji 

Svet je v okviru svojega sekretariata oziroma izvršnega odbora obravnaval ter dal 
pripombe in predloge za izboljšanje besedila k osnutkom naslednjih podzakonskih aktov: 

- pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove 
prostorskega razvoja ter vrstah njenih strokovnih podlag, 

- pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda Slovenije ter 
vrstah njegovih strokovnih podlag, 

- pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih 
strokovnih podlag, 

- uredba o vsebini poročila o stanju na področju urejanja prostora ter minimalnih 
enotnih kazalnikih. 

7. Spomenica ob dnevu Zemlje 

Ob Dnevu Zemlje 2004 (22. aprila) je Svet za varstvo okolja RS objavil spomenico in 
med drugim v njej zapisal, da UNESCO opozarja na nejasno, zapleteno in negotovo 
prihodnost. Medtem ko očitno revščina in socialno izključevanje marsikje še naraščata in 
je narava Zemlje kot svetovno okolje ogrožena, je govor o vzponu družbe znanja in 
informacijske tehnologije, ki naj bolj poveže svet in vpelje hitri razvoj tretje industrijske 
revolucije v nov dosežek vsega človeštva. 
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8. Nadaljevanje razprav o predlogu zakona o Triglavskem narodnem parku 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti sta 22. 9. 2003 priredila posvetovanje, na katerem je bil kritično ocenjen 
predlog štirih poslancev za novi zakon in spremembo Triglavskega narodnega parka. 
Zavzeli smo se za ohranitev parka v sedanjem obsegu, toda za spremembe, ki naj 
izboljšajo upravljanje po dvajsetletnih izkušnjah. 

V letu 2004 so nevladne organizacije naslovile na Državni zbor in Vlado Spomenico, v 
kateri menijo, da bo težko zadovoljivo pokrpati obstoječi predlog zakona o Triglavskem 
narodnem parku, ki je bil poslan v obravnavo v Državni zbor. Zavzemajo se za pripravo 
novega zakona in ponujajo tudi teze zanj. 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije se je seznanil z njihovimi predlogi in menil, 
da je v Spomenici veliko novih in koristnih idej ter vsebin, o katerih se bo možno 
opredeljevati ob nadaljevanju obravnave dopolnjenega predloga zakona o Triglavskem 
narodnem parku. 

9. Priprava in obravnava besedil knjižic v zbirki sveta Usklajeno in sonaravno 

Program knjižic v zbirki Usklajeno in sonaravno zaokrožuje razprave Sveta o aktualnih 
temah ter omogoča posredovanje spoznanj vsem zainteresiranim, s čimer prispeva k 
okoljskemu ozaveščanju. V letu 2004 je Svet izdal knjižico 'Slovenski alpski svet in 
alpska konvencija' ter knjižico 'Sonaravno uravnoteženi razvoj Slovenije'. 

Za dosego cilja iz 151. člena zakona o varstvu okolja so pri Svetu doslej izšle naslednje 
knjižice: 
v letu 1998: št. 1 "Narava in okolje', http://www.gov.si/svo/pdf/kni01.pdf. 

št. 2 'Voda - vodovje', http://www.gov.si/svo/pdf/kni02.pdf: 
v letu 1999: št. 3 'Mesta in urbanizacija', http://www.gov.si/svo/pdf/kni03. pdf: 
v letu 2000: št. 4 'Zdravje in okolje', http://www.gov.si/svo/pdf/knj04.pdf. 

št. 5 'Energija in okolje', http://www.gov.si/svo/pdf/kni05.pdf: 
v letu 2001: št. 6 'Turizem in okolje', http://www.gov.si/svo/pdf/knj06.pdf: 
v letu 2002: št. 7 'Promet in okolje', http://www.gov.si/svo/pdf/kni07.pdf. 

št. 8 'Okoljski pojavi in pojmi', http://www.gov.si/svo/pdf/kni08.pdf. 
št. 9 'Izobraževanje o okolju za okolje prihodnosti', • 

http://www.gov.si/svo/pdf/kni09.pdf. 
v letu 2003: št. 10 'Slovenski alpski sveta in Alpska konvencija' (tiskana v 2004), 

http://www.gov.si/svo/pdf/kni10.pdf: 
v letu 2004: št. 11 'Sonaravno uravnoteženi razvoj Slovenije' (dostopna 15. 01. 2005), 

http://www.gov.si/svo/pdf/kni11 pdf. 
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10. Mednarodno sodelovanje 

Predsednik Sveta se je aktivno udeležil naslednjih sestankov in konferenc, povezanih z 
delom Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije in Evropskih svetov za okolje in 
trajnostni razvoj (EEAC): 

- sestankov Upravnega odbora EEAC, katerega predsednik je dr. Franc Lobnik 
(Bruselj, 18.-19.01.2004; Kinsale, 14.-18.04.2004; Bohinj, 24.-27.09.2004; Berlin, 
04.11.2004); 

- polletne in letne skupščine EEAC: Kinsale, 14.-18.04.2004 in Berlin, 13,- 
17.11.2004; 

- polletne konference EEAC "Challenges and Oppurtunities for Sustainable 
Development in EU", Kinsale , Irska 15.04.2004 (Priloga 3); 

- letne konference EEAC Berlin "Towards a European Marine Strategy" (Priloga 4), 
(http://www.eeac-network.org/conferences/twelve/twelve frame.htm); 

- mednarodne konference ob sprejemu novih članic EU, Dublin, Irska, 
27.04 - 02.05.2004 "EU- Bridging the Gap" http://www.bridginqtheqap.ie/ 
z referatom "The Role of EEAC to Enrich the Quality of Policy Advice on National 
in EU Level http://www.esatclear.ie/~bickerdike/30 April/11.15 Franc Lobnik.ppt: 

- mednarodnega posveta Trajnostni razvoj, ki ga je organiziral FU - Berlin v 
Ljubljani, 20.-23.10.2004 z referatom "Sustainable Strategy on National and EU 

- sodelovanje pri organizaciji Ultrecht Network mednarodne poletne šole 
"Environmental and Resource Management" v Ljubljani 12. - 24.07,2004. 

Druge aktivnosti 

- Svet je vzpostavil novo atraktivno spletno stran http://www.gov.si/svo. ki je še v 
fazi testiranja. Na njej so dostopne vse publikacije, poročila in podatki o 
mednarodnih aktivnostih povezanimi z njegovim delovanjem. Dokumente je 
mogoče čitati in kopirati vključno z grafi in fotografijami. Nekateri aktualni okoljski 
problemi pa so na spletni strani prikazani z video posnetki (Triglavski narodni 
park, Lipica in Sečovlje). Svet nadaljuje na tem področju z aktivnostmi, ki bodo v 
naslednjih letih omogočile informiranje in učenje o okoljskih problemih na daljavo. 

- Predsednik Sveta dr. Franc Lobnik se je udeleževal sej Odbora Državnega zbora 
Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje; član sveta dr. Vilibald Premzl se je 
udeležil seje odbora ob obravnavi predloga strategije prostorskega razvoja 
Slovenije, člana sveta dr. Peter Novak in dr. Mihael G. Tomšič pa seje odbora ob 
obravnavi predloga resolucije o nacionalnem energetskem programu. 

Level"; 
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- Predsednik Sveta dr. Franc Lobnik in član sveta dr. Avguštin Lah sta se udeležila 
posveta 'Samo en park imamo - kakšen naj bo', ki so ga organizirale nevladne 
organizacije na Bledu 12.02.2004. 

- Predsednik Sveta se je udeležil slavnostne podelitve certifikata za sistem vodenja 
kakovosti po standardu ISO 9001: 2000 Agenciji Republike Slovenije za okolje, 
ki je bila 07.07.2004 v Ljubljani, in imel ob tej priložnosti pogovore z generalno 
direktorico Evropske Agencije za okolje prof. dr. J. McGlade. 

- Član Sveta dr. Avguštin Lah se je aktivno udeležil simpozija 'Trajnostni razvoj - 
od strategije do prakse", ki ga je organizirala Mestna občina Celje 06.-07.05.2004 

- Predsednik Sveta se je 06.12.2004 udeležil posveta REC "Konvencije o boju proti 
dezertifikaciji / degradaciji tal", (http://www.rec-li.si/projekti/NCSA/NCSA.htm). 

- Član Sveta dr. Vilibald Premzl se je v imenu Sveta udeležil 7. svečane podelitve 
mednarodnih priznanj Ekozastav , 05.06.2004 v Mariboru. 

- Član sveta dr. Avguštin Lah je urednik zbirke sveta USKLAJENO IN 
SONARAVNO. 

- Podpredsednica sveta dr. Vida Hudnik je članica Medresorske komisije za varno 
ravnanje s kemikalijami pri Vladi Republike Slovenije. 

- Član sveta dr. Peter Novak je kot član sveta predsednik Komisije za okoljske 
nagrade pri Gospodarskem vestniku in član upravnega odbora za evropske 
okoljske nagrade. 

v Celju. 

Dr. Franc Lobnik, l.r. 
predsednik 
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REPUBLIKE SLOVENIJE 

Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana 
■ Telefon : 01 430 60 70. Fax : 01 430 60 75 

SVET ZA VARSTVO OKOLJA 

Ljubljana, 02.03.2004 PRILOGA 4 

Držayni zbor Republike Slovenije 
Odbor za infrastrukturo in okolje 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije je na 36. seji dne 1. marca 2004 
obravnaval predlog zakona o varstvu okolja, ki ga je Vlada Republike Slovenije 
poslala v zakonodajni postopek Državnemu zboru Republike Slovenije, in ob tem 
sprejel naslednje 

k naslovu zakona: 

Naslov zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»Zakon o varovanju okolja in sonaravni razvoj«. 

V povezavi s predlagano spremembo naslova zakona se beseda »varstvo« v 
ustreznem sklonu nadomesti z besedo »varovanje« tudi v vseh členih, kjer se 
pojavlja v besedni zvezi »varstvo okolja«, ter beseda »trajnostni« nadomesti z 
besedo »sonaravni«. 

Obrazložitev: 

Namesto pojma 'varstvo' naj se uporablja 'varovanje' okolja. Pojem 'varstva' 
razlaga slovenski pravopis (oziroma SSKJ) kot 'vzeti koga pod svoje varstvo', npr. 
zdravstveno ali spomeniško varstvo, institucionalno in skrbniško. V resnici pa 
potrebujemo varovanje okolja zato, ker želimo upravljati z njim tako, da bodo sedanje 
in generacije za nami s to naravo in v njej mogle živeti. Poleg (vzdrževalnega) 
varovanja okolja in življenj ljudi pa je nujen tudi razvoj, ki ga omogočajo znanost, 
tehnološki napredek ter izobraževanje in kultura, kar se sinergistično udejanja v 
gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in v okolju sploh. Torej gre za razvoj, ki ga 
moramo usmerjati (upravljati) tako, da se ne bo krčila narava in slabšalo podnebje. 
Vse delamo ljudje za interese, ki se udejanjajo v štirih dimenzijah blaginje: okoljski, 
ekonomski, socialni in kulturni. Zakon mora politiko varovanja in upravljanja okolja 
graditi na sonaravnem razvoju ( Sustainable Development) saj drugače ne bo 
mogoče reševati okoljskih problemov in vzpostaviti ustreznega razmerja narava - 
družba. 

predloga pripomb in amandmajev: 

poročevalec, št. 14 88 8. marec$ 



K 4. členu: 

V prvem (1) odstavku se pred besedo »možnosti« črtati besedo »enake«. 

Obrazložitev: 

Zelo težko je zagotoviti enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjim 
generacijam. 

k 20. členu: 

V tretjem (3) odstavku se 1. Točka spremeni tako, da se glasi: 
»1. Zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje ter 
vzpodbujanje njihoye ponovne snovne izrabe,«. 

Obrazložitev: 
Vzpodbujanje snovne izrabe je eden najpomembnejših ciljev v strategiji ravnanja z 
odpadki. 

k 34. členu: 

V drugem (2) odstavku se v napovednem stavku za besedo »ministrstvo« doda 
besede »v sodelovanju z drugimi ministrstvi«. 

Obrazložitev: 
Varstvo okolja je odnos družbe do narave, ki zadeva vsa področja (sektorje, 
dejavnosti, panoge). Dogaja se, da prisojajo vse naloge le ministrstvu za okolje, 
prostor in energijo, druga ministrstva pa ne opravljajo teh nalog enako odgovorno. 
Zato je sodelovanje drugih ministrstev že v fazi priprave nacionalnega programa 
varstva okolja nujno. 

k 37. členu: 

V drugem (2) odstavku se besede »ne smejo biti v nasprotju« nadomesti z besedami 
»morajo biti v skladu«. 

Obrazložitev: 
Menimo, da je bolj primeren pozitiven pristop. 

k poglavju IV. POSEGI V OKOLJE 

V podpoglavju 1. Presoja vplivov na okolje in okolievarstveno soglasje (od 50. do 67. 
člena) je natančno opredeljeno, kako se presoja opravi v postopku sprejemanja 
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občinskega lokacijskega načrta. V povezavi z določili zakona o urejanju prostora - 
ZUreP v poglavju Celovita presoja vplivov na okolje (od 39. do 49. člena) ni na 
razumljiv način razvidna povezava s postopki po določilih ZUreP, saj mestoma 
dopušča vlogo občine in presojo za občinski lokacijski načrt, vendar ga pa eksplicitno 
ne predvideva in govori le o državnem lokacijskem načrtu. Ni razvidno, za katere 
občinske prostorske akte je torej potrebna celovita presoja vplivov na okolje, ali je po 
tem zakonu potrebna le presoja (50 - 67. člen) pri občinskem lokacijskem načrtu. To 
je potrebno z določili ZUreP bolj jasno povezati. 

k 69. členu: 

V tretjem (3) odstavku se obdobje »petih let« nadomesti z obdobjem »osmih let«. 

Obrazložitev: 
Razmisliti velja o daljšem roku veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja. S tem bi 
zmanjšali obseg upravnega dela in administrativne stroške ustreznih vlog in 
dovoljenj. 

k 143. členu: 

V naslovu 5. podpoglavja, v naslovu 143. člena in v prvem (1) odstavku se besedi 
»Ekološki sklad« nadomestita z besedama Okoljski sklad«. 

Obrazložitev: 
Ekologija je veja biologije , ki preučuje odnose med organizmi ter odnose med njimi 
in neživim okoljem. Ekologija človeka proučuje razmere za življenje človeka v naravi. 
Omenjeni sklad je namenjen vzpodbujanju razvoja na področju varovanju okolja, zato 
je izraz okoljski bolj primeren. 

k 144. in 146. členu: 

V 144. členu v drugem (2) odstavku v 2. točki in v 146. členu v 5. točki je v 
Ekološkem skladu predvideno sofinanciranje spodbujanja izrabe obnovljivih virov 
energije in učinkovite rabe energije. V energetskem zakonu in predlogu nacionalnega 
energetskega programa je podrobno opredeljeno spodbujanje učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov energije ter v te namene zadolžena Agencija za 
učinkovito rabo energije. Postavlja se vprašanje, ali bomo imeli dva sistema za 
spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, oziroma zakaj ta 
zakon posega v to področje. 
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k 150. členu: 

1. 
V naslovu podpoglavja VIII/1 ter v prvem (1) in petem (5) odstavku 150. člena se 
naziv Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije spremeni tako, da se glasi: »Svet 
za varovanje okolja in sonarani razvoj Republike Slovenije«. 

Obrazložitev: 
Glej obrazložitev k naslovu Zakona! 

2. 
Drugi (2), tretji (3) in sedmi (7) odstavek se spremenijo tako, da se glasijo: 
(2) Svet ima štirinajst članic ali članov ( v nadaljnjem besedilu: članov) in predsednico 
ali predsednika, ki jih imenuje Državni zbor za obdobje petih let z možnostjo 
ponovnega imenovanja. Član Sveta ne more biti funkcionar ali uslužbenec državnih 
organov ali organov občine. 
Svet predstavlja predsednica ali predsednik (v nadaljnjem besedilu predsednik) 
Sveta. 

(3) Dvanajst članov Sveta je strokovnjakinj in strokovnjakov s področja varstva 
okolja, predlagajo pa jih: Univerza v Ljubljani 4, Univerza v Mariboru 3, Univerza v 
Kopru 1, SAZU 2, KORIS 2. Pri imenovanju članov mora biti zagotovljena 
zastopanost naravoslovnih, tehničnih, biotehniških, družboslovnih, humanističnih in 
medicinskih ved. Trije člani Sveta so predstavniki nevladnih organizacij s področja 
varstva okolja in sonaravnega razvoja, ki jih predlaga Center nevladnih organizacij 
Slovenije. Kandidatke ali kandidati za predsednika ter člane Sveta morajo imeti 
visokošolsko izobrazbo, reference in deset let izkušenj na področju varovanja okolja 
in sonaravnega razvoja. 

(7) Svet deluje na podlagi poslovnika, v katerem se določi zlasti sedež Sveta, organi 
Sveta, način izvolitve namestnice ali namestnika predsednika ter ob^eg pooblastil 
predsednika ter način delovanja in poslovanja Sveta. 

Obrazložitev: 
Da bi lahko zagotovili sklic novo imenovanega Sveta, predlagamo, da DZ imenuje 
predsednika Sveta. Menimo tudi, da je potrebno sodelovanje omenjenih institucij pri 
predlaganju primernih kandidatov, da bo zagotovljena zastopanost področij in 
ustrezna strokovnost kandidatov. 

3. 
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
(4) Svet ima petčlanski izvršni odbor, ki odloča o poslovnih in finančnih zadevah 
Sveta, katerega člani so predsednik in njegova namestnica ali namestnik po funkciji, 
ter trije člani sveta. 

Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi 
odstavek. 
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Obrazložitev: 

Da se lahko Svet sproti odziva na posamezne dogodke doma in v tujini, je nujen 
operativni organ. Izvršni odbor pripravlja gradiva za seje sveta, odloča o poslovnih in 
finančnih zadevah Sveta ter se povezuje z ustreznimi ministrstvi, delovnimi telesi DZ 
in drugimi ustanovami ter nevladnimi organizacijami, združenji ali društvi doma in v 
tujini. 

5. 
V četrtem (4) odstavku se za besedama »izdelavo strokovnih« doda besedi »in 
drugih«, besedno zvezo »strokovno-administrativnega« pa nadomesti z besedno 
zvezo »strokovno-administrativno-finančnega«. 

Obrazložitev: 
Svet deluje samostojno in neodvisno ter ima podračun pri UJP. Tudi v bodoče je 
predpogoj za nemoteno delovanje Sveta in ažurno realizacijo nalog opredeljenih v 
151 členu in finančnem načrtu Sveta ter pokrivanju obveznosti v okviru 
mednarodnega sodelovanja, zagotovitev samostojnega strokovno-administrativno- 
finančnega poslovanja. Svet za posamezna vprašanja varovanja okolja in 
sonaravnega razvoja ustanavlja delovne skupine, ki so poleg članov Sveta 
sestavljene tudi iz zunanjih strokovnjakov. Delovne skupine podrobno preučijo 
posamezna vprašanja ali skupine vprašanj ter pripravijo ustrezna gradiva in osnutke 
stališč za obravnavo na sejah Sveta ali pa za pripravo mnenj, pobud in obveščanje 
javnosti. Svet izdaja publikacije in druga gradiva ima zelo obiskano spletno stran, na 
kateri so dostopne vse publikacije Sveta in drugi pomembni dokumenti iz njegovega 
področja. Svet je član European Environmental Advisory Councils, kjer preko skupnih 
stališč EEAC aktivno komunicira z nekaterimi direktorati Evropske komisije. Preko 
EEAC sodeluje pri pripravi konferenc in posvetov s področja varovanja okolja in 
sonaravnega razvoja v EU. 

6. 
Šesti (6) odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
(6) Sredstva za delovanje Sveta se zagotavljajo v proračunu države na osnovi 
finančnega načrta Sveta, lahko pa jih pridobi tudi na osnovi volil ali darov. 

Obrazložitev: 
Menimo, da mora biti Svet, ki ga imenuje DZ vsebinsko in finančno neodvisen od 
resornega ministrstva. 

k 151. členu: 

Dodata se nova peti (5) in sedmi (7) odstavek, ki se glasita; 

(5) Svet ima pravico vložiti zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov na 
področju varovanja okolja in sonaravnega razvoja na Ustavno sodišče Republike 
Slovenije. 
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(7) Svet sodeluje in se povezuje s sorodnimi organizacijami v tujini in prevzema 
obveznosti iz tega sodelovanja. 

Dosedanji peti odstavek postane šesti, dosedanji šesti odstavek pa osmi. 

Obrazložitev: 
Svet strokovno pokriva področje varovanja okolja in sonaravnega razvoja in daje 
mnenja in pobude na zakonodajnem urejanju, zato bi moral imeti možnosti, da v 
interesu državljanov sproži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov na 
področju varovanja okolja in sonaravnega razvoja. 

Glej tudi obrazložitev v točki pet 150 člena. 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije 
predsednik 
Dr. Franc Lobnik, l.r. 
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SVET ZA VARSTVO OKOLJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

PRiLOGA 0 

Ljubljana, 02.03.2004 

Državni zbor Republike Slovenije 
Odbor za infrastrukturo in okolje 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije je na 36. seji dne 1. marca 2004 
obravnaval Resolucijo o nacionalnem energe'tskem programu (EPA 1043IH) in ob 
tem sprejel naslednje 

V točki 6.4.3, Tabela 13 se spremeni tako, da so skupni stroški enaki pobrani taksi za CO?, 
to je najmanj 14 miljard SIT letno. 
Drugi odstavek str. 73 (pod tabelo trinajst) se dopolni v tretji vrstici, tako da glasi : 
»subvencioniranjem investicij v URE do 30% in.... 

V točki 7.2 Mehanizmi za doseganje ciljev, podtočka 7.2.3 Mehanizmi s področja okolja 
se doda v alineji str. 91, zgoraj: 

subvencioniranje investicij v URE za obstoječe stavbe na koncu alineje besedilo: 
« najmanj v višini pobrane takse za CO2 iz deleža goriv porabljenega v stavbah 
dokler se ne doseže vrednosti zmanjšar )bveznosti Slovenije po Kvoto 

se doda v prvi alineji str. 92, zgoraj: 
vključevanje ukrepov na koncu alineje besedilo: 

« še posebej z oprostitvami za dajatve pri nakupu in/ali registraciji vozil s hibridnim 
pogonom in goriv s porabo goriva nižjo od 41/100 km, v višini pobrane takse za CO2 
na goriva porabljena v osebnih vozilih ter povečanjem registracijskih dajatev za vsa 
vozila s standardno porabo nad 41/100 km proporcionalno višji porabi ( 81/lOOkm 
dvojne takse na sedanjo vrednost itd.). Preostalo takso za CO2 iz prometa pa se 
namensko porabi za razvoj javnega prometa ( avtobusnega- mestnega in 
primestnega ter potniškega na železnici.« 

Utemeljitev: taksa za CO2 mora postati do izpolnitve obveznosti Slovenije po kyotskem 
sporazumu, strogo namenska in ne sme biti osnova za polnjenje proračuna. Po izpolnitvi 
zahtev, se lahko njen namen spremeni. To velja tudi za promet, saj je nakupovanje vozil 
z visoko porabo, terenskih vozil itd. Postalo stvar družbenega prestiža in ne realnih 
potreb za prevoz na delo. Zaradi tega je to luksuzno blago, ki ga je potrebno visoko 
obdavčiti. Nova vozila z novo visoko tehnologijo, ki je energetsko učinkovita pa 
razbremeniti. 
Z novimi predpisi o toplotni zaščiti stavb, dodatno izolacijo starih stavb je mogoče v 10 
letih v celoti izpolniti obveznosti iz Kyota, pri čemer se lahko zaposli najmanj 4000 
delavcev za celotno obdobje. S tem ukrepom je mogoče, poleg cca 14 miljard SIT takse 
pridobiti najmanj 3-kratno vsoto iz prihrankov državljanov. To bi pomenilo dolgoročno 
zmanjšanje rabe primarnih goriv za najmanj 10% in ne povečanje za 12,1% do leta 

predloge pripomb in amandmajev: 

sporazumu.« 

• 2015. 
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K točki (poglavju) 8.: 

Za poglavje 8. se uvrsti novo poglavje z naslednjim besedilom: 

»8a. Usmeritve za pripravo novega Nacionalnega energetskega programa 

8a.l Razlogi in roki za pripravo novega energetskega programa oziroma politike 

"Pričakujemo nadaljnje zelo hitro spreminjanje razmer v energetiki zaradi naslednjih 
učinkov: 
- vstop Slovenije v EU, 
- spremenjene razmere na energetskih trgih, 
- spremenjena ekonomska in finančna politika Slovenije, 
- nova spoznanja o prostorskih, okoljskih in energetskih razvojnih možnostih v 

Sloveniji. 

V pravni red RS je potrebno prenesti predpise EU, ki so bili že sprejeti v letih 2003 in 
2004 (zlasti Uredbo o čezmejnih prenosih električne energije, Reg. No. 1228/2003; 
Nova direktiva o zemeljskem plinu, 2003/55/EC. Nova direktiva o električni energiji, 
2003/54/EC, Direktiva o spodbujanju soproizvodnje temelječe na koristnem odjemu 
toplote na notranjem trgu z energijo 2004/8/EC), nekateri pa so še v pripravi 
(Direktiva o energetskih storitvah). 

V letu 2003 so cene električne energije na trgu Srednje Evrope (Nemčija, Avstrija) 
narasle za okoli 30%. S tem seje pred pričakovanji končalo obdobje nizkih cen 
električne energije, ki so bile možne brez novih investicij, zaradi obstoječih presežnih 
kapacitet, ki niso omogočale donosnih novogradenj. Upoštevajoč ob tem še pospešeno 
izgradnjo novih elektrarn v Italiji in premike v smeri vzpostavljanja energetskih trgov 
na Balkanu, so že nastopile za Slovenijo bistveno drugačne razmere, kot so bile 
predvidene v pripravljalnih študijah za obdobje naslednjih pet let. Večje cene 
električne energije bodo po pričakovanjih sprožile naslednje procese: počasnejšo rast 
odjema električne energije, povečanje interesa investitorjev v Sloveniji in sosednjih 
državah za izgradnjo elektrarn, povečanje lokalne proizvodnje iz OVE in v 
soproizvodnji. 

Zaradi predvidenega vstopa v območje EURO (mehanizem ERM) do leta 2007 je v 
Sloveniji zaostrena ekonomsko-finančna politika, ki bistveno vpliva na možnost 
premikov na področju davčne politike. Za spodbujanja ukrepov za učinkovito rabo 
energije in obnovljivih virov energije je potrebno je izdelati nov, natančen program 
delovanja na teh področjih, da bodo želeni strukturni premiki v energetiki doseženi z 
instrumenti, ki bodo usklajeni s finančno in ekonomsko politiko v državi, vključno z 
zmanjšano možnostjo proračunskih virov. 

Razprave ob sprejemanju ReNEP v letu 2003 in 2004 so pokazale, da so bile vrednote 
slovenskega prostora in vprašanja obremenjevanja okolja podcenjena. Prevrednotenje 
prostora in dojemanja vplivov na okolje pa je za energetiko omejitev le v toliko, da 
niso možni vsi na prvi pogled zanimivi projekti. Z upoštevanjem različnih možnosti in 
variantnim pristopom bo možno najti nove zadovoljive, četudi včasih kompromisne 
rešitve. 
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8a.2 Vsebinske usmeritve za pripravo nove Resolucije o NEP 

8a.2.1 Ključni cilji energetske politike in programa NEP 

Trije uveljavljeni kriteriji in namenski cilji energetske politike so: 
- strateška zanesljivost in kakovost oskrbe odjemalcev, 

prispevek energetike h konkurenčnosti dražbe, in 
zmanjševanje vplivov na okolje. 

Politika ravnanja z energijo mora tudi prispevati k povezanosti v družbi, ter širše med 
državljani EU (»kohezivnost«) kakor tudi z drugimi partnerskimi državami. 

Sistemske analize za novo energetsko politiko morajo določiti ključne objektne cilje, 
ki zagotavljajo uravnoteženo doseganje delno protislovnih kriterijev. V slovenskih 
razmerah so razvidni kandidati za objektne cilje: 
- zmanjševanje energetske intenzivnosti po stopnji, ki bo Slovenijo v 10 do 15 letih 

vsaj izenačila s povprečjem sedanjih članic EU oziroma, še bolje, da se bomo 
uvrstili med energetsko bolj varčne države, kar bolj ustreza našim skromnim 
naravnim danostim na področju energije, 

- močno zmanjšanje porabe goriv v široki rabi, predvsem za ogrevanje in 
klimatizacijo v bivalnem okolju in drugih stavbah, glede na velik potencial za 
gospodarno znižanje rabe energije in uporabo OVE za ogrevanje in druge 
energetske storitve v stavbah, 

- emisije toplogrednih plinov zmanjšati v kjotskem ciljnem obdobju (2008-2012) 
predvsem z domačimi in gospodarsko čim ugodnejšimi ukrepi (toplotna sanacija 
obstoječih stavb in s tem nove zaposlitve v gradbeništvu), 

- zmanjšati obremenjevanje okolja, kijih povzročajo nekatere energetske dejavnosti 
(omrežja, viri...), 

- izboljšati vodenje obratovanja in povečanje obratovalne zanesljivosti 
elektroenergetskega sistema z organizacijskimi prijemi (povečanje odpornosti na 
prekinitve oskrbe z delno samozadostnostjo nivojev in oskrbovalnih območij), z 
ustrezno informacijsko podporo in povečanjem deleža lokalnih virov (OVE, 
soproizvodnja itd.). 

8a.2.2 Pravne, upravne in lastniške spremembe 

Zahtevne cilje energetske politike je možno doseči le z pravnimi, upravnimi in 
lastniškimi spremembami, s katerimi bo dosežena večja učinkovitost. Ti premiki 
morajo odražati priložnosti in grožnje ob vključitvi v širok evropski gospodarski 
prostor. Novim pritiskom bodo izpostavljene predvsem tržne dejavnosti (proizvodnja 
in trgovanje), vendar bo možnost neposredne zaščite s strani države v pravnem redu 
EU zelo omenjena. V tem smislu je potrebno odpraviti dvotimost med pretežno 
direktivno ureditvijo energetike v Sloveniji in bolj tržno naravnano ureditvijo v EU. 

Upoštevati je potrebno tudi pomembno razvojno vlogo lokalnih skupnosti in regij, ki 
jih mora centralna oblast usmeijati in podpirati, vsekakor pa nastopati bolj aktivno in 
učinkovit kot doslej. 

Nova energetska strategija Slovenije naj vključuje tudi celovit in postopkovno ter 
rokovno utemeljen načrt izstopa države iz lastništva tistih energetskih dejavnosti, ki 
so po pravilih EU tržne dejavnosti. 
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Potreben je razširjen načrt spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije in zagotoviti sinergično delovanje (med-resorno, regionalno na ravni občin), 

8a.2.3 Podrobnejše usmeritve 

Pri izdelavi nove energetske politike Slovenije je upoštevati naslednja priporočila: 

1.j Cilji in izvedbeni mehanizmi naj bodo postavljeni pregledno, hierarhično in 
sorazmerno.; 

2.) Ravnanje z energijo je potrebno obravnavati celovito, z vseh ravni (oskrba in 
poraba) in več-sektorsko. Upoštevati je treba, da je strategija nacionalna in ne 
sektorska. Zlasti je potrebno upoštevati najbolj povezane sektorje: gospodarstvo, 
promet, kmetijstvo in gozdarstvo. Enakomerno naj bodo upoštevane tudi vse 
ravni družbe: od državne (in med-državne), do regijske in občinske. Prav tako je 
potrebno upoštevati raznolikost akteijev z optimalno razporeditvijo pričakovanj 
in ustreznim mehanizmi usklajevanja. 

3.) Določiti indikatoije za spremljanje vseh objektnih ciljev in po možnosti sintezne 
indikatorje za ocenjevanje ključnih kriterijev uspešnost (3+1) Določiti izhodiščne 
vrednosti indikatorjev, vključno s preteklim trendom (vsaj za obdobje 1970- 
2003, ki je novo bazno leto). Določiti pričakovani potek ključnih indikatorjev, 
tudi glede na omejene fiskalno-monetarne možnosti do leta 2007, zlasti pa: 
energetska intenzivnost, odvisnost od fosilnih goriv za ogrevanje, indikatorji 
obremenjevanja okolja (C02 intenzivnost, emisije S02, NOx), indikatorji 
zanesljivosti oskrbe z električno energijo, stroškovna konkurenčnost oskrbe z 
energijo v Sloveniji (proizvodni oziroma nabavni stroški, stroški prenosa in 
distribucije, davki in končne cene); 

4.) Proučiti stanje in perspektive glede subvencioniranje energetsko intenzivne 
industrije, ki je med gibali velike rasti porabe elektrike. 

5.) Upoštevati celovite možnosti države, da vpliva na strukturo porabe goriv in 
elektrike, ne glede na pristojnosti ožjega predlagatelja (MOPE). Obravnava naj 
upošteva načela integriranosti, transparentnosti in demokratičnosti oblikovanja 
razvojne politike na področju energetike; 

6.) Preveriti stopnjo dorečenosti že sprejete razvojne usmeritve države, kot na primer 
Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2006, ki zahteva znižanje 
energetske intenzivnosti razvoja, znižanje toplogrednih emisij, zniževanje 
okoljskih pritiskov umazanih industrij in okoljsko davčno reformo zlasti na 
področju energije in prometa. Preveriti smiselnost zahtevka za prehodno obdobje 
v primeru direktive EU za uvedbo trošarin za električno energijo in zemeljski 
plin; 

7.) Proučiti realne možnosti slovenske energetike kot gospodarske panoge na 
odprtem energetskem trgu Evrope. Raven subvencioniranja lastne proizvodnje 
elektrike mora biti utemeljen z realnim prispevkom k strateški zanesljivosti, 
upoštevajoč pri tem tudi alternativne možnosti: zadostne zaloge goriv (za trajanje 
možnih prekinitev zunanje oskrbe), zmanjševanje rabe energije (trajno ali 
začasno, v kriznih razmerah). Izdelati študije o procesih zmanjševanja 
nerentabilnih proizvodenj podkrepljene z domačimi pozitivnimi izkušnjami in 
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tujimi primeri opuščanja nerentabilne proizvodnje, ki je v številnih državah 
potekalo organizirano in brez nesprejemljivih socialnih pretresov (FR, B, NL); 

8.) Proučiti priložnosti za komercialne dejavnosti tranzita energije: električne 
energije v smeri Italije, plina v različnih smereh, goriv (iz luke Koper). Soočiti 
prednosti in slabosti posameznih projektov, upoštevajoč strateško vrednost 
slovenskega prostora in njegovo ranljivost ter sprejemljivost pritiskov na okolje; 

9.) Glede emisij toplogrednih plinov iz energetike dosledneje izbirati ukrepe, ki so 
narodnogospodarsko najučinkovitejši, zlasti tudi z upoštevanjem ponudbe 
razvojnih projektov nekaterih podjetij (HSE); 

10.) Narodno gospodarsko in v skladu z direktivami UE optimirati razvojno strategijo 
uporabe OVE ob upoštevanju prostorskih in drugih naravnih danosti v Sloveniji. 
Preveriti sistem spodbujanja OVE s stališča zadostnosti glede na cilje in, da ne bo 
povzročal neupravičene pritiske na okolje in krajinske vrednote. 

11.) Izdelati je dolgoročni načrt toplotne sanacije stavb z optimalno uporabo sredstev 
iz takse za CO2 ter sredstev iz privatnih virov, saj je dokazano, da je na ta način 
mogoče z uporabo domačih surovin in tehnologij ter z novimi zaposlitvami skoraj 
v celoti zadostiti zahtevam za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov istočasno pa 
se pojavi dolgoročni multiplikativni učinek na celotno gospodarstvo in proračun ( 
zmanjšanje uvoza goriv, povečanje števila delovnih mest, zmanjšanje stroškov za 
goriva v javnem in privatnem sektoiju, itd.) 

12.) Upoštevati nove razvojne možnosti za decentralizirano pretvaijanje energije 
goriv, povezovanje v mikro- in virtualne-mreže (na področju električne energije, 
toplote, hladu in delno plina); proučiti ekonomsko optimizacijo na osnovi 
informatike in dovolj natančnih medsebojnih ekonomskih razmerij; izboljšanje 
obratovalne zanesljivosti z vertikalnim in horizontalnim povezovanjem in 
lokalizacijo okvar na osnovi sodobne informacijske tehnologije. 

13.) Izdelati in predstaviti podlage za odločanja o potrebni stopnji samozadostnosti 
(moč in energija) na področju električne energije, obdelati in predložiti politiko 
do uvoza, izvoza in tranzita električne energije 

14.) Predložiti načrt krepitve akterjev na področju obnovljivih virov, učinkovite rabe 
energije in trajnostnega ravnanja za energijo, z upoštevanjem diverzifikacije 
akterjev (državni, javni, zasebni; profitni in neprofitni) in spodbujanja delovanja 
trgov z OVE in energetskimi storitvenimi dejavnostmi. 

15.) Predlagati politiko znanstveno - tehnološkega razvoja na področju energetike, zlasti na 
področju lokalne energetike, virtualnih omrežij (infoimatizacije) in OVE. 

8a.2 Postopki priprave nove Resolucije o NEP 

Postopek priprave nove energetske politike v Sloveniji mora upoštevati zahteve 
pravnega reda (legalnost), ter zagotoviti široko podporo novi energetski politiki 
(legitimnost). Proces naj tudi afirmira Slovenijo kot inovacijsko družbo, z inovativno 
vlogo strokovnjakov iz različnih strok in zmožnostjo sprejemanja strokovno in 
družbeno utemeljenih programov. 

V strokovnih pripravah upoštevati interdisciplinarnost problemov. Relevantne študije 
naj bodo sproti objavljene v obliki, ki omogoča razumevanje širši strokovni javnosti 
(povzetki, utemeljitve, pojasnila, viri). Poleg naročniške recenzije predvideti tudi 
obravnavo v interdisciplinarnih strokovnih telesih (strokovni sosvet ministra, Svet za 
okolje in trajnostni razvoj RS, Odbor za energijo SAZU) in na javnih predstavitvah. 
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Širši strokovni in drugi zainteresirani javnosti naj bo zagotovljen vpogled, z 
možnostjo sovplivanja, v vseh fazah izdelave strokovnih predlog (programska naloga, 
izbira variant in parametrov, fazna in končna poročila), študije naj bodo izdelane 
variantno, po zahtevah kot za pred-investicijsko dokumentacijo (z in brez), oziroma 
stopnjevano (različne intenzitete), kjer je to smiselno (n.pr. različne stopnje 
obdavčitve energije). 

8a.3 Nujne naloge in roki za pripravo nove Resolucije o NEP 

1.) Vlada naj za izdelavo nove energetske politike Slovenije zadolži ministrstvo 
pristojno za okolje, prostor in energijo in zagotovi sodelovanje resorjev pristojnih 
za gospodarstvo, regionalni razvoj, promet, kmetijstvo in gozdarstvo, socialno 
politiko, znanost in šolstvo. 

2.) Vlada naj v najkrajšem času (do 30. junija 2004) pripravi poročilo o stanju in 
trendih indikatoijev, kot so predloženi v Tabeli 17 ter sprejme začasne ciljne 
vrednosti za leti 2004 in 2005. 

3.) V letu 2004 naj vlada pripravi projektne naloge in s sodelovanjem strokovne in 
zainteresirane javnosti osnove za odločanje v primerih, kjer so se v ReNEP 2004 
pojavile utemeljene dileme: 

- poslovanje kompleksa državnih energetskih in energetsko-intenzivnih podjetij, 
vključno s problemom mednarodne konkurenčnosti nekaterih dejavnosti 
(proizvodnja, TALUM, TDR), 

- uvajanje OVE v primeru degradacije prostora in obremenjevanja okolja, 
vključno s sistemom spodbujanja, ki ustvarja nesmiseln pritisk potencialnih 
investitoijev; 

- odločitve glede zagotavljanja obratovalne in strateške zanesljivosti ter 
kakovosti oskrbe z električno energijo, vključno z vprašanjem tranzitnih tokov 
po elektroenergetskem omrežju v Sloveniji; 

- možnostih za povečano oskrbo in komercialni tranzit plina (in tekočih goriv) v 
Sloveniji. 

O navedenih zadevah naj se predvidi možnost zamika odločanja do začetka leta 
2005 glede na zahtevnost odločanja v volilnem letu. Odločitve naj se zadržijo v 
takem smislu, da ne bo ogrožena sprotna zanesljivost in kakovost oskrbe niti 
okoljske in prostorske kvalitete. 

4.) Vlada naj do junija 2004 pripravi okvirni rokovnik za izdelavo novega NEP-a z 
imenovanjem delovnih teles (upravnih in strokovnih) ter določitev postopkov 
sodelovanja javnosti, predvsem za: 

projektne naloge in pričetek študijskih del, 
izbiro variantnih obdelav, 
izdelavo podpornih študij, objavo in javne predstavitve 

- organizacijo problemske konference o energetski politiki Slovenije 

Vlada naj predloži dokument o NEP-u Slovenije (kot predlog Resolucije) državnemu 
zboru do 30. junija 2006.« 

Obrazložitev: ' 

Predlog Resolucije o NEP (EPA 1043-III) je grajen na analizah in predpostavkah, 
za katere je že znano, da se bodo spremenile v neposredni prihodnost. Nekatere 
pomembne spremembe so se zgodile že v obdobju pol leta odkar je bilo besedilo 
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ReNEP pripravljeno. Tako se je cena električne energije na srednje-evropskem 
trgu (D, A) povečala za 30%. Tak dvig je bil sicer pričakovan, vendar je v 
predpostavkah upoštevan šele proti koncu desetletja. Z vstopom v EU, 1. maja 
2004, bodo pričeli učinkoviti številni mehanizmi, ki so že deloma upoštevani, niso 
pa v celoti vplivali na zavedanje o obsežnosti premikov in potrebnih sprememb 
energetske politike. Zainteresirani tuji akterji (investitorji, trgovci) bodo lahko 
uporabili sodno varstvo konkurence in druge pritiske. Energetska politika, ki je 
temelj ReNEP (EPA 1043-IH) je v najboljšem primeru prehodna stopnja med 
nekdanjim, centralno-planskim sistemom in tržno ureditvijo področja po meri 
evropskega in svetovnega kapitala. 

V novih razmerah bo prenehala privlačnost razvojnega vzorca, po katerem je 
bila cenena ponudba energije gibalo količinskega razvoja, ki je v ReNEP (EPA 
1043-m) še vedno prisoten. Dosežena razvojna stopnja in nadaljnje uveljavljanje 
Slovenije kot razvite družbe, ki temelji na kakovosti dela in na znanju. Družba v 
kateri zavzemajo vrednote kakovosti življenja, prostorske in okoljske kvalitete 
vse pomembnejšo vlogo, zahteva nadaljnje spreminjanje energetske politike. 

Poudarek novega poglavja 8a. je na čim hitrejši pripravi nove energetske politike 
Slovenije, ki bo v skladu z že sprejetimi odločitvami o trajnostnem razvoju. 
Realni rok za temeljito prenovo dokumenta (Resolucije) je ocenjen na dve letu. 
Predvidevamo, da bodo učinki predvidenega postopka priprave nove energetske 
politike taki, da se bodo operativne odločitve sprejemale z večjim družbenim 
konsenzom in bolj učinkovito kot doslej že pred rokom za sprejem novega NEP. 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije 
Predsednik 

Dr. Franc Lobnik, l.r. 

poročevalec, št. 14 100 8. mafeC 



SVET ZA VARSTVO OKOLJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 02.03.2004 

Državni zbor Republike Slovenije 
Odbor za infrastrukturo in okolje 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije je na 36. seji dne 1. marca 2004 obravnaval 
predlog Resolucije o nacionalnem energetskem programu in ob tem sprejel tudi 
naslednji 

predlog amandmaja 

k podpoglavju 6.5.2 Energetika in prostor: 

Predzadnji odstavek podpoglavja se spremeni tako, da se glasi: 

»Možnost izkoriščanja vetrnega potenciala je treba skrbno preučiti z 
ekonomskega vidika, prostorskih omejitev in vremenskih pojavov.« 

Obrazložitev: 
Glede na majhnost Slovenije in njeno veliko biodiverziteto bi morali opraviti več 
raziskav, ali so vetrne elektrarne primerne v tako geografsko heterogenem slovenskem 
prostoru. 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije 
Predsednik 

dr. Franc Lobnik, l.r. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Prilogi 3 In 4, v angleškem jeziku, sta na vpogled v 
Glavni pisarni Državnega zbora Republike Slovenije. 

'"'8reC2005 101 poročevalec, št. 14 
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